
BAŞLARKEN

İnsana tenezzül ederek onu terbiye etmek için Kur’an’ı inzâl eden Allah’a hamd,
Ashabı üzerinde olağanüstü bir sabırla Rabbani bir eğitim uygulayan Efendimiz’e salât,
Kur’an’la terbiye olup onunla terbiye etmek isteyen tüm mü’minlere selam olsun.

Hicretin 1429. yılının Recep ayında “O’nunla hayat bulmak” için yola koyulan Kur’ani 
Hayat dergimiz, 2. sayısında Kur’an Ayı Ramazan’ın heyecanını paylaştı sizinle. Haccın 
çekim alanına girdiğimiz günlere tevafuk eden 3. sayısında ise, hacca, kurbana, Kur’an’a 
ve hayata dair birbirinden kıymetli yazılara yer verdi siz değerli okuyucuları için. Elinizde 
tuttuğunuz bu 4. sayımızı, insanlığın en çetin meselesi ve peygamberlerin mesleği diye-
bileceğimiz eğitime ayırdık. 

4. sayısına Mustafa İslamoğlu’nun ‘Kur’an: Rabbani Terbiyenin Müfredatı’ konulu başya-
zıyla giriş yapan dergimiz, Adnan İnanç’ın ‘Hz.Peygamber’den Bugüne Eğitim Faaliyetleri’ 
başlıklı kapsamlı yazıyla devam ediyor. İslamoğlu hocamızın ‘modern eğitimin yanlışlarını 
ve yeni bir modelin ilkelerini’ ortaya koyan çalışmasını üzerinde durarak okumanızı tav-
siye ediyoruz.

4. sayımızda ikisi de hocaların hocası olan Hayrettin Karaman ve Salih Tuğ hocalarla 
yapılan iki söyleşi yer alıyor. Ömrünü ilme ve eğitime adamış bu iki âlimin sorularımıza 
verdiği cevapları ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

4. sayımızda iki de iktibas yazımız var. Fethullah Gülen hocanın 1984’te yayımlanan ve 
nesillerin maariften ne beklediklerini anlatan özlü yazısıyla, Hıfzırrahman Raşit Öymen’in 
1963’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde basılmış olan ve İslamiyette 
eğitim ve öğretim hareketlerini inceleyen uzunca yazısını dikkatlerinize sunuyoruz.

Abdulcelil Candan’ın eğitimde rabbânîliği önceleyen incelemesinin ardından Ekrem De-
mir eğitimin önemini ve ülkemizde Kur’an eğitiminin yakın tarihini inceliyor. Kur’an’ın 
kavramları üzerine yapmış olduğu değerli çalışmalarıyla tanıdığınız Hüseyin Kerim Ece, 
Kur’ani eğitimde müjde ve uyarı metotlarının ehemmiyetini anlatıyor. 

Zehra Çomaklı Türkmen çocuk eğitiminde yaşanan zaafları ve vahye uygun çözüm arayı-
şını, Abdulhamid Kahraman ise Kur’an’da insanın terbiye sürecini bizlerle paylaşıyor.

Fatih Okumuş’un şiirle de desteklenen ‘Ümidim Ümmîlikte’ yazısıyla Mehmet Birsin’in 
kaybolan anlamı ve yaygınlaşan sahte dindarlığı konu alan yazıları mutlaka okumanız 
gereken iki özgün deneme.

Kur’an’ın model şahsiyetleri olarak peygamberlerin bize neleri öğrettiğini anlatan Mu-
hammed Emin Yıldırım’ın, bir hayat kılavuzu olarak Kur’an’ın ehemmiyetini anlatan 

Murat Sülün’ün ve Tıbb-ı Nebevi konusunda yanlış bildiklerimizi ortaya koyan İdris 
Şahin’in yazıları, sizlere yeni ufuklar açabilecek çalışmalardır.

Aziz Kur’an’ın Hucurat Sûresi’nde verdiği mesajları Bünyamin Doğruer’in şiirinden oku-
yup en temel haklarımızdan ve görevlerimizden olan hakikat arayıcılığını konu alan çiz-
giyi Mevlana İdris’in çalışmasından izleyebilirsiniz. 

Kur’ani Hayat Dergisi’nin son kısmında Kur’an Haberleri, Kur’an Kitaplığı ve Okuyucu 
Mektupları bölümlerini bulacaksınız. Eğitim konulu 4. sayımızı okuduktan sonra kanaat-
lerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Bu yolculuğu ancak sizlerle birlikte ve sizlerin 
aktif katkılarıyla yürütebiliriz. 

Kur’an’la terbiye olup Kur’an’la terbiye edenlerden olmak niyazıyla…
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B A Ş Y A Z I

Kur’an: 
Rabbani Terbiyenin Müfredatı

“Er-Rahmân...

‘Alleme’l-Kur’ân

Halaka’l-İnsân

‘Allemehu’l-Beyân...”

(Rahman 1-4)

Eğer sonsuz merhamet kaynağı 
Rahman’ın kimliğini merak ediyorsan 

ey insanoğlu, dinle o zaman: İnsanı yaratan 
O’dur, yarattığı insana tenezzül buyurarak 
Kur’an vahyini öğreten O’dur; hepsinden 
öte insana kendini ifade etmeyi öğreten 
yine O’dur…” 

Bu âyetlerde “yaratma” fiili iki “öğretme” 
fiili arasında gelmiş. Bu şu demek: Beşer’in in-
san suretinde yaratılması onu “insan” kılmaya 
yetmez. İnsan, ancak talim ve terbiye/eğitim 
ve öğretim ile insan olur. Rahman Sûresi’nin 
girişi, eğitimin ekseninin şefkat ve merhamet 
olduğunu ifade eder. İnsanı yaratan Allah, 
aynı zamanda insana öğretenin ta kendisidir. 
Allah’ın insana öğretmesi er-Rahman oluşu-
nun bir ifadesidir. İnsanın öğrenme yeteneği-
ne sahip olması da öyle. Zaten “öğrenme” ol-
masaydı, “öğretme” olayından söz edilemezdi. 

Öğretme, yani Kur’ânî ifadesiyle ta’lîm, 
şöyle tarif edilir: “Anlamın tasavvuru için 
benliği tahrik edip harekete geçirmek” (İbn 
Aşur). Bu sayede benlik anlamın peşine dü-
şecek ve öğrenme işlemi gerçekleşecektir. 
Bunun da arkasında insana yaratılıştan veri-
len “merak” güdüsü yatar.  Öğrenme, insanı 
insan eden vasıftır. Bunu yine Kur’an’dan 
öğreniyoruz. İnsanoğlunun sembol atası 
Âdem’e secde etmesi emredilen meleklere 
sunulan tek gerekçe vardı: Âdem’e tüm isim-

“Mustafa İSLAMOĞLU
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Birincisi bu yüzden bilgiyi ilahi bir emanet 
olarak görürken, ikincisi bilgiyi Tanrı’dan 
çalınmış bir şey olarak görür. Batı ortaça-
ğındaki iman-bilim çatışmasının nedeni 
de, Laisizmin Batı’da ortaya çıkış nedeni 
de budur.

İslam’a göre bilgi sadece emanet değil, 
aynı zamanda ibadet ve ubudiyettir. Bu 
yüzden Kur’an’dan ilk nazil olan âyetlerin 
konusu tartışmasız “bilgi”dir. Alak 
Sûresi’nin ilk inen beş âyetinde anahtar ke-
limeler şunlardır: Üç kez ‘alime kökünden 
“öğrenme-bilme” fiili, iki kez “oku” emir 
fiili, iki kez “Rab” ismi, iki kez “yarattı” 
fiili, iki kez “insan” cins ismi, “ilgi-sevgi”, 
araç olarak da “isim” ve “kalem”. 23 yıl sü-
recek olan son ve kâmil vahiy, konusu “bil-

gi ve öğrenme” olan bir 
pasajla başlamıştır. Bu, o 
vahye muhatap olan bü-
tün insanlığa verilmiş ila-
hi bir mesajdır. Bunun, 
bilginin ve öğrenmenin 
Allah katındaki önemine 
ve değerine yönelik bir 
mesaj olduğu açıktır.

Bu mesajı alan nebi, “cahiliye” adı veri-
len bir dönemin ümmi insanları arasından, 
en rafine haliyle bilgiyi elde eden, üreten 
ve ileten bir toplum çıkaracaktır. Üstelik 
bu bilgi ahlaktan neş’et eden ve hayatın ta 
içinden süzülen bir “hayat bilgisi” olacak-
tır. Üretilen bu bilgi nesilden nesle giderek 
katlanacak, en sonunda insanlığın gelece-
ğine damgasını silinmez bir biçimde vu-
racaktır. Özetle, kendisinden sonraki tüm 
medeniyetlerin inşasında altın terkipli bir 
maya olarak kullanılacaktır.

Vahyin ilk inşa ettiği şahsiyet Hz. Pey-
gamber, ilk pasajla verilen ve bir dip akın-
tısı gibi tüm vahiylerde açık ya da zımni 

lerin Allah tarafından öğretilmiş (ta’limu’l-

esmâ) olması (2:31). Ta’limu’l-esmâ, Âdem ve 
âdemoğlunun ayırıcı vasfı olarak sunulmakta 
ve meleklere verilmeyenin âdemoğluna ve-
rildiği ifade buyrulmaktadır (2:32). Melekler 
Âdem’e işte bu yüzden secde etmelidirler.

Bakara Sûresi’ndeki bu pasajdan anlaşılan 
şudur: Meleklerin de insanın da bilgisinin kay-
nağı Allah’tır. Ne var ki, melekler kendilerine 
verilen bilgiyi üretememekte, sadece verileni 
kullanmaktadır. Fakat insan kendisine verilen 
bilgiyi üretebilmektedir. Zaten İbnu’l-Cinni 
gibi otoriteler Âdem’e isimlerin öğretilmesini 
“insanın eşyaya isim koyma yeteneği” ola-
rak değerlendirirler (el-Hasâis). 

Rabbani terbiyenin müfredatı sayabilece-
ğimiz Kur’an vahyinde meleklerin Âdem’e 
secdesinin gerekçesi olan 
bilgi, teslisçi Hıristiyanlıkta 
Âdem’i cennetten kovdu-
ran “yasak meyve” olarak 
yorumlanır. Ucunda âdem 
ısırığı bulunan elma sim-
gesi, işte Hıristiyanlığın bu 
anlayışını temsil eder. Bu 
anlayış aslında Putperest 
Yunan’daki Prometheus Efsanesi’nin Kitab-ı 
Mukaddes’teki Âdem kıssasına uyarlanmasın-
dan başka bir şey değildir. Prometheus Tanrıla-
rın ateşini çalmış ve çaldığı ışıkla aydınlanmış 
ve aydınlatmıştır. İnsan da aydınlanmak ve ay-
dınlatmak istiyorsa ışığı elinde tutan tanrılara 
karşı mücadele vermek, onların ışığını çalmak 
zorundadır. Bu efsaneyi Kilise’ye adapte eden 
akıl Prometheus’un yerine Âdem’i, ateşin yeri-
ne “yasak meyve”yi koymuştur. Batı biliminin 
seküler ve kutsaldan kopuk tabiatının temelin-
de böyle bir arka plan yatar. 

İslam aklında bilgi, melekleri Âdem’e sec-
de ettiren unsur iken, Yunan-Batı aklında 
bilgi Âdem’i cennetten kovduran unsurdur. 

Rahman Sûresi’nin 
girişi, eğitimin ek-
seninin şefkat ve 
merhamet oldu-
ğunu ifade eder.
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atıflarda bulunulan eğitim ve öğretim işine 
öylesine önem atfetti ki, Mekke’de bir ibadet-
hane tesis etmek yerine ilk yaptığı iş bir eği-
tim merkezi tesis etmek oldu: Daru’l-Erkam. 
Onu Medine’de bir sosyal eğitim müesse-
sesi olarak inşa edilen Mescid-i Nebevi ve 
Daru’s-Suffe izledi. Her biri bir veya birkaç 
mezhebin doğmasına ve birçok müçtehidin 
yetişmesine medar olan Kûfe, Basra, Şam, 
Fustat ve Bağdat mescitleri ve bu mescitler-
de en çaplı ilmi tartışmaların yapıldığı ilim 
halkaları… Sahabeden Ali b. Ebi Talib, Ab-
dullah b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas, Enes 
b. Malik, Zeyd b. Erkam ve daha başkaları 
tek başlarına birer okul olmuşlar, etraflarına 
ışık saçıyorlardı. 

Ümmet-i Muhammed’in tarihindeki ilköğ-
retim mektepleri olan 
Küttab’ların daha sahabe 
döneminde ortaya çık-
tığını biliyoruz. İlk hicri 
yüzyılın ikinci yarısında 
yaşamış olan ikinci nesle 
mensup Ebu’l-Kasım el-
Belhi’nin (öl. 104/723) 
okulunda 3000 talebe öğ-
renim görüyordu (Yakût). 
Kaldı ki, tüm mescitler müfredatı Kur’an olan 
doğal birer mektep hükmündeydi. İmam Ma-
lik mescitlerin çocuk mektebi haline getirilişini 
uygun bulmadığını söylüyor ve talebenin müs-
takil öğrenim kurumlarında okumalarını teşvik 
ediyordu.

Kurtuba’da ilk üniversitenin temelleri atı-
lırken, Batı’da ilk üniversitenin açılması için 
aradan 300 yıl geçmesi gerekecektir. Sadece 
Endülüs’ün Ömer b. Abdülaziz’i denilen II. 
Hakem döneminde açılan üniversite sayısı 
28’dir. Bu rakam, Batı kapkaranlık ortaça-
ğı yaşarken İslam medeniyetinin eğitimde 
geldiği düzeyi gösterir. Medrese geleneği 

daha sonra Kayravan, Kahire, Nişabur, 
Semerkand ve Bağdat’ta hızla yayılacaktır. 
Nizamulmülk’ün Hicri 459’da (1066-67) 
açtığı Nizamiye Medreseleri sanıldığı gibi 
ilk İslam Üniversiteleri değildir. Fakat Niza-
miye Medreseleri, örgün İslam eğitiminin de 
zirvesini temsil eder. İbn Bacce, Farabi, İbn 
Sina, İbn Miskeveyh, Gazali ve daha birçok 
İslam âlimi eğitim ve öğretim teorileri ve tek-
nikleri üzerine kalem oynattılar.

Bu tarihten sonra düşüşe geçen İslam me-
deniyetinin örgün eğitim kurumları, gittikçe 
kan kaybetti. Bunda birçok faktör rol oynadı. 
Bunların başında yöneticilerin eğitime siyasi 
mülahazalarla müdahalesi gelir. Buna ilave-
ten eğitim kalitesinin düşüşünde şu faktör-
ler önemli rol oynamıştır: taassup ve mez-

hepçilik, eğitimde katı 
merkeziyetçilik, saltanat 
kavgaları, idari aksaklık-
lar, talebe artışına para-
lel kalitenin düşmesi, 
ilmi hürriyetin azalması, 
akli ilimlere sırt dönme, 
usuldeki tıkanıklığın 
aşılamaması vs…

Yüzyıllarca Doğu’yu ışığın kaynağı yapan 
medreseler bu ve buna benzer sebepler yü-
zünden devrini tamamlarken, onun yerini 
Batı’da ortaya çıkan “okullar” aldı. Fakat oku-
lun Batı’da ortaya çıkışı ulus devletin ortaya 
çıkışıyla aşağı-yukarı eş zamanlıydı. Ulus dev-
letler, okulları kendi ideolojilerinin çiftliği gibi 
gördü. Modern okul, elit sınıfın çıkarları adına 
halkın ahlak ve inançlarını iktidarın arzusuna 
göre şekillendirmenin aracı olarak kullanıldı.  

Aynı şey bu topraklarda da gerçekleşti. 
Osmanlı-Cumhuriyet dönemi modern ulus 
devlete evrilme sürecinde gerçekleşen eğitim 
hep bir mühendislik projesi olarak görüldü. 
Medrese sistemini köhnemiş bulanların onun 

İbn Aşur’a göre 
ta’lîm; “anlamın ta-
savvuru için benliği 
tahrik edip hareke-

te geçirmek”tir. 
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yerine ikame ettikleri yöntem tam bir ente-
lektüel soykırımdı. O gün bugündür yöneti-
ci elit, okulları, kendi kafasında çizdiği “ideal 
insan tipi”ni imal etme atölyesi olarak kul-
landı: Tanzimat’ın öngördüğü ideal model 
Pozitivist-bilimci birey idi. Cumhuriyet’ten 
sonra tek parti döneminde İlerlemeci-
Ulusalcı-Batıcı-Laik birey ideal tip olarak 
hedeflendi. Çok partili dönemde eğitimin 
hedefi pragmatik ve oportünist birey idi. 
70 ve 80’lerin darbe ortamında hedeflenen 
tip “uslu yurttaş birey” oldu. AB’ye giriş 
sürecinde ise ideal tip yeniden belirlendi: 
Postmodern küresel bi-
rey.

Modern eğitim sistemi-
nin açıklarını bu sistemin 
babaları sayılan kişiler (J. 
Dewey, M. Montessori) 
daha geçen yüzyıllarda 
fark etmiştiler. Postmo-
dern dönemde “alternatif 
okul” projeleri üzerin-
de çalışıldı. Bunlar, ulus 
devletin uslu vatandaş 
icat etme projesi olan modern okulların ye-
rini alacaktı (Montessori, Waldorf, HIGH-
SCOPE, REGGIO-EMILIA tarz ve yöntemle-
ri). 

Fakat bu çabalar da şimdilerde istenilen 
sonucu vermekten uzak görünüyor. Zira mo-
dern okulların zaafını doğru keşfeden post-
modern eğitimciler, öğrenmeyi nörofizyolo-
jik bir olguya indirgeyerek karşı kutupta bir 
başka hataya imza attılar. Öğrenmenin varo-
luşsal boyutunu görmezden geldiler. “Çoklu 
sistem”, “demokrat sistem”, “liberal sis-
tem”, “özgür eğitim” modelleri en sonunda 
anarşistler eliyle “eğitimsizlik” savunmasına 
kadar gelip dayandı (William Godwin, Fran-
cisco Ferrer, Max Stirner ve Leo Tolstoy). 

Ivan Illich “Okulsuz Toplum”u bir hedef ola-
rak koydu. Aslında eğitimde gelinen nokta 
tam bir tıkanma noktasıdır. 

Eğitimdeki mevcut tıkanmayı Rabbani 
terbiyenin müfredatı olan Kur’an ışığında aş-
mak mümkün. Kur’an’ın eğitim konusunda-
ki özgün yaklaşımlarını şöyle özetleyebiliriz: 

Kur’an hazır bilgi vermekten çok, bil-
ginin nasıl elde edileceğini öğretir, bunun 
yollarını gösterir. Verdiği bilgilerin, üzerin-
de durmadan, düşünmeden, sorgulamadan, 
anlamadan, sindirmeden, içselleştirmeden 
alınıp uygulanmasını istemez. Aksine “Onlar 

Kur’an üzerinde derin-
liğine düşünmüyorlar 
mı?” diye sorar. Kur’an’ı 
sade bir okumayla oku-
mayı değil, üzerinde 
dura dura, sindire sindire 
okumayı (tertil) emreder. 
Dahası Kur’an kendisini 
“düşünen bir topluma” 
ithaf eder. Bu, “Ben öğret-
tim, sen öğren ve gerisini 
düşünme” tavrının tam 

tersi bir tavırdır. Kur’an bu üslubuyla muha-
tabına bilgi kazandırmaktan çok, bilgiyi elde 
edebilecek, üretebilecek ve iletebilecek bir 
muhakeme ve tefekkür yeteneği kazandırır. 

Kur’an totaliter ve otoriter bir “öğretmen” 
edasını dışlar. O müşfik ve merhamet sahibi 
bir Rabb’in hitabı olarak her insanın oriji-
nalliği ve biricikliği temelinden yola çıka-
rak öğrenmenin de her insana göre değişen 
“yolları” olduğunu kabul eder. Bu neden-
le klasik mantığın üç yöntemi olan tüme-
varım, tümdengelim ve kıyasın her birini 
kullanır. Belagat ve dilin tüm imkânlarını 
seferber eder. Bazen soru sorarak, bazen de 
cevap vererek öğrenmeyi öğretir. Öğren-
mede gözlem, deney ve araştırmayı teşvik 

İslam aklında bil-
gi, melekleri Âdem’e 
secde ettiren unsur 
iken, Yunan-Batı ak-
lında bilgi Âdem’i 
cennetten kovdu-

ran unsurdur.
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eder. Bazen bakarak, bazen dinleyerek, ba-
zen konuşarak öğrenmeyi öğütler. Tefekkür 
faaliyetinin mazisini ifade eden tezekkür, 
istikbalini ifade eden tedebbür, halini ifade 
eden tefakkuh ve bunlar arasındaki bağı ifa-
de eden taakkul’e davet eder. Bütün bu kav-
ramların ortak özelliği “tekellüf” babından 
olmasıdır. Yani düşünmek “külfet”, emek, 
zahmet, merak, bilgi, ilgi, dikkat ve hayret 
ister. Bununla öğrenmenin parmak izi kadar 
kişiye özgü olduğu hakikati dile getirilir. 

Kur’an’a göre varlığın tümü öğrenmenin 
araçlarıdır. Hatta âlemi 
oluşturan her parça ta-
limin bir unsurudur. 
Öğrenmek isteyen için 
karga bile öğreten bir 
unsurdur. Kur’an Kardeş 
katili Kabil üzerinden bu 
hakikati öğretir (5:31). 
Allah öğretmek için bir 
sineği, hatta ondan daha 
küçüğünü dahi misal ver-
mekten kaçınmaz (2:26). 
Kur’an böyle yapmakla 
talim işini sadece “bilgi 
haznesi” olmaya indirgeyen anlayışları dışlar. 
O aldığı bilgiyi üretip çoğaltan, o bilgiye ha-
yatiyet veren ve onu hayatın içinde aktaran 
kişiler inşa eder.

Fıtrat, ahlak, takva, islam, iman, tevhid, 
adalet, sadakat, emanet, şahadet, ihlâs, ih-
san, ilim, salih amel gibi temel kavramlar, 
Rabbani terbiyenin değerler dizgesini oluş-
turur. Ama bunlar içerisinde “takva”nın özel 
bir yeri vardır. Takva’yı “sorumluluk bilinci” 
olarak alırsak, bu ahlakın zeminidir. Zira ah-
lak, ancak “kişi kendi eyleminden sorumlu-
dur” ilkesi üzerine inşa edilir. Eğer bu ilke 
yoksa orada ahlaktan söz etmek abestir. İn-
sana kendi eyleminden sorumlu olduğunu 

söylemek, seçme yeteneğinin olduğunu söy-
lemekle eşdeğerdir. Bu ancak, tercihini ger-
çekleştirebilme yeteneğine sahip olmakla an-
lam kazanır. Nihayet, tercihini gerçekleştiren 
kişinin iyiyi veya kötüyü gerçekleştirmesi de 
kendi tercihidir. Ve bu o kişinin kendi akı-
betini tercihi anlamına da gelir. Dolayısıyla 
Kur’ani eğitimin temeli insana doğru tercih 
yapabilmeyi öğretmek, tercih yaparken ne-
fis, şeytan gibi iç ve dış kötülük odaklarının 
saptırıcı etkisinden uzak duracak bir şahsiyet 
terbiyesi vermektir.

Vahyin temsil ettiği 
Rabbani terbiye, muha-
tabını “birey” değil “şah-
siyet” olarak inşa eder. 
Şahsiyeti bireyden ayıran 
bir hususiyet de “sosyal” 
boyuttur. Rabbani terbiye 
insanlar arası ilişkilerde 
ölçüler koyar. Bu ölçüle-
rin en merkezi kavramı 
adalettir. Paylaşma ilke-
sini ifade eden zekât, sa-
daka ve infakın, hakkın 
tahakkukunu ifade eden 

şahitliği hakkıyla yerine getirmenin, cihadın 
ve emr-i bi’l-maruf’un farziyyeti; yalancı şa-
hitliğin haramlığı; hırsızlık, zina, içki, iftira, 
gıybet ve tecessüsün yasaklanması; pintilik, 
korkaklık, sözünde durmamak ve yalan söy-
lemenin yerilmesi hep bu ilkenin tahkimine 
matuftur.

Vahyin temsil ettiği Rabbani terbiye, 
mü’min muhataplarından talep ettiği “İslam 
cemaatinin” kalbine camiyi yerleştirir. Cami 
sadece “ibadet edilen” (mescid) yer değil, 
aynı zamanda “toplayan” yerdir. Cuma na-
mazı, bu Rabbani ictimanın zirve noktasını 
temsil eder. Cami en geniş anlamda eğitim ve 
öğretim için mü’minleri toplayan en özgün 

Endülüs’te sadece 
II. Hakem dönemin-
de açılan üniversite 
sayısı 28’dir. Bu ra-
kam, Batı kapkaran-
lık ortaçağı yaşarken 

İslam medeniyeti-
nin eğitimde geldiği 

düzeyi gösterir.
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“eğitim ve öğretim merkezi”dir. Namazlarda 
imamın açıktan okuduğu sureler, cemaatin 
sadece “dinlemesi” için değildir. Müzzemmil 
Sûresi’nin ilk âyetlerinin de delalet ettiği gibi 
cemaate Rabbani terbiyenin ana ilkelerinin 
hatırlatılması içindir. Bu ilkelerin en başında 
Fatiha Sûresi’nde ifadesini bulan hakikatler 
gelir. Allah Rasulü namazlardan sonra ce-
maate dönerdi. Bunu şimdilerde bir sünnet 
olarak uygulayan imamlar şu soruyu sorma-
lıdırlar: “İyi de, Allah Rasulü sırtını kıbleye 
dönme pahasına cemaate 
yüzünü niçin dönerdi? 
Sırf tesbihat ve dua etmek 
için cemaate dönmenin 
makul bir açıklaması ola-
bilir mi? Elbette olamaz. 
Allah Rasulü namazdan 
sonra cemaate konuşmak, 
onları dinlemek ve cevap 
vermek için dönerdi.

Cuma namazı, insanlık 
tarihinde eşi görülmemiş 
bir “yaygın eğitim” uy-
gulamasıdır. Üyesini yüz 
milyonların oluşturdu-
ğu Muhammed ümmeti, 
1400 yılı aşkın bir zamandan beri yeryü-
zünün her yanında aynı gün ve aynı saatte 
eğitimden geçmektedir. Üstelik bu eğitim bir 
yaşa değil her yaşa, bir cinse değil her cinse 
hitap etmekte, bir konuya değil her konuya 
el atılmaktadır. Cuma namazı, beş vakte ilave 
altıncı bir vakit değil, farz olan öğle namazı-
nın yerine ikame yine farz olan bir namazdır. 
Öğle namazı dört rekâttır. Cuma namazı da 
dört rekât olması gerekirken iki rekât olarak 
teşri kılınmıştır. İşte burada İslam’ın eğitimi 
nasıl farz-ı ayn olarak düzenlediği hakikati 
gündeme gelmektedir. Zira Cuma namazı, 
asli ilk iki rekâtını insanlık tarihinin gördü-

ğü en kapsamlı yaygın eğitim olan “hutbeye” 
vermiştir.

Vahyin temsil ettiği Rabbani terbiye “insan 
eğitimini” esas alır. İnsan hayatını kompar-
tımanlara ayırmaz. Vahye göre insan kayna-
ğından okyanusa doğru akan bir ırmak gi-
bidir. Bu ırmağı belirli yerlerinden kesmek, 
onu ırmak olmaktan çıkarmak, yani hayat-
tan koparmaktır. Vahiy talim ve terbiyenin 
sadece belli yaşlara özgü bir iş değil, her yaşa 
özgü olduğu gerçeğinden hareket eder. 

Kur’an vahyi, insanın 
eğitimini bir “dışarıdan 
yükleme” olarak değil, 
bir “var olanı keşf ve ge-
liştirme” olarak görür. 
Rabbani terbiyenin ama-
cı, insana fıtrattan veril-
miş olanın geliştirilmesi, 
bilkuvve (potansiyel) 
halde bulunanın bilfiil 
(kinetik) hale getirilmesi 
işlemidir.

Rabbani terbiyede 
“hayırda yarışma” vardır. 
Modern eğitim bunun 

yerine “eğitimde yarışma”yı koymuş ve okul-
ları arenalara çevirmiştir. Vahyin inşa ettiği 
bir akla göre talim ve terbiye bir “yarışma” 
süreci değil bir “paylaşma” sürecidir. Bunun 
için öğrenene bildiğini başkalarına aktarma 
sorumluluğu yükler.

Kur’an Rabbani terbiyenin müfredatı ola-
rak geldiği günkü gibi duruyor. Ve yüzyıllar 
ötesinden tüm insanlığa esleniyor: 

“Allah’ın vurduğu boya!.. Kim Allah’tan 
daha güzel boya vurabilir ki?” (2:138) 

Ulus devletler, okul-
ları kendi ideoloji-
lerinin çiftliği gibi 

gördü. Modern okul, 
elit sınıfın çıkarları 

adına halkın ahlak ve 
inançlarını iktidarın 
arzusuna göre şekil-
lendirmenin aracı 
olarak kullanıldı. 
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İnsan ve Eğitim
İnsan, varoluş itibariyle asil bir varlıktır. 

Varlık âlemi içerisinde en özgün, benlikli, 
keremli ve soylu bir öze sahip bulunan var-
lık insandır. Çünkü o, “fıtrî olarak temiz” ve 
“âhsen-i takvim” -en güzel bir biçim- üzere 
yaratılmış “keremli” bir varlıktır. Hülasa in-
san, gelişen, değişen, kavrayabilen, bilme/
öğrenme istidadı bulunan ve terbiye olan/ola-
bilen bir varlıktır.

İnsanın eğitimi ise, insanın yaratılışı/va-
roluşu ile başlar. En büyük mürebbi/terbiye 
eden Allah’tır. Yaratılışı temiz olan insan, daha 
sonra çevre, muhatap olduğu kültür ve aldı-
ğı eğitim çerçevesinde kabul ve redlere ula-
şır. Fıtratın temiz kalması, yaratıcıdan gelen 
emirler ve yol gösterici rehberler sayesinde 
mümkün olabilir. Yukarıda anılan harici et-
kilerin tahribatından da böylece kurtulmuş 
olunur. Hiç şüphesiz adil-i mutlak olan Allah 
(c), insanı başıboş bırakmamış ve yol gösteri-
ci elçileri sayesinde huzurlu ve mutlu olacağı 
ufka hidayet etmiş, yollarını göstermiştir.

Bu çerçevede kutlu elçilerin insanları irşad 
etme, eğitme yöntemleri ve özellikle Hz. Mu-
hammed (s) efendimizin eğitimdeki sünneti, 
insanları vahyin ilkeleri ile yoğurup şekillen-
dirmedeki usul ve üslubu birinci dereceden 
önemlidir. Makalemizde ilk dönem eğitim fa-
aliyetleri incelenmekte ve ümmetin bindört-
yüz yıllık eğitim tarih ve tecrübesini izlemeye 
çalışacağız. Ayrıca tarih içerisindeki önemli 
yükseliş tecrübemize de atıfta bulunulacaktır.

İ N C E L E M E

Hz. Peygamber’den Bugüne
Eğitim Faaliyetleri

FITRATIN TEMİZ KALMA-

SI, YARATICIDAN GELEN 

EMİRLER VE YOL GÖSTE-

RİCİ REHBERLER SAYESİN-

DE MÜMKÜN OLABİLİR.

ADNAN İNANÇ
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İlk dönem eğitim faaliyetleri
Hiç şüphesiz Hz. Peygamber, ashabını eği-

tirken vahyi esas alıyordu. İnsanları rahle-i 
tedrisinden geçirir ve yoğurup şekillendirir-
ken vahyin ilkelerini merkeze alıyordu. Na-
zil olan ayetleri ilk iman edenlere ulaştırıyor 
ve ilk muhataplar bu ilkeleri alarak ezberli-
yor ve hayatlarına aktararak hızlı bir değişim 
yaşıyorlardı. Yeni nazil olan ayetler elden 
ele dolaşıyor, güvenlik açısından evler ve 
toplumdan uzak mahaller, ayetlerin aktarıl-
dığı, konuşulduğu mekânlar haline geliyor-
du. Hz. Peygamber, evlerin en doğal eğitim 
mekânları olduğunu ve çocuklar için pratik 
hayatı içermesi açısından önemli olduğunun 
farkında olarak, her evin 
bilhassa çocuklar için sa-
mimi bir terbiye çevresi 
haline gelmesini istemişti. 
Hanımlarına, çocukları-
na, hısımlara ve hizmet-
çilere nezaket ve sevgi 
ile muamelesi diğer anne 
ve babalara örnek teşkil 
ediyordu.1

Bir müddet sonra Hz. 
Peygamber, Erkam b. Ebi’l-
Erkam’ın evini ilk eğitim 
merkezi olarak kullanma-
ya başlamıştı. İlk vakfedilen bina, ilk toplu 
eğitim merkezi, ilk toplu ibadet mekânı ve 
müslümanların ilk karargâhı gibi birçok açı-
dan ilk olma özelliğini taşıyan Erkam’ın evi, 
büyük bir işleve sahip bulunuyordu. 

Hz. Peygamber, iman edenleri ailece ora-
da ağırlıyor, vahyin ilkelerini orada öğreti-
yordu. Kısaca ilk derli toplu eğitime burada 
başlanmış oluyordu. Rasulullah (s), oldukça 
kısa –takriben ikibuçuk yıla yakın- bir süre 
bu evi kullanmasına rağmen, Mekke’deki 
baskıcı ortam ve davetin tamamen önünün 
tıkandığı dikkate alındığında büyük önemi 
kavranmış ve hayati değeri fark edilmiş olur. 
İslam’ın toplum nezdinde ilgi görmesi, ge-
lişmesi ve yaygınlaşması çerçevesinde ilk ve 

en temel faaliyetler o dönemde başlamıştır. 
Kadro yetiştirmeyi önemseyen Rasulullah 
(s), insan seçimine özen gösteriyor ve onları 
boş bırakmadan görevlendiriyordu. 

Hz. Peygamber’in eğitim faaliyetlerini, 
Medine’de daha organize bir hale getirdiği 
görülür. Bazı kaynaklardan anlaşıldığına göre 
Peygamber mescidinde Hz. Peygamberin 
bulunduğu ve bulunmadığı vakitlerde öğ-
renciler eğitim halkaları oluşturuyor ve çok 
katılımlı, canlı eğitim ortamları oluşturuyor-
lardı. Hayat her alanda eğitim faaliyetlerine 
şahit oluyordu. Öğrenmek ve yaşamak çaba-
sı müminlerin ortak ideal haline gelmişti. Bu 
heyecan ve canlılığın meyveleri pek yakın bir 

zamanda görülecekti.

Medine’deki bu top-
yekün eğitim seferber-

liği faaliyeti içerisinde 
çocukların okuma-yazma 
öğrenmelerine bilhassa 
önem verilerek küttablar2 
açılmıştı.3 Maddi hiçbir 
kazanç talep etmeyen 
hocalar, büyük örneklik 
oluşturuyordu. İlk dö-
nemlerde öğretmenlere 
herhangi bir ücret öden-
miyor ve alınması kı-

nanıyordu. Nitekim bir öğrencinin verdiği 
hediyeyi aldığı için Ubade b. Samit’e tepki 
gösterilmişti.4 Ancak daha sonraları uzun 
tartışmalar sonucu, Hz. Rasulullah, döne-
minde atıflar yaparak, ücret alma yönünde 
uygulamalar yapılmıştır.5 Ne var ki ücretsiz, 
hesabi değil, hasbi çabalar hocaların itibar 
ve saygınlığı ile faaliyetin bereketi ve verim-
liliğini artmaktadır. Böyle düşünenler Kur’an 
ayetlerinden (Sad, 38/86 gibi)6 deliller gös-
teriyorlardı. 

Hz. Peygamber’in eğitim hususundaki 
önemli prensiplerinden biri, müslümanlı-
ğı kabul eden bölgelere, -onların günlük 
hukuki sorunlarını da halleden- öğretmen-
ler göndermek olmuştur. Mesela Güney 

MEDİNE’DE ÇOCUK-
LARIN EĞİTİLMESİ 
İÇİN AÇILAN KÜT-
TABLARDA MADDİ 

HİÇBİR KAZANÇ BEK-
LEMEDEN HİZMET 

VEREN HOCALAR, BÜ-
YÜK BİR ÖRNEKLİK 
OLUŞTURUYORDU.
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Arabistan’ın beş ayrı bölgesine Muaz b. Ce-
bel, Halid b. Said, el-Muhacir b. Ebi Ümeyye, 
Ziyad b. Lebid, Ebu Musa’l-Eş’ari; Necran’a 
da Amr b. Hazm el-Hazreci gönderilmiş-
ti. Ayrıca Medine’ye gelen Yemen heyetinin 
de, kendilerine bir öğretmen verilmesini is-
temeleri üzerine Hz. Peygamber’in onlarla 
beraber Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı gönderdiği 
bilinmektedir.7

Eğitimin kalıcı hale gelmesi açısından yaz-
ma, kayıt altına alma önemliydi. Bunun far-
kında olan Abdullah bin Amr bin el-As söz-
lerini (hadisler) yazma izni vermesi için Hz. 
Peygamber’e ilk müracaat edenlerden biridir. 
Ayrıca Hz. Peygamber, hafızalarının zayıflı-
ğından şikâyet eden iki 
sahabiye yazmalarını tav-
siye etmiş, hatta muhte-
lif vesilelerle bazı önemli 
metinleri bizzat kendileri 
dikte ettirmişlerdi. Böy-
lece daha Hz. Peygamber 
döneminde O’nun sünne-
tinin bazı yönlerini tespit 
eden Semure b. Cündüb, 
Abdullah b. Abbas, Hz. 
Ali, Cabir b. Abdullah b. 
Amr b. Melik gibi zatlara 
ait özel notlar ve risâleler, 
bulunuyordu.8 Elbette sözlü geleneği sürdür-
mekte ısrarlı davranan ve yazıya karşı çıkan-
lar da bulunuyordu.9

Vahyi anlama ve İslam’ın temel akide ve 
prensiplerini öğrenmenin dışında Hz. Pey-
gaber diplomatik zaruretlerle bazı kabili-
yetli kimselerin yabancı dil öğrenmelerini 
sağlamıştı. Hz. Zeyd’in bu maksatla Fars-
ça, Yunanca, Kıptice ve Habeşçe öğrendiği 
söylenmektedir.10 

Eğitimde ilk kurumlaşma örneği; Ashab-ı 
Suffe’11dir. Medine’nin en üst düzey eğitim 
kurumu Ashab-ı Suffe’idi. Hz. Peygamber, 
Medîne’ye hicretten hemen sonra giriştiği 
mescit inşası sırasında bir eğitim-öğretim 
kurumuna ihtiyaç olduğunu fark etmiş ve 

mescidin bitişiğinde yapılan bir bölümü bu 
işe tahsis etmiştir. Mescid-i Nebevi’nin Ku-
zey duvarının içe bakan üstü örtülü ve biraz 
zeminden yüksekçe kısmı özellikle öğretim 
yeri ve yurt olarak kullanılmıştır. Yatakhane 
kısmı, öğretim yerinden daha geniş bir yer 
kaplıyordu. Buradaki öğretime katılan Me-
dine yerlileri (Ensar) muhtemelen gündüz-
leri geliyor, akşamları evlerine dönüyorlardı. 
Düzenli bir eğitim-öğretim faaliyetine tâbî 
tutulan bu öğrenciler, kendilerine ayrılan 
mekâna “suffe” dendiğinden “Ashâb-ı Suffe” 
veya “Ehl-i Suffe” diye anılmışlardır. Zaman 
zaman Hz. Peygamber’i görmek ve İslâm’ın 
temel esaslarını öğrenmek için gelen ve ka-

lacak başka bir yeri ol-
mayan misafirler Suffe’de 
kaldığından ve ayrıca ev-

lenip ev-bark sahibi olan-
lar Suffe’den ayrıldığından 
Ehl-i Suffe’nin sayısı deği-
şir olmuştur. 

Aralarında Talhâ b. 
Ubeydullah, Ebû Saîd 
el-Hudrî, Ebû Hureyre, 
Ebû Zer el-Gıfârî, Bilâl-i 
Habeşî, Abdullah b. Ömer, 
Abdullah b. Mes‘ud, Berâ 
b. Mâlik (Allah’ın rahmeti 

üzerlerine olsun) gibi tanınmış sahâbîlerin de 
bulunduğu Suffe’de daimi kalanlar 70-100 
kişi arasında değişiyor olsa da, geçici ve yatı-
lıların haricindekilerle birlikte öğrenci sayısı 
zaman zaman 400’e kadar ulaşmaktaydı.12 
Öğrenciler kendilerine ayrılan bölümü din-
lenme ve ders çalışma yeri olarak kullanırken 
sınıf olarak da mescidden yararlanıyorlardı. 

Hocaları başta Hz. Peygamber olmak üze-
re, Abdullah b. Mes‘ud, Ubey b. Ka‘b, Muaz 
b. Cebel ve Ebu’d-Derdâ gibi ilim sâhibi 
sahâbîlerden oluşuyordu. Ehl-i Suffe nâzil 
olan âyetleri ve Peygamberimiz’in hadislerini 
ezberleme husûsunda ön sıralarda yer alıyor-
du. Muhâcirler çarşı-pazarda ticaretle, Ensar 
ise bahçelerinde ziraatla uğraşırken Suffeliler 

SUFFE ÜNİVERSİTESİ-
NİN HOCALARI BAŞTA 
HZ. PEYGAMBER OL-
MAK ÜZERE, ABDUL-

LAH B. MES‘UD, UBEY B. 
KA‘B, MUAZ B. CEBEL VE 
EBU’D-DERDÂ GİBİ İLİM 
SÂHİBİ SAHÂBÎLERDEN 

OLUŞUYORDU.
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olabildiğince Hz. Peygamber’in yanından ay-
rılmıyorlar, başkalarının duymadıklarını du-
yuyorlar, görmediklerini görüyorlardı. İşleri 
sebebiyle yeteri kadar Rasulullah ile bir arada 
bulunamayan Müslümanlar yeni gelişmele-
rin çoğundan Ehl-i Suffe vasıtasıyla haberdar 
oluyorlar, yeni bilgilerin çoğunu onlardan 
öğreniyorlardı. Suffe Ehli’nin büyük kısmı 
kendilerini tamamen rûhî manevî hayata 
vermiş bulunuyor, geceleri ibadetle, gündüz-
leri oruçla ve ilim tahsili ile geçiriyorlardı. 
Böylece, bir yandan İslâm’ı öğrenen ve diğer 
yandan da onu tüm incelikleriyle yaşamaya 
gayret ediyorlardı. Kendilerini tamamıyla 
ilme vermiş oldukları için belirli bir gelirleri 
olmayan Ehl-i Suffe içinde gücü kuvveti ye-
rinde olanlar odun kesmek, su taşımak gibi 
sınırlı işler yaparak müm-
kün mertebe ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışıyordu. 
İhtiyaç içinde bulunsalar 
dahi iffet ve vakarları se-
bebiyle kimseden bir şey 
istemiyorlardı. Bunun ya-
nında Hz. Peygamber on-
ların geçimleriyle bizzat 
ilgileniyor, Beytülmal’e ve 
kendisine gelen malların 
büyük bir kısmını onlara 
ayırıyordu. Sahabeler de 
Hz. Peygamber’in teşvikiy-
le bu ilim ve irfan yuvasını 
destekliyor; bazen onlardan birkaçını evlerin-
de misafir ederek ikramda bulunuyorlardı.13

Suffe öğrencilerinin -özellikle bir kısmı-
nı- kendilerini ilme vermiş kimseler olarak 
görüyoruz. Suffe, ilk yatılı medrese olması 
sebebiyle sonradan yapılacaklara örnek teş-
kil etmiştir. Daha sonra medreselerin, cami-
lerin yanıbaşında yapılmasında da Suffe’nin 
örnekliği etkili olmuştur.14 Yepyeni inancın, 
vahyi ilkelerin, Hz. Peygamberin temel öğre-
tilerinin korunmasında ve yeni nesillere inti-
kalinde bu entelektüel zümrenin rolü büyük 
olmuştur. Temel İslamî birikimin yaşanarak 

temsil edilmesinde ve bugüne ulaşmasında 
en güçlü isimler, bu seçkin sahabeler arasın-
dan çıkmıştır. Ashab-ı Suffe, örnek ve öncü 
bir eğitim yuvası15 ve Müslümanların ilk 
medrese veya üniversitesi sayılırdı. Bugünkü 
çalışmalara örneklik teşkil edecek bu kurum 
üzerinde, çaplı araştırmalar yapılmalı; bil-
hassa eğitimde izlenen usûl derinden ince-
lenmelidir.

Eğitimde İlk Kurumlaşma 
Örnekleri ve Yöntemleri: 
Özgün-Örgün ve Yaygın Eğitim
Hayatın bütün kılcal damarlarına nüfuz 

eden eğitim faaliyetleri her kesimden insanı 
kuşatan çeşitlilikte idi. Bunlardan süreklilik 

arz edenlerden bir kısmı-
nı şöyle sıralayabiliriz:

Küttablar: Bazı bel-
gelerden Hz. Peygamber 
devrinde çocuklara bil-
hassa okuma yazma öğ-
retilen Küttablar açıldığı 
anlaşılmaktadır. Mesela 
Ümmü Seleme, Küttab 
mualliminden kendisine 
yardım etmeleri için bir-
kaç çocuk istetmişti. Ço-
cukların başta okuma yaz-
ma, olmak üzere, ahlak ve 
Kur’an eğitimi aldıkları bu 
kurumlar, matematik gibi 

günlük hayatta lazım olabilecek derslerin de 
içinde bulunduğu müfredatı içermekteydi. 
Başlarında bulunan öğretici elli civarı çocuk-
tan oluşan toplu sınıflarda eğitim veriyor, 
cinsiyet ayrımı yapılmıyordu.

Daru’l-Kurra: Suffe’nin öğretim için ye-
tersiz kalması üzerine Medine’de bazı ev-
lerde Daru’l-Kurra denilen okullar açılması 
yoluna gidilmişti. Rivayete göre Mahreme 
b. Nevfel’in evinin bir kısmı ya da tamamı 
Kur’an öğretimine tahsis edilmişti. Daru’l-
Kurra denilen bu eve, Bedir savaşından biraz 
sonra Medine’ye gelen Abdullah b. Ümmü 

İSLAM İLİM GELENE-
ĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ 
BİR YERİ SAHİP OLAN 
ENDÜLÜS TECRÜBESİ, 

İBNİ RÜŞD, İBNİ HAZM, 
İBNİ ARABİ, İBNİ TU-
FEYL, İBNİ HALDUN, 
ŞATIBİ, İBNİ BACCE 
GİBİ PARLAK SİMA-

LAR YETİŞTİRMİŞTİR.
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Mektum misafir olmuştu. Sonradan camiler 
dışında din eğitiminin ilk örneği olarak bu 
ev hatırlanacaktır.16

Camiler: Yaygın eğitimin merkezleri sa-
yılır. Vaaz ve nasihatlerin yapıldığı, her ke-
simden insanın düzenli giderek fikren bes-
lendiği mekânlardır. Sadece ibadet yapmakla 
sınırlı olmayan camiler çok yönlü işleve sa-
hip bulunuyordu. Her cami kendi bünye-
sinde bir külliye de oluşturarak çok amaçlı 
eğitim vermekteydi. Her seviyeden eğitimin 
verildiği yerler olma özelliğini son zamanla-
ra kadar koruya gelmiştir. Her türlü ilmi ça-
baların ve tartışmaların 
yapıldığı, yaygın eğitim 
mekânlarıdır. İslam ilim-
lerinin yanında muhtelif 
bilimlerin de üretildiği ve 
aktarıldığı yoğun entelek-
tüel faaliyetlerde bulunu-
lan mekânlar olma özelli-
ğini de koruya gelmiştir. 
Camilerdeki eğitim/öğre-
tim faaliyetleri medresele-
rin kurulmasına kadar çok 
yaygın idi. Medreselerden 
sonra, camilerdeki eğitim giderek azalmıştır. 
Ancak seyrek de olsa bazı İslam ülkelerinde 
bu gelenek hala devam etmektedir.

Âlimlerin Evleri: Âlimlerin evleri doğal 
eğitim merkezleri idi. Çünkü âlimin varlığı, 
o mekânın birer ilim merkezine dönüşme-
si için yeterliydi. Öğrencilerin ve hocaların 
hizmetinde bulunanların varlığı hocaların 
evlerini doğal eğitim merkezleri haline geti-
riyordu.

Sahaflar: İlmi araştırmalar, kitaba olan il-
giyi arttırmış ve böylece kitap satış merkez-
leri kurulmaya başlanmıştı Kitabın yoğun 
bir şekilde bulunduğu kitapçı dükkânları 
da doğal eğitim merkezleri haline geliyordu. 
Çünkü kitapların çoğaltılması, yeni telifler 
ve yeni düşünceler, ilim taliplilerinin uğrak 
yeri haline getiriyordu. Genelde kitapçılarda 
müzakere ve mütâlaa amaçlı okuma yerleri 

de bulunur, sözlü sohbet ve tartışma geleneği 
buralarda da devam ederdi. Bugün de bazı 
kitabevleri düşüncenin ve İslami ilimlerin 
konuşulduğu, tartışıldığı ve literatürün ta-
randığı merkezler olma işlevini sürdürmek-
tedir.

Kütüphaneler: En temel eserlerin bulundu-
ğu önemli araştırma merkezleri olan kütüp-
haneler, bugün olduğu gibi dün de en temel 
ilim merkezlerinin başında geliyordu.

“Dâru’t-tib”, “Dâru’s-sifa”, “Dâru’s-sihha”, 
“Dâru’l-merza”, “Şifahâne”, “Mâristan”, “Bi-

maristan”, “Dâru’l-Âfiye” 
ve “Bimarhane” gibi isim-
lerle İslam dünyasında 

anılmakta olan tıb eğitim 
ve öğretimi veren kurum-
lar vardır. Bu kurumlar 
eğitim ile tedavinin bir-
likte yürütüldüğü önemli 
müesseselerdir.

Medreselerin 
Kurulması ve Görkemli 
İlim Merkezleri

Abbasi Halifesi Mansur tarafından “Medi-
netüsselam” ismiyle kurulan Bağdat, İslâm 
kültür ve medeniyetinin gelişmesine önemli 
katkıda bulunan birçok eğitim öğretim kuru-
munun ve bilim adamının faaliyette bulun-
duğu bir şehir olmuştur. Özellikle 9. ve 10. 
yüzyıllarda İslâm dünyasının bu en büyük 
şehri, en önemli ilim, kültür ve medeniyet 
merkezi olmuştur. Burada Abbasi hüküm-
darlarının desteğiyle kurulan eğitim ku-
rumları, birçok bilim adamının yetişmesine 
zemin hazırlamıştır. Bağdat’ın en önemli eği-
tim kurumlarından birisi Beytülhikme adıyla 
bilinen müessesedir. “Beytülhikme”, Abbasi 
Halifesi Me’mun tarafından 830 yılında kur-
durulmuştur. Bu kurumda Helenistik, İran 
ve Hint kültürlerine ait eserler tercüme edil-
miştir. Beytülhikme tercüme bürosu amacıyla 
kurdurulmuş iken, zamanla gelişmiş ve pozi-

İSLAM ÜLKELERİNİN 
PEK ÇOĞUNUN SÖ-

MÜRGELEŞTİRİLMESİ 
MEDRESELERİN VE 

GENEL OLARAK İSLA-
Mİ EĞİTİMİN GERİLE-
MESİNE SEBEP OLAN 

AMİLLERDENDİR.
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tif ilimlerin araştırıldığı saygın bir eğitim ku-
rumu haline gelmiştir. 9. ve 10. yüzyıllarda 
hızlı bir şekilde gelişen tercüme faaliyetleri 
sonucunda matematik, tıp, zooloji, botanik 
ve kimyaya dair eserler Müslümanların bil-
gisine sunulmuştur. 500 yıldan fazla İslâm 
dünyasında bir kültür merkezi olma vasfını 
koruyan bu kurum, Moğol istilasında Hüla-
gu tarafından 1258’de yıktırılmış, medrese 
ve kütüphaneleri acımasızca yok etmiştir. 

Bağdat’taki bilimsel çalışmalar yüzlerce 
bilim adamının yetişmesine vesile olmuş-
tur. Dini ve pozitif ilimlerin merkezi olan 
Bağdat’ta cebirin kurucu-
su sayılan Harezmi, İslâm 
felsefesinin ilk temsilcisi 
olan Kindi, astronomi ile 
ilgili çalışmalarıyla tanınan 
Fergani, kimyacı ve filozof 
Ebu Bekir er-Razi, İslâm 
felsefesinin önemli tem-
silcilerinden olan Farabi 
ve İbn Sina gibi bilim ada-
mı ve düşünürler bilimsel 
çalışmalarını gerçekleştir-
mişlerdir. Hanbeli ve Ha-
nefi mezhepleri Bağdat’ta 
sistemleştirilmiştir. Kelam, 
tasavvuf, felsefe alanlarındaki derinliğiyle ta-
nınan Gazali, Bağdat’taki Nizamülmülk med-
reselerinde hocalık yapacaktır.17

Uzay gözlemleri ile alakalı 1259 yılında 
Hülagu Han tarafından Meraga’da kurulan 
gözlem evi olan Meraga Rasathanesi’ni ha-
tırlamakta yarar vardır. Rasathanenin ba-
şına 15 arkadaşıyla beraber dönemin ünlü 
astronomlarından Nasiruddin Tûsî getirilir. 
Bağdat, Suriye ve Mezapotamya’dan topla-
nan 400.000 eser ile dönemin en seçkin kü-
tüphanelerinden biri de yine bu rasathanede 
oluşturulur. Rasathane ihtisaslaşma metodu 
ile çalışması da sonradan geleceklere örnek-
lik oluşturuyordu.18

Unutmamak gerekir ki İslam ilim geleneği 
içerisinde Endülüs tecrübesinin19 çok önemli 

bir yeri ve tartışılmaz bir üstünlüğü vardır. 
İbni Rüşd, İbni Hazm, İbni Arabi, İbni Tu-
feyl, İbni Haldun, Şatıbi, İbni Bacce ve ilim 
semamızın daha sayılamayacak ölçüde par-
lak siması bu geleneğin ürünüdür. Eşine az 
rastlanır birikim ve tecrübeye sahip bulunan 
bu gelenek 800 yıl devam etmiş ve bugün-
kü Batı düşüncesinin ve aydınlanmasının da 
temelini oluşturmaktadır. İslam düşünce ta-
rihi ve medeniyet tecrübesinin en parlak dö-
neminin yaşandığı bu dönem sonra gelecek 
olan medeniyet ve kültür havzalarını derin-
den etkilemiştir. O günlerde Endülüs’te her 
yıl 70 ile 80 bin cilt kitap yazılarak piyasa-

ya sürülüyordu.20 G. Lo-
wastranser de benzer göz-

lemlerini hayranlıkla anla-
tarak, övgüler yağdırır.21 
Bu görkemli medeniyet 
Nehru’yu da hayran bı-
rakmıştı: “…Kurtuba, bir 
milyonluk nüfusuyla çok 
büyük bir şehirdi; eni 20 
km., boyu 40 km. olan 
büyük bir bağı andırıyor-
du. İrili ufaklı 60 bin saray 
ve köşk, 200 bini aşkın 
normal evin bulunduğu 

bu şehirde çok sayıda kütüphane bulunu-
yordu. (…) sadece kraliyet kütüphanesinde-
ki eser sayısı 400 binin üzerinde idi.22 Yahudi 
asıllı olan Alberto Manguel de “Okumanın 
Tarihi” isimli eserinde Kurtuba’daki sadece 
bir kütüphanede 700 bin cilt kitabın bulun-
duğundan söz ediyordu.23 Vahyin ilkelerinin 
insan eliyle medeniyet olarak en görkemli te-
cellisini Endülüs tecrübesinde24 görürüz. 

İlk medreselere Fatımiler döneminde rast-
lamaktayız. Daha sonra ise İslam Tarihi için 
de büyük önem taşıyan medreselerden biri 
de Nizamiye Medreseleri vezir Nizamu-l 
Mülk25 tarafından kurulmuştur.

Selçuklulardan sonra medreseler en gör-
kemli dönemine 15.yüzyılda kavuşmuşlar-
dır. Selçuklu ve Osmanlı döneminde med-

ÇAĞIMIZIN ÖNEMLİ 
HAREKET LİDERLERİN-
DEN TUNUSLU RAŞİD 
EL-ĞANNUŞİ DE SAİD 
NURSİ GİBİ TOPLUMA 

ÖNDERLİK YAPMA-
SI GEREKEN ULEMA-
NIN YOKLUĞUNDAN 

YAKINMAKTADIR. 
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reselerin çok yaygın olduğu bilinmektedir. 
İznik, Bursa, Edirne, İstanbul Osmanlıların 
en önemli bilim merkezlerinden idi. Diğer 
taraftan Anadolu’da Mardin, Diyarbakır, Er-
zurum, Sivas, Konya, Kayseri, Kastamonu ve 
Amasya gibi iller, Selçuklulardan beri sürege-
len önemli bilim merkezleri olarak öğretim 
faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Medreseler 
ise orta ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim 
veriyorlardı. Medreselerde din bilimleri ile 
birlikte diğer branşlarda da eğitim verilmek-
teydi. Ancak medreseler, tarih içindeki rolü-
nü zamanında gereğince oynamış olmasına 
rağmen, sonraları bünye 
yenilemesi yapamayarak 
duraklama, çözülme ve 
yıkılma sürecine girmiştir. 
Avrupa’da, Rönesans ve Re-
form hareketleri ile birlikte 
hemen her alanda yenileşme 
ve gelişmeler olurken Os-
manlı Devleti’nde 18. ve 19. 
yy.’da dış dünyaya kapanmış 
olan medreseler bu gelişme-
lerden habersizdi. Bu arada, 
İslam ülkelerinin pek çoğu-
nun sömürgeleştirilmesi de 
medreselerin ve genel olarak 
İslami eğitimin gerilemesine 
sebep olan amillerdendir. 
Birinci Dünya savaşı sonrası, genel olarak 
tüm İslam ülkelerinde, medrese eğitim siste-
mi terk edilerek, batılı anlamda eğitim siste-
mine geçildi. Bu çerçevede, üniversite içinde 
İslami bilimlerin okutulduğu İlahiyat fakül-
teleri kurulmuştur. Bu arada, çok az da olsa, 
(Pakistan, Iran, Suriye, Yemen, Fas gibi) bazı 
İslam ülkelerinde hâlâ camilerde ve medre-
selerde klasik usulle eğitim yapan kurumlar 
bulunmaktadır.

Çağdaş Medreseler/Üniversiteler ve 
Ulemanın Konumu
İslam eğitim kurumları klasik medresler 

dendiğinde ilk akla gelen şüphesiz Mısır’daki 

El-Ezher üniversitesi/medresesi şarkta ve 
garpta eşine ender rastlanan tarihi geçmişe 
sahiptir. Ezher, 1039 yıllık uzun geçmişi ile 
dünyanın sayılı kıdemli müesseselerinden 
birisidir. Belki garpta ona nazire ve denk ola-
rak Bologne Üniversitesi şarkta Kayravan ve 
Zeytune, Mustansiriyye gibi üniversiteler sa-
yılabilir. Ancak yine de bunlar Ezher’in eşi-
ğine ulaşamazlar. Hindistan’daki Diyabendi 
Medresesi de, Ezher’den ilham alan eğitim 
kurumlarındandır. Bediüzzaman da şarkta; 
(Van’da) Ezher’in kardeşini kurmaya çalış-
mıştır. Bu medreseye de Ezher’den mülhem 

olarak Medresütü-z zeh-
ra adını vermiştir. Bu 
itibarla Ezher kendin-

den sonrakilere ilham 
kaynağı olmuş kutlu ve 
efsanevi bir eğitim yu-
vasıdır.

Ezher, 970 yılında 
Cevher Sakli tarafından 
inşa edilmiştir. Vezir 
İbni Kils de, Ezher’de 
ilk ders veren ilim oto-
ritelerinden biridir. İbni 
Kils tedris için 37 fakih 
görevlendirmiş, bun-
lara maaş bağlamış ve 
lojman tahsis etmiştir. 

Ezher bu münasebetle baştan beri devlet hi-
mayesinde gelişmiş ama devletin doğrudan 
kontrolüne girmemiştir. Son dönemlere ka-
dar eğitimde ve mali kaynaklarında özerk 
yapısını muhafaza etmiştir. Zamanla dün-
yanın en büyük ilim yuvası haline gelmiştir. 
Cava’dan Fas’a kadar geniş bir coğrafyadan 
talebeler ağırlamış ve barındırmıştır. Bugün 
Sudan’dan, Gazze’ye oradan Endonezya’ya 
kadar değişik ülkelerde Ezher’in şubeleri ve 
fakülteleri vardır. Son zamanlarda Caferi fık-
hının okutulması ve sünni olmayan öğren-
cilerin de intisabı istenmiş ise de, bir takım 
gerekçelerle bu gelişme sağlanamamıştır. An-
cak, Ezher’in konumu ve öncü rolü, bugün 

970 YILINDA CEVHER 
SAKLİ TARAFINDAN 
İNŞA EDİLEN EZHER 
ÜNİVERSİTESİNDE 
VEZİR İBNİ KİLS DE 

DERS VERMİŞTİ. EĞİ-
TİM İÇİN 37 FAKİH 

GÖREVLENDİRİLMİŞ, 
BUNLARA MAAŞ BAĞ-
LANMIŞ VE LOJMAN 
TAHSİS EDİLMİŞTİ.
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için yetkin isimler tarafından tartışılıyor26 ve 
genel durumu kaygı veriyor.

İslam dünyasında en yetkin konumdaki 
Ezher de parlak dönemleri yaşamasına rağ-
men bugün için molla geleneğini oluşturabil-
diği söylenemez. Mısır Ezher’e rağmen molla 
geleneğini gerektiği gibi kurumsallaştırama-
dı. Arap toplumlarının merkezi konumun-
daki Mısır’da ulema hareket açısından da bir 
varlık ortaya koyamadı. Yirminci yüzyılın ilk 
ve en etkili İslami hareketi (İhvan) olmasına 
rağmen öncü kadrosu tamamen aydınlardan 
oluşuyordu; keza lideri 
Hasan el-Benna da bir 
öğretmen idi. Öncü kad-
roları da ulemadan değil-
di. 

Said Nursi, molla yok-
luğunun ihtiyacını her 
vesile ile vurguluyor ve 
Vangölü kıyısında yapı-
lacak olan ilim merkezi 
Medresetüzzehra’nın özle-
mini duyuyordu. Ancak 
geçen zaman bu idealin 
sadece bir özlem olarak 
kaldığını gösteriyor. Ku-
zey Irak’ta vaktiyle etkili 
olan Şeyh Osman hareketi 
gibi irili ufaklı birçok harekette de ulemanın 
belirleyici konumuna ve kurumsallaşması-
na rastlanamıyor. Çağımızın önemli hare-
ket liderlerinden Tunuslu Raşid el-Ğannuşi 
bir röportajında önderlik yapması gereken 
ulemanın yokluğundan yakınıyordu. Bugün 
için Cezayir İslami hareketinde de öncülük 
aydınlardadır. Onlarda ulemanın yokluğun-
dan şikâyet etmekte ve önderliğin ulemada 
olması gereğine işaret etmektedirler.

Suriye’de Ebu’n-Nûr ve Fetih medreseleri 
yurtdışından –bilhassa Batı ülkelerinden- 
de birçok talebeye eğitim veren hatırı sayılır 
medreselerdendir. 

Mevdudi’nin Cemaat-i İslami’si de aynı 
akıbetten kurtulamadı. Mevdudi, ulema 

geleneğini oturtmada başarılı olamadı. 
Pakistan’da da ulemanın tam olarak ku-
rumsallaştığı söylenemez. Çabalarına rağ-
men üstad Mevdudi yalnız kaldı; vefatıyla 
hareket öncü kadroları yeterli olamayınca 
canlılığını büyük ölçüde kaybetti. Elbette 
Abdurreşit Gazi’yi unutmamak ve hakkını 
teslim etmek gerekiyor. Pakistan’ın kuru-
luşunda büyük rol oynamış, köklü âlimler 
geleneğini devam ettiren Abdurreşit Gazi, 
Pakistan’ın kuruluş yıllarında Bennur ailesi-
nin gösterdiği yararlılıklar dolayısıyla onla-

ra verilen arazi üzerinde 
Lâl mescidi ve birçok 
medrese kurulmuş ve 

faaliyetlerini bugüne ka-
dar taşımayı başarmış-
tır. Milyonlarca taraftarı 
ve sempatizanı olan ve 
Lâl mescidinin27 binlerce 
müdavimi olan öğrencile-
rin doğal lideri Abdurre-
şit Gazi’dir. Lâl Mescidi, 
Hind Yarımkıtası’nın en 
büyük merkezlerinden 
biri olan Daru’l-Ulûm Di-
yabendi Medrese gelene-
ğine dayanır. Son zaman-
larda Amerika ve Pakistan 

yönetiminin baskıları ve kitle imha silahla-
rını kullanmaları sonucu büyük yara almış 
yüzlerce şehid vermiş olsa da faaliyetlerine 
devam etmektedir. Yönetim üzerinde be-
lirleyici bir etkisi bulunmasa da geniş halk 
kitleleri ve öğrenciler üzerinde tartışılmaz 
etkisi devam etmektedir.

Afganistan ve Pakistan’da adını duyuran 
öğrenci hareketleri ve eğitim kurumları, bü-
yük mücadele vermektedirler. ‘Taliban’ hare-
keti de adından anlaşılacağı üzere bir talebe 
hareketidir. Kurtuluş mücadelesi veren ve 
işgale karşı direnen bir hareket olma vasfının 
yanında birçok tavrı, anlayış ve ufku tartış-
ma götürür niteliktedir. İyi bir örneklik ve 
önderlik vasfından uzak olmasının yanında 

EĞİTİMDEN AMACIN 
KUR’AN’IN HAKİKİ 
BİLGİNİN KAYNAĞI 

OLDUĞU DÜŞÜNCESİ-
NE ULAŞMAK OLDUĞU 
GERÇEĞİNDEN YOLA 
ÇIKAN ATTAS, BİLGİ-

NİN AKTIĞI DİLSEL YA-
PININ DA AYNI NİTELİ-
ĞE SAHİP OLMASI GE-
REKTİĞİNİ SAVUNUR.
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organize olabilen, belirli bir ilim geleneğine 
yaslanan ve direnen insanlar olmaları yönüy-
le, dikkate değer bir hareket olarak varlığını 
sürdürmektedir.

Bugün için Hindistan’ın %14’ünü oluş-
turan müslümanların, kendilerine ait eği-
tim merkezleri, medreseleri bulunmakta-
dır. Hind yönetimi, müslümanların açtığı 
medreselerin müfredat ve işleyişine karış-
mıyor. Ancak sistemlerini modernleştirmek 
isteyenlere destek verme isteği ve bir takım 
zımni yönlendirmeler, dolaylı bir etkiyi 
çağrıştırıyor. Tam olarak 
ulemanın önderliğinden 
söz edilemese de, yine 
de özgür diyebileceğimiz 
ortam sayesinde müslü-
manların 5 asırdan bu 
yana varlığını sürdüren 
binlerce medresesi hâlâ 
faaliyetine devam etmek-
tedir. Müslümanların 
bulunduğu bütün mer-
kezlerde bu medreselere 
rastlamak mümkündür. 
Daru’l-Ûlûm Diyabendi 
Medresesesi’nin dışında, 
kendisini kaliteli üniver-
sitelere dönüştüren baş-
ka medreseler de var. Delhi’deki Camia Milli 
İslamia Üniversitesi, Haydarabad’daki Şadan 
Koleji ve Mevlana Azad Üniversitesi, iyi ör-
neklerlerden sadece birkaçı. Hem üniversite 
ve hem de medrese vasfı bulunan bu ku-
rumlar, hem ilahiyat hem de fen bilimleri 
eğitimini yeni usul ve metodlarla vermek-
tedirler. Modern yöntemlere duyulan ilgi ve 
gösterilen rağbet, temel niteliklere ve zihni 
dönüşüme kapı açar endişesi zihinleri meş-
gul ediyor. Amerika’nın da bu medreselerin 
(hatta Ezher’in bile) eğitim müfredatlarına 
müdahale girişimi bu kuşkulara haklılık ka-
zandırır nitelikte. Bu medreseleri politik ih-
tiraslara alet etmek de yine ayrı bir kaygıya 
sebep oluyor. Medreselerin geniş nüfuzu ve 

ilgi odağı haline gelmesi, birçok politik dü-
şüncenin üzerinde hesap yapma ve mevcut 
nüfuzundan faydalanma girişimlerine sahne 
oluyor.

Şia medrese geleneğini güçlü bir şekilde 
günümüze kadar sürdürmeyi başarmış bu-
lunmaktadır. Başta İran’ın ‘Kum’ kenti med-
reseleri olmak üzere, Irak’ın ‘Necef’ Kenti’nde 
de ulemanın etkinliği ve tartışılmaz önder-
liği sürmektedir. Benzer durum Suriye ve 
Lübnan medreseleri için de söz konusudur. 
Sadece Kum kentinde 400’ü aşkın medrese-

nin varlığı durumu açık-
lamaya yeter. Tüm bun-
lar İran’da medreselerin 

derin ve kalıcı etkisini 
tartışılmaz kılıyor. Diğer 
yerlerdeki medreseleri de 
sayarsak derin ve güçlü 
etkiyi anlamak mümkün 
olabilecektir. Bugün Kum 
medreselerinden mezun 
birçok mollanın Batı üni-
versitelerinde hocalık ya-
pıyor olması, üzerinde 
önemle durulması gere-
ken bir husustur. Ne var 
ki bugün için yönetim ile 
mollalar arasında kurulan 

ilişki, mollaların itibarını halk nezdinde ör-
selemiş görünüyor. Dinin devlet eliyle halk-
lara telkininin sorunlar oluşturduğunu, İran 
örneğinden öğreniyoruz. Yüzyıllardır devam 
eden bu canlı geleneğin en büyük kazan-
cı yönetimlerle aralarına mesafe koymaları 
ve asla yönetimlerden maddi destek kabul 
etmemeleri olarak gösterilebilir. Havzalar 
–Medreseler-, güçlerini devletten değil du-
yarlı müslüman halklardan ve ‘Humus’ adı 
verilen bağışlardan alıyorlardı. Aynı sistem 
tüm Şia medreseleri için geçerlidir. Çağla-
ra meydan okuyarak bugüne kadar gelebil-
melerinin en önemli sebebi, güçlü geleneğe 
sahip bulunmaları ve devletten bağımsız ol-
maları gösterilebilir.

ŞİA MEDRESE GELE-
NEĞİNİ GÜÇLÜ BİR 
ŞEKİLDE GÜNÜMÜ-
ZE KADAR SÜRDÜR-
MEYİ BAŞARMIŞTIR. 
İRAN’DA KUM KENTİ 
MEDRESELERİ BAŞTA 

OLMAK ÜZERE, IRAK’TA 
İSE NECEF KENTİNDE 
ULEMANIN ÖNDER-
LİĞİ SÜRMEKTEDİR. 
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İslam ve Batı Dünyasında Eğitim 
Tartışmaları ve Arayışlar
İnsanın eğitimi öteden beri (müslüman 

tasavvuruna göre insanın kemâli) merak ko-
nusu olmuştur. Eğitimin mahiyeti ve usulü 
hususunda da arayışlar devam etmiş, bütün 
yönetim, ideoloji ve medeniyetlerin ortak so-
runu olagelmiştir.

Bilgiyi üretmek, elde etmek ve iletmek/ak-
tarmak insanlığın hâlâ ve gittikçe derinleşen 
tartışma konularındandır. Aradan binlerce 
yılın geçmiş olmasına rağmen, öneminden 
hiçbir şey kaybetmemiştir.

Eğitim konuları ile ilgili olarak yöntem 
(metodoloji) sorunu, bugün bile en çok tar-
tışılagelen hususlardandır. Modernlerin eği-
timi tekellerinde bulundurmaları ve tek tip 
insan üretmedeki ısrarlı tutumları, birçok 
düşünürün yoğun tepkisine yol açmıştır. 

Eğitimin amacı elbette, insanın huzur ve 
mutluluğuna yönelik bulunan vahiy öğreti-
sinin vaz ettiği değerler dünyası ile çocuğu 
ve genci münasebete geçirmek, bu dünyanın 
çocuk ve genç tarafından anlaşılması ve açık-
lanmasını, sağlamak; eşya ile Allah (c) ara-
sındaki anlama ulaşmak ve yaratılış amacına 
uygun bir hayat sürmesini sağlamak olmalı-
dır. Ancak modern zamanların “fabrika” me-
taforuyla açıklanan eğitim kurumlarının ver-
diği rahatsızlık özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren köklü eleştirilere maruz 
kalmıştır. Whitehead ve Dewey’in 20. yy’ın 
başlarında dillendirmeye başladığı arayışlar, 
60’lı yıllarda ivme kazanmış ve Ivan Illich 
gibi düşünürlerde doruğa ulaşmıştır. 

Değerlerin kurumsallaşmasına karşı tepki 
olarak kaleme alınan Ivan Illich‘in “Okulsuz 
Toplum”u,28 eğitimin mevcut sistemin tekelin-
de bulunmasına karşı çıkmakta ve eğitimin, 
okulun dışına taşınması ve sivilleşmesine 
vurgu yapmaktadır. Okulsuz Toplum, ‘bilgi’nin 
tekelleşip metalaşmasına da bir itirazı içer-
mektedir. Benzer itirazları Fransa özelinde 
dillendiren Catherine Baker’in “Zorunlu Eği-

time Hayır”ında29 da görmekteyiz. Her yön-
temin kendi içerisinde bir yorum ve yakla-
şım dikte ettiğini vurgulayan Feyerabend’in 
“Yönteme Hayır”ı30 Batı dünyasında yer yer 
yükselen sıra dışı çıkışlardan sadece birkaç 
örnektir. Alternatif eğitim, radikal pedagoji 
gibi kavramlar yanında “demokratik okul”, 
“varoluşçu okul”, “yeni okul”, “politeknik 
okul”, “iş okulu”, “kitapsız okul” gibi okul 
önerileri de özellikle Batılı aydınlar tarafın-
dan tartışılır olmuştur. Eğitimin olmazsa 
olmazı olan “okuma” da mahiyet itibariyle 
tartışılmıştır. Gelecek ya da okuduklarımızın 
tarihinin geleceği, kafamızın içindeki metni 
sesli okuduğumuz metinden ayırt etmeye ça-
lışan Aziz Augustinus; okurun yorum gücü-
nün sınırlarını sorgulayan Dante; kimi oku-
maların bazı şartlara bağlı olduğunu savunan 
Leydi Murasaki; okuma eylemini analiz et-
meye çalışan ve okuyan yazar ile yazan okur 
arasındaki ilişkiyi araştıran Pilinius; siyasal 
güç ile okuma eylemini birleştiren Sümerli 
yazıcılar; yazılı değil sözlü geleneği ısrarla 
savunan Rad Bradbury gibi isimler31 bilginin 
üretim ve aktarımı hususunda kişisel çabala-
rı ile tartışmaları sürdürmüşlerdir.

İslam Dünyasında da eğitimin mahiyeti ve 
niteliği hususunda yoğun tartışmalara rast-
lanmaktadır. Ali Şeriati’nin başta İran olmak 
üzere tüm İslam dünyası için önerdiği “Hür 
Düşünce Mektebi”32, yine Fazlurrhman’ın 
“Tarih Boyunca İslam Metodoloji Sorunu”33, 
gibi eleştirel içerikli eserler, benzer sancının 
ve arayışın bir işareti olarak görülmelidir. 
Fazlurrahman’a göre, günümüz müslüman-
larının aynı yükselişi yakalamak için Kur’an 
ve sünnete dönüş değil, Kur’an’ı ve Sünneti 
yeniden anlamaya çalışmaları ön plana çıka-
rılmalı diyerek geleneksel anlayış ve tutum-
ları tartışmaya açarken, önemli eleştiri ve 
önerilerini de sıralar. Benzer eleştirileri Musa 
Carullah’da da görüyoruz. Şatıbi’nin muhal-
led eseri “el-Muvafakat”ın34 girişindeki neşri-
ne dair kısmında Musa Carullah, ‘dini eğitim 
veren medreselerimizde dini ilimler dersle-
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rini dürüst bir şekilde ıslah etmek lazım’ di-
yerek özeleştiride bulunur. “Talebelere idrâk 
melekesi, düşünce yeteneği, hem istiklâl ve 
hem de içtihad ruhu kazandırmanın gereğine 
işaret eden Carullah, el-Muvafakat ve benzeri 
eserlerin önemine vurgu yapar. Carullah, eği-
tim yöntemimizin ve medrese geleneğimizin 
ıslah edilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk 
olduğunu vurgularken önemli eleştirilerde 
bulunur.35 Nakib el-Attas’ın “İslam’da Eğitim 
Kavramı”36 da aynı çerçevede değerlendiri-
lebilir. Attas, İslam’da tasavvur edildiği bi-
çimiyle eğitimi tanımlamayı ve tanımlanan 
eğitim sisteminin çerçevesini çizmeye çalı-
şacağını ifade ederek eğitimin mahiyet ve 
şeklinin tartışılması gerektiğini böylece müf-
redat programlarının formüle edilebileceğini 
savunur. Eğitimden amacın Kur’an’ın hakiki 
bilginin kaynağı olduğu düşüncesine ulaş-
mak olduğu gerçeğinden yola çıkan Attas, 
bilginin aktığı dilsel yapının da aynı niteliğe 
sahip olması gerektiğini savunur. O’na göre 
aracı dilin çarpık olmaması, hakikati tahrif 
etmeden olduğu gibi aktaran anlamlardan 
sapmaması gerekir. Yoğun eleştiriler içeren 
eserinde Attas, önerilerini de sıralar. Eğitim 
ile ilgili tartışmalar bitmez bir mecrada sürüp 
giderken yukarıda özetle sadece kısa bir de-
ğinide bulunulmuştur.

Son söz

İlk emri “oku” olan bir dinin inananı ola-
rak okuma ve genel olarak eğitim hususun-
daki duyarsızlık anlaşılır gibi değildir. Ab-
dulkerim Süruş, bugün içinde bulunduğu-
muz durumu güncelleyerek aktardığım şu 
ifadelerinde şöyle dile getirmiştir.37 Olduğu 
gibi; “Bugün için yeniden eğitimin, bilgi ve 
birikimin parlak dönemini yaşamak, İslam 
medeniyetine dönmek ve onu yeniden di-
riltmek isteyenler unutmasınlar ki, o me-
deniyet, ruhu da bulunan bir bedendi. İşte 
İslam’ın uzun süredir uykudaki bu ruhunu 
sadece vahyin kılavuzluğundaki anlama ça-
bası ve bilginin tartışma alanlarında uyan-

dırabiliriz. Azman bedene ve acı çeken ruha 
gönül bağlamak, kurtçukların yediği asasına 
yaslanmış ama ölmüş Süleyman’ın hikâyesini 
hatırlatmaktadır. Şairin dediği gibi;

Visal-i devlet, daha uyanık olmayana verilmez

Sense, uykugillerin baht kucağına gizlenmiş-
sin.”
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kültürü ile temayüz eden Nizamülmülk idareci-
likte de büyük muvaffakiyet göstermiştir. İsfahan, 
Bağdad, Basra, Nişâbûr, Herât, Belh, Âmul ve 
Musul gibi mühim beldelerde kurulan “Nizami-

ye” Medreselerinde tespit edilen ortak bir eğitim 
programıyla değerli ilim adamları yetiştirilmiştir. 
Nizamiye Medreseleri, sistemli bir şekilde kurul-
muş olan ilk üniversite olarak tarihlere geçmiştir. 
Nizamülmülk’ün “Siyasetnâme” isimli çok değerli 
bir de eseri bulunmaktadır. 

26 Mustafa Özcan, “Yeni Milenyumun Başında Ezher’in 
Kaybolan Rolü”, Köprü Dergisi, sayı: 68.

27 Temmuz 2007’de Pakistan güvenlik kuvvetleri, 
İslamabad’ın tam göbeğinde adına “Lâl Mescidi” 
denen bir camiyi ve geniş bir külliyeyi basarak, 
102 talebeyi öldürdüler. Külliyenin merkezinde 
bulunan Lâl mescidi bölgenin en seçkin medre-
sesi konumunda bulunuyordu. Bütün uzlaşma 
çağrılarına rağmen Pakistan kuvvetleri, muhasara 
altındakilere feci bir operasyon düzenledi. Binler-
ce öğrencisi bulunan bu Mescid’e baskın düzen-
lendiğinde kızlı erkekli 1800 kişi bulunuyordu.

28 Ivan Illich, Okulsuz Toplum, ç. Celal Öner, Oda 
Yay., İstanbul 2006.

29 Catherine Baker, Zorunlu Eğitime Hayır, çev. Ayşe-
gül Sönmezay, Ayrıntı Yay., İstanbul 1995.

30 Paul Feyerabend, Yönteme Hayır, ç. Ahmet İnam, 
Paradigma Yay. İstanbul 1987.

31 Alberto Msnguel, s. 38-39.

32 Ali Şeriati, Hür Düşünce Mektebi, Birleşim Yayın 
Dağıtım, çev. Ali Seyidoğlu, Ankara 1989.

33 Prof. Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslam Metodo-
loji Sorunu, ç. Salih Akdemir, Ankara Okulu Ya-
yınları, Ankara 1995. 

34 Musa eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, ç. Prof. Dr. Mehmet 
Erdoğan, İz Yay. İstanbul 2003. c/1, s. xxiv.

35 Geniş bilgi için bak, Tarih Boyunca İslam Metodo-
loji Sorunu, s.136-151.

36 S. Nakib Attas, İslam’da Eğitim Kavramı, çev. M. 
Erol Kılıç (İslami Düşünüşün Problemleri, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 1989)

37 Abdulkerim Suruş’un 17 Ağustos 2006 günü 
Tahran’da, merhum Ali Şeriati’nin konferanslarını 
verdiği Hüseyniye-i İrşad’da yaptığı konferanstan 
alınmıştır.
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I- MODERN EĞİTİMİN 
ESASA DAİR YANLIŞLARI

Modern eğitim, değer değil fiyat esasına 1- 
dayalıdır. Vücudu değil mevcudu öncele-
mektedir. Eşyanın mahiyetini atlayarak 
hüviyetine yoğunlaşmış, orada da durma-
yıp işlevinde karar kılmıştır. Dolayısıyla eş-
yanın hakikatini bilmeye ilişkin bir derdi 
yoktur.  Eşyanın kullanımına göz dikmiştir. 
Oysaki yer, gök, toprak, su vd. “mevcud”u 
temsil ederler. Bunlar arasındaki ortak nok-
ta “vücud”dur. Modern eğitim meyveyi na-
sıl taşlayacağımızı öğretiyor, ağacın bütün 
içindeki anlamını merak bile etmiyor. Mo-
dern akıl mevcuda kilitlenip vücudu gö-
remiyor. Oysaki formda ayrı ayrı, alakasız 
görünenler vücutta bir olur. Varlık, yarata-
nına şahittir. Bu şahitlik eşyanın mevcudu 
ve hüviyeti üzerinden değil, eşyanın vücu-
du ve mahiyeti üzerinden kavranabilir. 

Tek dünyalıdır.2-  Bilgiye sahipsiz bir şey mu-
amelesi yapar. Bunun için de bilginin çalı-
nabilecek bir şey olduğunu düşünür. Bilgi-
yi saklamayı mubah görmesinin sebebi de 
budur. Modernler bilginin “hayrına” değil, 
“yararına” ve “hazzına” taliptirler. Bilgi de 
onlara hayır değil yarar ve haz vermekte-
dir. İnsanlık tarihi boyunca bilgi hiç bu 
kadar depolanmadı, ama bu kadar bere-
ketsiz olduğu bir zaman da yaşanmadı.

D E N E M E

Modern Eğitimin Yanlışları
ve Yeni Bir Modelin Esasları

Bilgi bir 
emanettir, 

her emanet 
gibi hesabı 

sorulacaktır.

Mustafa İSLAMOĞLU



26

İlim ile âlimin arasını ayırmıştır.3-  Bu ay-
rım bilgiyi ahlaktan mahrum etmiştir. 
Ahlaksız bilginin artışı erdem artışını ge-
tirmemiş, “öğretilmiş vahşi” (el-vahşu’l-
mu’allem) çıkarmıştır. Bilen ile bilinenin 
arasındaki bağın kopması sadece bilgiyi 
ahlaktan (yani hayattan) mahrum bırak-
mamış, talebeyi de üstattan mahrum bı-
rakmıştır. Zira bilgiye ambardan aşırıla-
cak darı muamelesi yapılmıştır.

Bilgi dünyevileşmiştir.4-  Böylece bilginin 
aşkınla, yani Allah’la bağı koparılmıştır. 
Bilgi edinmek bir ‘iş’ ve ‘meslek’ haline 
gelmiştir. Oysa, Allah’la bağlantısı ku-
rulan bir bilgiyi elde etmek ibadettir. 
Bunun sonucunda bilgisi artanın erde-
mi, vicdanı, sabrı, ahlakı, sorumluluk 
bilinci artmamakta, tersine azalmakta-
dır. 

Değersizleştiricidir.5-  Varlık kategorilerini 
izah ederken her üst kategoriyi alt kate-
goriye nispetle açıklamaya çalışır. Mese-
la lahana büyüyen taş, köpek havlayan 
lahana, insan konuşan hayvandır. Bu da 
insanın eşrefiyyetini yok ederek istatistik 
bir varlığa indirgenmesine yol açar. Bu 
pozitivizmin ve materyalizmin bilginin 
başına ördüğü çoraptır. Marx, Freud ve 
Darwin birer indirgeme operatörüdür. 
İlki insanlık tarihini maddeye, ikincisi 
insan psikolojisini şehvet güdüsüne (li-
bido), üçüncüsü insan adlı şerefli varlığı 
maymuna indirgemiştir.

İnsanı her şeyin ölçüsü olarak gören bir 6- 
hümanizme dayanır. İnsanı her şeyin öl-
çüsü ilan etmek, aslında hiçbir şeyin öl-
çüsünün olmadığını söylemekle eşdeğer-
dir. Zira bu, insanın beşeri arzu, şehvet, 
içgüdü ve benliğini putlaştırmak, tanrı-
laştırmaktır. İnsana yapılacak en büyük 
kötülük ona Tanrılık yakıştırmaktır. Bu 
insanı asla Tanrı yapmaz, fakat kesinlikle 

insanlıktan çıkarır.

Bilgi ahlakından yoksundur.7-  Eski 
Yunan’da ateşi tanrılardan çalan Promet-
heus efsanesi, Pavlusyen Hıristiyanlık 
tarafından Âdem’in cennetten kovulu-
şuna uyarlanmıştır. İnsanoğlu bilgiyi 
Tanrı’dan aşırabiliyorsa, eşyadan ve ta-
biattan zorla ve işkence ederek almasın-
da ne beis olabilir? Bu yamuk tasavvur, 
bilgiyi insanın Tanrı’ya karşı rekabet ve 
“özgürleşme/bağımsızlaşma” aracı olarak 
görmesi sonucunu doğurmuştur. Bugün 
dünyayı tabii felaketlerin eşiğine getiren 
sebepler zincirinin arkasında yatan ta-
savvur budur.  

Rekabetçi ve yarışmacıdır.8-  “Ben çaldım, 
sen de git çal” mantığı hâkimdir. Rekabet-
çilik giderek aracı bilgi olan bir savaşa dö-
nüşmüştür. Bilgi bu savaşın silahları, bil-
ginler bu savaşın tezgâhlayıcılarıdır. “Bilgi 
toplumu” adı altında kutsanan rekabettir. 
Rekabet ile hasımlık arasındaki hassas 
çizgi her an ihlal edilmeye hazırdır.

Tekelcidir.9-  Bilenin ahlakı bilgisine para-
lel artmadığı için, bilen bilgiyi tanrılaş-
mak için kullanır. Böylece bilgi masum 
bir “bilgi” olmaktan çıkıp dogma haline 
gelmekte, bilim dinine dönüşmektedir. 
Bu yönelişin tipik örneklerinden biri 
“Bilim Dini” diye bir din icat eden Au-
guste Comte’tur. O, Pozitivizm Dini adlı 
eserinde bilimi temsilen 23 yaşındaki 
genç bir kıza tapınmayı önerecek kadar 
kendinden geçmişti.  

Bölücüdür.10-  Okula, ekole dayanır. Biz-
se camiye dayanırız. Okul, bir fikrin 
diğerlerine karşı savunulduğu mekân, 
toplum, tarz ve usuldür. Cami ise top-
layandır. 

Hayatı kompartımanlara ayırır.11-  Oysa 
bizde hayat ırmak gibidir. Bir su ancak 
denize katılarak sadık kalır, yatağına 
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dönerek değil. Batı’da bebeklik, çocuk-
luk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık hepsi 
ayrı kompartımanlardır, materyalleri de 
ayrıdır. Bizde bu bir bütündür. Bu yüz-
den batıda tecrübe sıfırlanmıştır. Hep 
gençliğe oynar. Çünkü istismarcıdır. 
Bilgi ve okul manipüle etmek için kul-
lanılır. Çünkü kişinin nefsine yenilme-
ye en elverişli olduğu dönem gençliktir. 
Eğitmek için değil, azgınlaştırmak ve 
ticarete elverişli hale getirmek için gen-
cin bedenini ve beşer yönünü istismar 
eder.

Siyasi istismara açıktır.12-  Batı bin pareye 
bölünmüş kendi bünyesini okulla bir-
leştirip bütünleştirirken, doğuyu okulla 
paramparça edip dağıtmıştır. Ortaçağda 
bizdeki her bir siyasi birime karşılık on-
ların iki yüz birimi vardı. 200 yıl sonra 
durum tersine döndü. Okulun siyasi is-
tismar için kullanılışına Beyrut Amerikan 
Üniversitesi tarihi tipik bir örnektir. Yine 
1870-1900 arasında Anadolu’yu bıtırak 
gibi kaplayan ve toplam sayısı 435’i bu-
lan Anadolu’daki Amerikan Misyoner 
Okulları (American Board of Comissio-
ners for Foreign Mission) bunun ibreta-
miz örneğidir.

Tektipleştiricidir13- . Ulus devlete hizmet et-
tiği için farklılıkları tehdit olarak görür, 
zekâları eşitlemeye çalışır. Her bir insa-
nın biricik ve orijinalliği üzerine değil, 
farklılıkların tektipleştirilmesi düşünce-
sine dayanır. Sonuçta okullar, korkunç 
bir zekâ israfına yol açar ve entelektüel 
soykırım arenasına dönüşür.  

Bilmişlik durumunu yaşanmışlık duru-14- 
muna önceler. Anneliğin bilgisini anneli-
ğin kendisine, erdemin bilgisini erdemli 
olmaya, hikmetin bilgisini hikmetli dav-
ranmaya önceler.  

Bireyleştirici ve başarı odaklıdır.15-  Bu sis-

temde bireyin bilgisi artıkça bencilliği 

de artar. Bilgi erdemi değil, egoyu büyü-

tür. Nihayet bilgi bir tahakküm aracına 

dönüşür. Başarı odaklı eğitim, “kazan 

da nasıl kazanırsan kazan” düşüncesini 

meşrulaştırır. Başarı tapınılan bir put ha-

line geldiği için, kimse elde edilen başa-

rının ödenen maliyeti karşılayıp karşıla-

madığını hesaplamaya yanaşmaz. Bu ise 

bir başarı için bin iyiliğin feda edilmesine 

zemin hazırlar. 

Görsel ve görselleştiricidir. 16- Görünür-

lük her şeyin önündedir. Bir şeyin na-

sıl olduğundan çok nasıl göründüğü-

ne odaklanır. İyi görünmek iyi olmaya 

öncelenir. Sonuçta bu sistem manevi 

duyuları yok saymış, maddi duyuları 

da göze indirgemiştir. Bu, gözümüzü 

açmamış, aksine gözü bozmuş, kulağı 

da bitirmiştir. Modern eğitim dinlemeyi 

işbu sayede unutturmuş, böylece sözün 

değeri de düşmüştür. Sözden boşalan 

yeri güç ile doldurmaya yeltenmiştir. 

Bunun en vahim sonucu kulağın bitiyor 

oluşudur.

Kalpsizdir.17-  Sonuçta, kalpsiz akletmeye 

kalkıştığı için sadece akılcı olabilmiştir. 

Muhatabını önce ‘bilgiç’e, sonra kendini 

bilmeze dönüştürmüştür.

Tanıyıcı değil tanımlayıcıdır.18-  Tanımak 

için, merak gerekir. Tanımak için, fark-

lılığın peşinen kabulü gerekir. Farklılığı 

peşinen kabul etmeyen bir tasavvur, ta-

nımak yerine tanımlamaya kalkışacaktır. 

Tanımlayan kendini özne görüp karşı-

sındakini nesneleştirir. Bu durumda di-

yalog zayıflar, tanımlayanın tanımlanana 

üstünlüğü gündeme gelir.
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II YENİ BİR EĞİTİM MODELİNİN 
ÜzERİNDE YÜKSELECEĞİ ESASLAR*

Değer odaklı olmalıdır, fiyat odaklı değil1. . 

Bunun için de bilginin sadece “bilişsel” 

(kognitif) veya “inşa edici (konstrüktif) 

yanını değil, ontolojik olduğunu itiraf 

etmelidir. Unutulmamalı ki vücut mev-

cuttan önce gelir.

Çift dünyalı olmalıdır2. . Bilgiye ambar-

dan aşırılacak darı muamelesi yapmak 

yerine hesabı sorulacak/verilecek bir 

emanet olarak bakmalıdır. Böyle bir pa-

radigma bilgi stokçuluğunu ve hırsızlı-

ğını mubah göremez.

Bilgi, bilinen ve bilenin/Alim, malum ve 3. 

talibin arası açılmamalıdır. Bilgi elde 

etme sadece öğretime indirgenmez, eği-

tim ayağı da en az öğretim ayağı kadar 

önemsenir.

Merhamet ve şefkat temelinde yükselme-4. 

lidir. Tıpkı Rahman Sûresi’nin girişinde 

işaret buyrulduğu gibi temeli şefkat, 

merhamet ve muhabbete dayanmalıdır.

İlmin el-Alîm tarafından bahşedilmiş bir 5. 

emanet olduğu unutulmamalıdır. İlmin 

bir mevhibe-i ilahiye oluşunu peşinen 

kabul etmelidir. Talimu’l-Esma bunu 

ifade eder. 

İnsanlığın değişmez değerlerinden 6. 

neş’et etmelidir. Fiyatları değil değerleri 

artırmayı hedeflemelidir. Bilgi ölçme ve 

değerlendirme sadece ‘rakamlara’, sınav 

sadece ‘test’e indirgenmemeli, bilginin 

sahibine yüklediği ahlak, erdem ve so-

rumluluk bilinci ölçme ve değerlendir-

mede ilk sırayı almalıdır.

İnsanı tanrıyla savaşan bir ‘hırsız’ ola-7. 

rak değil ‘şeref’ ve ‘keramet’ sahibi bir 

şaheser olarak tanımlamalıdır. 

Ahlaktan bilgiye doğru bir seyir izleme-8. 

lidir. Bilgiyi ne sebep ne sonuç, sadece 

‘iyi, doğru, hak ve güzel’ olanı bulmak 

için elverişli bir ‘araç’ bilmelidir.

Paylaşımcı olmalıdır9. . Zira bilgi bir ema-

nettir her emanet gibi hesabı sorulacak-

tır. Bilginin de zekâtı ve sadakası var-

dır.

Parçalayıcı değil bütünleştirici (cami) 10. 

olmalıdır. Ötekini tanımlayıcı değil ta-

nıyıcı olmalıdır. Hem her şeyin her şey-

le bağlantısını, hem sebeplerle sonuçlar 

arasındaki bağlantıyı, hem var edenle 

varlık arasındaki bağlantıyı öğretmeyi 

hedeflemelidir.

Bilgi bir ibadet olarak kabul edilmelidir11. . 

Hiçbir örgütlü gücün ideolojik aygıtı 

olarak kullanılmasına izin verilmemeli-

dir. Eğitimin en yüksek amacı hakikati 

bilmek olmalıdır.

Her insan tekinin benzersizliğini pe-12. 

şinen kabullenmelidir. Birey değil şah-

siyet odaklı olmalıdır. Farklı zekâlara, 

mizaçlara, yeteneklere saygı gösterme-

lidir. Bunun için de fıtratı tahrip eden, 

yeteneği körelten, mizacı yok sayan her 

türlü müdahaleden uzak durmalıdır. 

Var olan yeteneği olgunlaştırma, eğitme, 

kışkırtma ve tekâmül ettirmeyi amaçla-

malıdır.

Tecrübeye bilginin en değerli katmanı 13. 

olarak saygı duymalıdır. Geçmişin usu-

lünü almalı ve geleceğe uzanmalıdır. 

Önceki nesillerin tecrübesinden bağım-

sız bir eğitim ne kadar yanlışsa, tama-

*  Yayınlanmadan önce sunumu yapılan bu metnin ol-
gunlaşmasındaki katkılarından dolayı sevgili Adnan 
İnanç kardeşime teşekkür ederim.



29

Kur’ani Hayat
OCAK’09
SAYI 4

MUSTAFA
İSLAMOĞLU

Yeni Bir Modelin 
Esasları

men eskinin kalıplarına mahkûm olmak 

da o kadar yanlıştır. Bugünü anlamak 

için dünden yola çıkmalı, mazi-Hal ve 

istikbali birlikte kucaklamalıdır.

Dinlemeye dayalı olmalıdır14. . Kulağı en 

az göz kadar kullanan, sözü ait olduğu 

müstesna yere koyan bir model olmalı-

dır.

Öğrenen15. -öğreten ilişkisine dayalı olma-

lıdır. Kitabı bile hocadan okumalıdır. 

Öğreten yılların birikimi olan bilgi ve 

tecrübe evreni içerisinde öğrenciyi eği-

tir. Bakış, duyuş ve algı biçimini/yönte-

mini öğrenciye yaşatarak öğretir.

Özgürlükçü ve hür düşünceye dayan-16. 

malıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde 

ilim ve fikir hareketi olmaz. Özgür irade 

kullanılamaz ise şahsiyet de gelişmez. 

Dolayısıyla her ilim talibi için ahlak ve 

saygı zemininde sınırlama olmadan ira-

de beyanı kaçınılmazdır. Aksi durumda, 

düşünemeyen ve üretemeyen insan tipi-

ne mahkûm olunur.

Süreklilik esas olmalıdır.17.  Her disiplin 

zamanla tekâmül ederek gelişir. Usule 

bağlı kalınarak zamanın ruhuna ve yeni 

ihtiyaçlara göre eğitimin, ilmi ve fikri 

üretimi sürgit devam eder. Yeni imkân 

ve sorunları dikkate alarak kendisini ye-

niler. 

Zamanın meşru olan tüm yöntemlerini 18. 

kullanmalıdır. Gelişmeler karşısında sa-

vunmacı ve içe kapanarak geri çekilme 

yerine, aktif ve aksiyoner bir tutumu 

esas almalıdır. Yeni icat edilen iletişim 

araçlarından da gerekli ölçüde yararlan-

mayı bilmelidir. 
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SA, Muhterem hocam, bütün ömrünü eği-
tim ve öğretime adamış, haklı olarak ‘ho-
caların hocası’ unvanını almış bir üstadımız 
olarak, siz eğitimi nasıl tanımlıyorsunuz? 
Eğitim deyince neyi anlamalıyız?

Bizdeki karşılığı terbiye değil, te’dîb olması 
gereken eğitim, “inancı ve düşünceyi kişiliğin 
kurucu unsuru ve kişinin hayat tarzı haline 
getirmek için yapılan faaliyetler bütünüdür.”

Müslüman toplumların eğitim sistem-
lerinde Kur’an-ı Kerim’in yeri nedir? 
Kur’an ne kadar müdahil Müslüman 
toplumların eğitim hayatında?

Kur’an-ı Kerim, Müslüman toplumlarda 
başlar üstündedir, üzerine yemin edilir, gö-
bek hizasından yukarıda tutulur, abdestsiz 
dokunulmaz, ölülerin ruhları için ve sevap 
kazanmak için okunur… Ama Müslüman 
bireyin, her davranışında rehberlik eden, 
onun inanç, amel, duygu ve düşünce dün-
yasına ışık tutan bir kitap, bir kılavuz olarak 
-kâmil manada- yoktur (bu alanda önemli 
eksiklikler vardır).

S Ö Y L E Ş İ

Üstad 
Hayrettin Karaman ile 

EĞİTİM ÜzERİNE…
F. GÜNGÖR, M. BAYKUL

Eğitim, “inancı 
ve düşünceyi 

kişiliğin kurucu 
unsuru ve kişinin 

hayat tarzı 
haline getirmek 

için yapılan 
faaliyetler 

bütünüdür.”
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Kur’an-ı Kerim’in şahsiyeti ve toplumu 
terbiye etmesinin önündeki en önemli 
sorunlar sizce nelerdir? Asr-ı saadette 
Müslümanların tabi olduğu Kur’an ile bi-
zim elimizdeki Kur’an aynı olduğu halde, 
vahiy muhatabını terbiyede neden aynı 
etkiyi gösterememekte?
Kur’an-ı Kerim ile sıradan insanı baş başa 
bıraktığınızda eğer Kur’an onu eğitmeye 
ve öğretmeye yetseydi Peygamberimize, 
Kur’an’ı tebliğ etme dışında bir görev veril-
mezdi. Peygamberimiz Kur’an’ı tebliğ etmiş, 
açıklamış, insanlara bilmediklerini ve hik-
meti öğretmiş ve onları eğitmiştir (tezkiye 
etmiştir). Sevgili Peygamberimiz bunları 
yaparken “Kur’an’a hâkim, onu gölgeleyen, 
arka plana atan” bir eğitimci olarak değil, 
bizzat kendisi Kur’an’a hadim, onu rehber 
edinen ve onun ışığında vazifesini yapan bir 
rehber olarak davranmıştır. Bugün de Hz. 
Peygamber’in rehberlik, eğitimcilik usulünü 
uygulayan eğitimcilere ihtiyaç var ve yok-
luk, eksiklik bunların eksikliğidir.

Gerek batıda ve gerekse doğuda geliş-
tirilen eğitim sistemlerini Kur’an’ın ter-
biye metodu açısından nasıl değerlendi-
rirsiniz?
Batı bütün alanlarda Yahudilik ve Hristi-
yanlığın, aydınlanma felsefesinin ve mo-
dernizmin etkisi altındadır. Batı’nın insan 
ve eğitim anlayışı da bu çerçeveye dâhildir. 
Batı’da Allah inancı bir aksesuar gibidir, 
asıl önemli ve merkezde olan insandır, 
ama bu insan “İslam insanı” değildir. Başı 
ve sonu belli olmayan, kendisi ve bu dün-
yadaki hayatı önemli olan, bütün imkân ve 
kabiliyetini bu dünyada “mutlu” olmaya 
tahsis eden, mutluluğu da aşk adını verdi-
ği cinsellik ile maddi tatminde arayan bir 
insandır (istisnalar kaideyi bozmaz).

Eğitim ile insan tasavvuru arasında ayrılmaz, 

Peygamberimiz “Kur’an’a 

hâkim, onu gölgeleyen, 

arka plana atan” bir eği-

timci olarak değil, bizzat 

kendisi Kur’an’a hadim, onu 

rehber edinen ve onun ışı-

ğında vazifesini yapan bir 

rehber olarak davranmıştır.



32

birbirini tamamlayan, adeta sebep-sonuç 
ilişkisini yansıtan bir alaka vardır. Bu sebeple 
İslam’ın eğitim amaç ve ilkeleri ile Batı’nınki 
arasında örtüşmeden söz edilemez.
Bütün bir ilim yolculuğunuz sırasında en 
çok istifade ettiğiniz isimler kimler?
İsim sayarak cevap verirken en fazla sıkıntı 
çektiğim bir sorudur. Haksızlık ve vefasız-
lıktan korkarım. Bazen bir kişinin bir davra-
nışı, bir sözü, mesela bir öğretmen ile yıllar 
süren beraberlikten daha yararlı ve etkili 
olur. Ama bu kısacık eğitim faaliyeti, size 
yapacağını yaptığı halde aklınızda kalmaz, 
eğiticiyi de unutursunuz. En iyisi isim say-
mayayım, hepsine rahmet okuyayım, min-
net ve şükran sunayım.

Hatıratınızı bir kitap olarak neşrettiniz. 
Tepkilerden memnun musunuz?
Tepkilerin kemiyeti yetersiz, keyfiyeti idare 
eder düzeyde. Tamamlanması için vakte ih-
tiyaç var.

Fıkhî görüşleriniz sebebiyle zaman zaman 
sert eleştirilere maruz kaldınız. Eleştiri 
boyutlarını da aşan karalamalara karşı 
tavrınız ne oldu? Onlardan daha sonra 
sizden helallik dileyenler oldu mu?
İftiralara, haksız ithamlara, karalamalara, 
hakaretlere aynısı ile cevap veremezdim. 
Hemen her zaman ve her birine karşı, bana 
katılmasalar bile anlamalarını sağlayacak 
açıklamalar yaptım ve kendimi savundum. 
Benden helallik dileyenler çok oldu, ama 
bana karşı çıkanlar içinden “mukallid (dinî 
ve ilmi olmayan bir otoriteye bağlı)” olan-
lar, dün ne dediler ise bugün de aynısını 
söylüyorlar. Kemmiyyetteki azalma, aksi te-
sir endişesinden kaynaklanıyor.

Eğitimde anne babanın rolü nedir? Ev dı-
şında ebeveyn çocuklarının eğitimine na-

sıl müdahil olmalı? Modern kent hayatıyla 
birlikte kreşlerde başlayıp üniversiteyle 
sona eren resmi eğitim sürecine karşı ba-
kışımız ve duruşumuz ne olmalıdır?
Anne ve babasız eğitim olmaz, ama yalnız-
ca anne ve baba ile de eğitim olmaz.

Birinci şart, aile bireylerinin (eğitici duru-
munda olanların), hem kendilerine hem de 
çocuklara yönelik eğitimin bu dünyadaki en 
önemli işleri olduğu inanç ve şuurunda ol-
malarıdır. Eğitimci aile fertleri, çocuk ana 
rahmine düşmeden eğitimine başlayacak 
(besmeleli, besmelesiz meselesi), doğum-
dan itibaren, yetkililere de danışarak içeride 
ve dışarıda eğitim faaliyetine katılacaktır. 
Anne ve babaların eğitim çemberinden çık-
maları ve çocuklarının eğitimini başkalarına 
ısmarlamaları durumunda telâfisi imkânsız 
aksaklılar doğacaktır. 

Eğitim kurumları konusunda ana ve baba-
ların seçici olmaları, bu imkâna sahip ol-
mazlarsa yanlışların yerleşmemesi için ek 
tedbirler almaları gerekir.

Resmi eğitim sürecine alternatif geliştir-
menin yolları neler olabilir?
Bizde okul anlayışı ve okula bağımlılık (oku-
la devam mecburiyeti) aşırı resmi ve dev-
letçidir. Mesela ABD’de çocuğunuzu kendi 
evinizde okutup eğitmeniz, yalnızca imti-
hanlara sokarak diploma almasını sağlama-
nız mümkün oluyor.

Alternatif olarak iki iş yapılabilir:

 Kendi eğitim amaç ve ilkelerimizi uygu-a) 
layan özel okullar açmak.

 Okul dışında eğitim faaliyetleri için b) 
imkânlar, fırsatlar, kurum ve kuruluşlar 
oluşturmak.

Cumhuriyet öncesi ile sonrası arasında-
ki kopukluğu tamir etmeye matuf olarak 
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50’li yıllarda “resmi temelli din eğitimi” 
vermek üzere  açılan İmam-Hatip Okul-
larının ilk talebelerindensiniz. Bu minval-
de İmam-Hatiplerin tarihsel sürecini na-
sıl değerlendiriyorsunuz? İmam-Hatipler 
sizce yeterli bir görev ifa etmiş midir?
İmam Hatip Okullarını belki halkın şuurlu ta-
kımı “kopukluğu tamir etmek” için istedi, ama 
resmi iradenin gerekçesi bu değildi. Tam ter-
sine kopukluğu pekiştirmek, eskiyi mahkûm 
etmek, dini yeninin kabulü için kullanmaktı.

Fiilen bu okullar, her iki iradenin de istediğini 
tam olarak gerçekleştirmedi. Ama daha çok 
dindar Müslümanların iradesi doğrultusunda 
faaliyet gösterdi ve sonuçlar/ürünler verdi.

Müslüman toplumların alternatif eğitim 
modelleri var mıdır? Günümüz İslam dün-
yası tüm insanlık için alternatif bir eğitim 
modeli geliştirebilecek yeterlikte midir?
Alternatif olsun diye yapılan nazari ve ameli 
çalışmalar var. Modernizmin dünyayı sarması 
yüzünden kafası karışan Müslümanların, ger-
çek rehberlere kulak vererek kendine dönme-
si faaliyetinin bütün alanlarda sancıları ve 
problemleri var. Gelecek için ümitliyim.

Örnek/model şahsiyetlerin eğitimdeki yeri 
ve önemi nedir? İyi bir eğitimcide bulun-
ması gereken vasıflar nelerdir? 
Eğitim faaliyetinin en önemli unsurları ara-
sında örnek kişiler ve kişilikler vardır. Eği-
timci eğitim ilmini ve usulünü bilecek, ken-
disi eğitilmiş olacak.

Âlim kimdir? Aydın ya da akademisyen-
den farkı nedir?
İslam âlimi, İslam’a iman eden, onun ilmini 
yapmış olan ve hayatının amacı, yaşayarak, 
uygulayarak, öğreterek ve yayarak İslam’a 
hizmet olan insandır.

Kur’an-ı Kerim ile sıradan 

insanı baş başa bıraktı-

ğınızda eğer Kur’an onu 

eğitmeye ve öğretmeye 

yetseydi Peygamberimize, 

Kur’an’ı tebliğ etme dışın-

da bir görev verilmezdi. 
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Aydın bize ait olmayan bir kavramdır ve as-
lına bakılırsa Batı modernizminin mensubu 
olup dine karşı aydınlanmış, aklınca aklını, 
dine egemen kılmış kişidir.

Akademisyen bir üniversitede lisansüstü 
öğrenim görmüş, bilimde genellikle kabul 
edilmiş bulunan kaynakları ve yöntemi kul-
lanan kişidir.

İslam eğitim tarihini göz önünde bulun-
durarak tekke-medrese-kışla ayrışmasını 
nasıl değerlendirirsiniz? Bu ayrışma bü-
tüncül bir yapının parçalanması değil mi-
dir? Bu parçalanmanın sonuçları ne oldu?
Hz. Peygamber zamanında Suffe mensup-
ları vardı, aynı zamanda eğitim ve öğretim 
yeri olan cami cemaati vardı, cihada giden 
cemaat mensupları ile geride kalanlar ara-
sında ilim alış-verişi vardı.

Daha sonra çeşitli amiller, bu örnek faa-
liyetlerin bütünlüğünü bozan gurupların 
oluşması sonucunu doğurdu. Medrese ve 
tekkeler arsında daima çatışma olmadı, iyi 
ilişkilerin, alış-verişlerin, ortak mensubiyet-
lerin yaşandığı dönemler ve yerler mevcut 
oldu. Ama ne yazık ki, genel olarak zıt-
laşmalar, karşılıklı ithamlar, dışlamalar da 
–belki bu ikincisi daha çok- oldu. Bu zıtlaş-
ma ve ayrışmanın en sakıncalı sonucu, “içi 
ve dışı, zahiri ve batını, maddesi ve manası, 
şekli ve özü” birbirini tamamlayan kâmil bir 
İslam anlayışı ve anlatışı yerine parçalı ve 
çelişkili bir İslam anlayış ve anlatışının yay-
gınlaşması olmuştur.

Telefonda bile konuşamayacak derece-
de boğazından rahatsız olduğu ve birkaç 
geceyi uykusuz geçirmek zorunda kaldığı 
halde zaman ayırarak sorularımıza yazılı 
cevap verme lütfunda bulunan muhterem 
hocamıza şükranlarımızı sunuyor, kendi-
sine Allah’tan acil şifalar diliyoruz. 

İslam âlimi, İslam’a 

iman eden, onun ilmini 

yapmış olan ve hayatının 

amacı, yaşayarak, 

uygulayarak, öğreterek 

ve yayarak İslam’a 

hizmet olan insandır.
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E
rzurumlu bir ailenin çocuğu ola-
rak 1934 yılında Çorum’da doğdu. 
İlkokulu burada bitirdikten sonra 
özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler 

tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri 
olan Konya İmam Hatip Okulu’na girdi ve 
ikinci dönem mezunları arasında yer aldı 
(1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nde okudu ve ilk mezunlarından 
biri olarak 1963’te mezun oldu. 

İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu’nda mes-
lek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan 
sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne 
fıkıh asistanı oldu. “Başlangıçtan Dördüncü 
Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad” ko-
nulu tezi ile fıkıh öğretim üyesi oldu (1971). 
Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne 
tayin edildi. 1975’te tekrar İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsü’ne döndü. Yüksek İslam 
Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri’ne dö-

Prof.Dr. Hayrettin Karaman hakkında

nüşmesinin ardından akademik çalışmala-
rını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent 
ve profesör unvanlarını aldı. 

Eylül 1976-Eylül 1980 yılları arasında ya-
yımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasın-
da bulundu. Yarım asra yaklaşan fikir ve 
meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdı-
şında binlerce konferans, seminer, panel, 
vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya 
programı, eğitim programında yer alarak 
eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini 
sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bi-
lim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci 
yetiştirdi. 

2001 yılında, özgürlüğün şart olduğu üni-
versite ortamında hüküm süren baskılara 
karşı çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesindeki görevinden ayrıldı. Halen, 
Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesinde 
(Hollanda) misafir öğretim üyeliğini sür-
dürmekte ve bireysel ilmi çalışmalarına de-
vam etmektedir. 

Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Hayrettin 
Karaman’ın periyodik yazıları, Yeni Şafak 
Gazetesi, Gerçek Hayat Dergisi ve Eğitim-
Bilim Dergisi’nde yayınlanmaktadır. 

Karaman, 1956 yılından beri evli olup, üç 
çocuğa (Latife, M.Lutfullah, M.İhsan); yedi 
toruna ve bir torun çocuğuna sahiptir.

Hocanın eserlerine ve fıkhi suallere verdiği 
cevaplara www.hayrettinkaraman.net site-
sinden ulaşılabilmektedir.
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Selamün aleyküm, muhterem hocam, de-
ğerli vaktinizden Kur’ani Hayat Dergisi’ne 
de ayırdığınız çok teşekkür ediyoruz. Bize 
ve okuyucularımıza bir ikram olarak, rö-
portajımıza başlamadan önce, Salih Tuğ 
hocayı uygun görürseniz kendi ağzından 
kısaca tanımamız mümkün mü?
İstanbul’da 1930 senesinde dünyaya gel-
dim. Çocuktum, hamdım, gençleştim, ga-
liba biraz eğitim neticesinde olgunlaştım. 
Ve şimdi de dünyanın bu ahvalini gördük-
ten sonra belli bir yaşa geldik. Dolayısıyla, 
benim hayatımda ağır basan şey, disiplinli 
bir aile, disiplinli bir eğitim ve disiplinli bir 
toplum hayatı oldu diyebiliriz. Daha çok 
böyle yürümüştür. Ve bu disiplin neticesidir 
ki, teşebbüs ettiğim bazı hedef ve gayeler-
de kendime göre başarılıyımdır diyebilirim. 

Muhterem hocam, bütün ömrünü eğitim 
ve öğretime adamış, haklı olarak ‘hoca-
ların hocası’ unvanını almış bir üstadımız 
olarak, siz eğitimi nasıl tanımlıyorsunuz? 
Eğitim deyince neyi anlamalıyız?
Eğitim doğmadan başlar, derler. Hamilelik-
te bile çocuğun dış dünya ile irtibatı başlar. 

S Ö Y L E Ş İ

HOCALARIN HOCASI 
Prof. Dr. SALİH TUĞ ile 

EĞİTİM ÜzERİNE…
F. GÜNGÖR, M. BAYKUL

“İlim yolunda 
dünyevi sevgiler, 

dünyevi 
menfaatler 

düşünülmemeli”
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Öğrenme yaşının daha çocuk doğmadan 
önce başladığı bugün itibariyle ispatlan-
mıştır. Eğitimin daha sonraki yaşlarla baş-
layacağını söylemek artık mümkün değildir. 
Dolayısıyla ilk eğitim anne ve baba ile ken-
dini göstermektedir. Yetim ve öksüzler ise 
vardıkları ailelerden veyahut barındıkları 
kurumlardan bu eğitimi almakta; eğitim ve 
öğretimle toplum hayatına hazırlanmakta-
dırlar. Dolayısıyla eğitimden ve öğretimden 
vazgeçmek ister örgün olsun ister yaygın 
olsun mümkün değildir. Eğitimin ihmal 
edilmesinin bugün ne kadar kötü sonuçlar 
doğurduğu herkes tarafından görülüyor. 

Eğitim, öğrenme çağına gelmiş olan bir 
çocuğun, evvelce insanlık tarafından üre-
tilmiş olan bilgileri devralması/aktarması 
biçiminde ilerleyen bir süreçtir. Neyle dev-
ralınıyor? Ya birisi karşısında konuşuyor. 
Bu anne baba olabilir. Veyahut bir eğitim 
müessesinden belli dersleri öğretmenlerin-
den görmek suretiyle öğreniyor. Daha önce 
bilim adamları tarafından geliştirilmiş bil-
gileri devralıyor aslında. Niçin? Bu emaneti 
geliştirip daha ileri safhalara ulaştırmak için 
devralıyor. Bugün sosyolojik açıdan bakacak 
olursak insan toplumları devamlı gelişmiş-
lerdir. Aile hayatından, kabile hayatından 
toplu yaşama, şehir devletlerine geçmiş-
lerdir.  Devamlı bir gelişim var. İlimler de 
böyle olmuştur. İnsanlar birbirinden devral-
mak suretiyle matematiği, teknolojiyi, fen-
ni ilimleri daha ileriye götürmede başarılı 
olmuşlardır.  Hatta Kur’ani ölçülerde söyle-
yecek olursak bu kalem sayesinde olmuştur. 
Kalemle ilmin, geçmiş nesillerin birikiminin 
gelecek nesillere, gelmekte olan nesillere 
aktarılmasıdır. Bu örgün olabilir, yaygın ola-
bilir. Metot meselesidir. İşte eğitim süreci 
budur. Dini ilimler de fenni ilimler de böy-
ledir. Birikimler devralınır. Bir de eğitimde 
terbiye meselesi var. Terbiye görenektir. İyi 
örneklerin peşinden gitmektir. Örnek başta 
peygamberler olacak. Ahlaki eğitim, mane-

vi eğitim ise ayrı bir meseledir. Mukaddes 
kitaplarda, itimat edilen kitaplarda gördü-
ğümüz peygamberlerin hayat hikâyelerini, 
kıssaları, oradaki bilgileri öğrenmek sure-
tiyle peygamberlerin hangi örneklikleri var 
onu görürüz. Nihayet son peygamber Hz. 
Muhammed Mustafa’nın da kendine göre 
bir örnekliği vardır. Kur’an-ı Kerim’de onun 
örnek hareketleri methedilmiştir ve peşin-
den gidilmesi gereken en güzel örnek ola-
rak, davranış biçimleri olarak gösterilmiştir. 
Kur’an’da yer alan bu prensipleri öğrenmek 
için hadisler, siyer bilgileri teşekkül etmiş-
tir. Bakın bu da Peygamber’in davranış bi-
çimlerini devralmanın bir yoludur. Bu yol 
muhakkak ki yine eğitim gerektirir. Bu da 
hocalarla olur. Yani peygamberin yolunda 
yürüyen örnek insanların bize gösterdiği ve 
yaşadıkları hayat da bizim için örnektir. Bu 
ahlaki eğitimimizde, terbiyemizde başvuru-
lacak önemli bir yoldur. 

Müslüman toplumların eğitim sistemle-
rinde Kur’an-ı Kerim’in yeri nedir? Müslü-
man toplumların eğitim hayatında Kur’an 
ne kadar müdahil? 
İlahi iradeyi öğreten kaynak Kur’an’dır. Pey-
gamberler örneklerimizdir. Kur’an’da geç-
miş peygamberlerin örneklikleri vardır. Bu 
kıssaları eğitim hayatımızda kullanabiliriz. 
Nihayet peygamberimiz örnekliği de aynı 
şekilde. Bu sünnet ve hadislerde kendisini 
gösterir. Eğitim hayatımızda, müslüman 
toplumların gelişmesinde Kur’an-ı Kerim 
temel kaynak olarak önümüzde durmakta-
dır. Kur’an’ın bir ibadet için okunması, bir 
de oradaki bilgileri almak için okunması 
var. Yüzünden, Arapça metninden, vahyin 
indiği dilde okunması bir ibadettir, ama bu 
yetmiyor. Âyetlerin işaret ettiği gibi bunun-
la yetinmemek gerekir. Kur’an’da yer alan 
bilgilerin öğrenilmesi gerekir. Bu da ney-
le olacaktır? Arapçayı bilmediğinize göre 
yazılmış tefsir ve tercümelere müracaat 
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etmek suretiyle Allah ne diyor, ne emret-
miş diye bunları bulup çıkarmamız gerekir 
diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir yandan 
Kur’an’ı yüzünden okumak diğer yandan 
O’na mahsus ilmi bilgileri tatbik edip öğ-
renmek gerekiyor.

Kur’an-ı Kerim’in şahsiyeti ve toplumu 
terbiye etmesinin önündeki en önemli 
sorunlar sizce nelerdir? Asr-ı Saadet’te 
Müslümanların tabi olduğu Kur’an ile bi-
zim elimizdeki Kur’an aynı olduğu halde, 
vahiy muhatabını terbiyede neden aynı 
etkiyi gösterememekte?
Mesele şu, insanlık tarihinde iyi ve kötü iç 
içe geçmiş durumdadır. Gerçek düşünen in-
san, iyiyi düşünen insan, karışık olan bu iyi 
ve kötüden iyileri çekip çıkarır. Bazı insanlar 
da tabiatı gereği, kötülerin peşinden gider. 
Bu insanlık halinin bir sonucudur. Müşrik 
insanların yanında vahye inanmış, peygam-
berlere inanmış akıllı insanlar da vardı, kötü 
hareket eden, dinle alakası olmayan hayırsız 
insanlar da vardı. Şimdi bu devirde de aynı 
şeyler var. Bu devirde de teknoloji ilerlemiş, 
bilim ilerlemiş, birçok zenginlikler ortaya 
çıkmış olmasına rağmen, insanlar iyi ve kö-
tüyü karışık şekilde karşısında görmektedir. 
Sokağa çıktığınızda, topluma karıştığınızda 
veyahut toplumsal meselelerin içine girdi-
ğinizde iyilerle kötüler karışıktır. İyi olanla-
rı almak kötüleri bir kenara atmak esastır, 
esas olmalıdır. Kur’an-ı Kerim bu yolları bize 
göstermektedir. Allah katında neler iyidir, 
neler kötüdür? Allah neyi emrediyor, ne-
den kaçınmamızı istiyor? Bunların hepsini 
Kur’an-ı Kerim’den alabilirsiniz. 

Vahiy muhatabını terbiyede neden aynı 
etkiyi gösterememekte? Burada sahabe 
devrini kastediyorsanız sahabe devrinde 
onlara yol gösteren bir peygamber vardı 
aralarında. Bu peygamberin gösterdiği yol-
da hem söylenen prensipler vardı, hem de 

bizzat en iyi örnek olan peygamber tara-
fından bu örneklikler yaşanıyordu. Hz. Aişe 
validemizin de ifade ettiği gibi o yaşayan 
Kur’an’dı. Bugün insanımızı meşgul edici 
şaşırtıcı mevzular var ki, adeta bunların 
yağmuru altında ıslanmaktadır. Bu ıslaklık 
içinde, bu yabancı maddelerin örtülülüğü 
içinde Kur’an’ın getirmek istediği esaslar 
insanların dikkatini daha az çeker oldu. 
Tabi arayan Mevla’sını da bulur belasını 
da demişler. Bugünkü toplumda, modern 
çağda insanlar din yolunu Kur’an-ı Kerim’i 
de görebilirler, malayaniyi yani dünyevi bir 
takım hırsları da. Bu bir seçim meselesi-
dir. Kur’an’ın anlaşılması, yaygınlaşması, 
sahabe devrinde olduğu gibi bir neticenin 
ortaya çıkması için çaba göstereceksek bu 
da eğitimle olacaktır. Başta öğretmenler 
gelmektedir. Peygamberimizin bir hadi-
sinde “Ben bir muallim, öğretmen olarak 
gönderildim.” Neyi öğretiyor bize? Kur’an-ı 
Kerim’de yer alan esasları prensipleri öğ-
retiyor. Dolayısıyla örnek olabilecek, söy-
lediğini yaşayan öğretmenler vasıtasıyla 
biz bugün tekrar o eski manevi ortamın 
zenginliğine toplumu döndürebiliriz diye 
düşünüyorum. 

Gerek Batı’da ve gerekse Doğu’da gelişti-
rilen eğitim sistemlerini Kur’an’ın terbiye 
metodu açısından nasıl değerlendirirsiniz?
Batı’da aydınlanma felsefesinin getirdiği 
düşünce sistemiyle, akılla, deneyle, gözlem-
le her şey çözülmeye çalışılmaktadır. Bunun 
ötesine geçip vahiy dediğimiz insanın ma-
nevi tarafında yapıcılığı olduğunu da kabul-
lenmeme gibi bir cereyan vardır. Batı’daki 
eğitim sistemi akli metotlara, esaslara 
dayanır. Rönesans’tan sonra ortaya çıkan, 
akıldan, gördüğünden, duyduğundan başka, 
gözlediğinden başka bir şeyin olmadığını ka-
bul eden felsefi cereyanın insanlar arasında 
yaygın olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de bu 
cereyana göre hayatını tanzim eden birçok 
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insan vardır. Peygamberimizin ise vahye da-
yalı bir eğitim ve öğretim anlayışı olduğunu 
görüyoruz. Devlet fonksiyonları arasında 
teşri, icra, kaza vardır. Teşri fonksiyonu yasa 
yapma, icra fonksiyonu, yerine getirmek ve 
kaza fonksiyonu, adli nizam. 

Peygamber’in getirdiği esaslar çerçevesinde 
bir de tebliğ fonksiyonu vardır. Birçok kimse 
tebliğ fonksiyonu maarif bakanlıkları ta-
rafından yerine getirilmektedir diyor. Ama 
bu maarif bakanlıkları içinde din eğitimi ve 
din özgürlükleri nazır-ı itibara alınmıyor-
sa oradaki maarif peygamberimizin işaret 
ettiği tebliğ metoduna uygun bir platform 
olarak gözükmez. Vahye dayalı bilgilerin de 
halka verilmesi lazım. Yani ilahi düşünce 
ve Allah’ın varlığı bilgisi. Kur’an’da yer alan 
umdelerin ve prensiplerinin de verilmesi 
lazım. Seçim insanlara ait. “La ikrahe fid-
din” biçimindeki prensibe göre herkese arz 
edeceksiniz, yeni yetişmekte olan gençlere 
maddi manevi bütün bilgileri vereceksiniz, 
seçimi kendisine bırakacaksınız. Batı aydın-
lanma felsefesini yani akla, gözleme, dene-
ye dayalı bir bilgi edinme, bilgi toplama ve 
gerçeğe varma esaslıdır. Dolayısıyla batıdaki 
sistem tek taraflı bir sistemdir.

Bütün bir ilim yolculuğunuz sırasında en 
çok istifade ettiğiniz isimler kimler?
Bunları birbirinden ayıramam. Bana bir ke-
lime öğreten benim için kıymetlidir. Anne 
babam, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, 
üniversite, ihtisas hayatımdaki tüm hoca-
larımdan çok istifade ettim. Hepsine hür-
metim var. İsimleri saymakla bitmez. Bazen 
ben yolda bile yürürken birisinden bir şeyler 
öğreniyorum. Bu da benim için bir öğret-
mendir. Yani tecrübeden doğan bir bilgi 
edinmedir bu. Onu da öğreten neticede bir 
şahıstır. Bu konuda ben ayrım yapmıyorum. 
Gönlüm varmıyor birini birinden ayırmaya. 
Bir örnek olması açısından, 2. Sınıfta Os-

İyi bir öğretici kendisini 

teçhiz etmiş olmalı ve 

söylediği şeylerle 

fiili arasında bir 

paralellik bulunmalı. 
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man öğretmenim vardı mesela. Beni bir 
gün Aksaray’da tramvaydan atlarken gör-
müş ve annemi çağırıp beni ıslah için ne 
sözler söylemişti. 

Çocukluğunuzda sizin en büyük heyecan-
larınızdan biri de buydu galiba? 
Evet. Fakat öğretmenliğin faziletine bakın. 
Birçok kimse boş ver der, kulağımı çeker gider-
di. Öyle değil. Beni bu hatamdan vazgeçirmek 
için annemle devreye giriyor. Tabi vazgeçtim 
mi vazgeçmedim mi doğrusu bilmiyorum ama 
böyle bir öğretmenlik meselesi var.   

Hatıratınızı bir kitap olarak neşretmeyi 
düşünüyor musunuz? 
Hayır, düşünmüyorum, ortaya koyduğumuz 
bir şey varsa onlar yaşar. Yaşarsa hatıraları-
mız yürüyor ve devam ediyor demektir. 

Çalışmalarınızı bitirebildiniz mi? Şunu da 
yapabilseydim, dediğiniz, noksan kaldığı-
nı düşündüğünüz bir hizmet var mı? 
Çalışma bitmez. Doktora ve Doçentlik çalış-
mamdan sonra takdiri ilahi hep idari görev-
ler yakama yapışmaya başladı. Beni çekti. 
İçine almaya çalıştı. En son 1982’de İstanbul 
Edebiyat Fakültesi’nden bir profesör olarak 
Marmara İlahiyat’a Dekan oldum. Bundan 
önce Edebiyat Fakültesi’nde İslam Araştır-
maları Enstitüsü’nde müdürlüğe getirilmiş-
tim. Orada ilmi projeler peşinde koşuyorduk. 
Gerçekten İslami bir takım değerlerin ilmi 
olarak ortaya çıkarılması için çabalıyorduk. 
Hocalarımdan mesela Profesör Fuat Sezgin 
vardı. Hocam İslam İlimler Tarihi doktora-
sını Almanya’da daha sonra devam ettirdi 
ve İslam İlimleri’nin gelişme tarihini or-
taya koydu. Bugün bu eserler Gülhane’de 
yeni açılmış olan müzede sergilenmektedir. 
Umumi Türk Tarihi hocası Zeki Velidi Togan 
vardı. Onun da yaptığı bir takım projeleri 
vardı. Bütün bunlar hem Türk Tarihi bakı-
mından hem de İlimler Tarihi bakımından 
önemli çalışmalardı. Enstitünün yapacağı 
çok şeyler vardı ve hala var. Sonra bu ida-
recilik beni aldı Bağlarbaşı’na götürdü. Ne-
ticede idarecilikten ilmi çalışmalarım aksa-
dı. Ben 3 sene için tehir ettim diye düşün-
düm ama 12 sene sürdü dekanlık vazifesi. 
Noksan kaldığını düşündüğüm bu taraftır. 
Ama burada bir müesseseye ruh vermeye 
çalıştım. Sarf ettiğim enerji, tahmin ederim 
gene bir projenin gerçekleşmesidir. Bundan 
hiçbir zaman şikâyetçi değilim ama öbür 
tarafın eksik kaldığını söyleyebilirim. 

Değerli üstadlarımızdan bahsettiniz. Ha-
midullah Hoca ile de teşviki mesainiz 
oldu. Ondan da bir iki cümleyle bahse-
debilir misiniz? 
Hamidullah Hoca, ben 1956’da asistan ola-
rak İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları 

“Ben bir muallim, öğretmen 
olarak gönderildim” diyen 
Peygamberimiz bize Kur’an-ı 
Kerim’de yer alan esasları, 
prensipleri öğretiyor.
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Enstitüsü’ne girdiğimde misafir profesör öğ-
retim üyesi idi. Onu tabii birdenbire tanıya-
mazdım. Daha çok ortaya koyduğu eserleriy-
le tanıdım. Hukuk Fakültesi’nde aldığım ilmin 
metodolojisine çok uygun bir biçimde, metot 
bakımından, ilminin sistematikliği bakımın-
dan benim için İslam Araştırmaları bakı-
mından peşinden gidebileceğim en iyi örnek 
olarak gördüm. Daha başka birçok hocalarım 
var fakat Hamidullah Hoca İslam Araştır-
maları alanında yaptığı çalışmalarda sahip 
olduğu sistematik mantık ve muhakemeyle, 
sebep-netice ilişkisi içerisinde olayları izah 
etmesi ve derslerde daima müdellel yani ana 
kaynaklara müracaat etmek suretiyle konuş-
ması, bilgiler vermesi benim dikkatimi çeken 
hususlardan biridir. O sebepledir ki onun bazı 
kitaplarını da tercüme etmeye çalıştım ve bu 
kitaplar da yayınlandı.

Modern kent hayatıyla birlikte kreşler-
de başlayıp üniversiteyle sona eren resmi 
eğitim sürecine karşı bakışımız ve duru-
şumuz ne olmalıdır?
Kreşlerde eğitim ve öğretim biraz zaruret-
lerden doğmaktadır. Yani çalışma hayatında 
bulunan anne ve babaların, anne göğsünde 
çocuğu yetiştiremeyecek olanların kreşler 
imdadına yetişmektedir. Kreş henüz daha 
okuma yaşına gelmemiş 2-3 yaşındaki ço-
cukların bakım evleridir. O evler güzel evlerse 
iyi korunmuş, iyi organize edilmiş, iyi eğit-
menleri veyahut da bakıcıları varsa kreşler 
hiç şüphesiz işe yarar. Anaokulları kreşlere 
benzemez. Eğitimin başladığı çocuklara bil-
giden çok disiplin vermek içindir. Ya mane-
vi hayatında ya da maddi hayatında önem 
arz edecek disiplinler verilir. Dolayısıyla 
anaokulu çok önemli. Maalesef Türkiye’de 
çocukların en fazla % 15-20’si anaokul-
larından istifade edebilmektedir. Ama ge-
lelim Japonya’ya, Almanya’ya, Fransa’ya, 
İngiltere’ye anaokulu çağına gelmiş çocuk-
ların %90’ı bazı yerlerde fazlası anaokuluna 

gitmektedir. Bu eğitimden geçerek ilkokula 
başlamaktadırlar. Bizde 6-7 yaşlarına kadar 
ana-baba terbiyesinden sonra ilkokulla bir-
likte örgün eğitime başlayabiliyor çocuk-
lar. Bu söylediğim anaokulları devletin de 
olabilir ki var öyle okullar. Fakat daha çok 
özel teşebbüslere dayalı olarak varlar. Özel 
okullar günümüzde gelişme göstermekte-
dir. Azınlık okulları bir tarafa daha önceden 
külliyen devlet okulları tarafından eğitim 
verilirdi. Bugün özel okullar çoğalmakta ve 
rekabet halindedirler. Türkiye’de özel okul-
lar Batı’ya nazaran azdır. Amerika’da Üni-
versite eğitimi daha çok vakıflar tarafından 
verilir. Türkiye’de belli şartları yerine geti-
rip, gerekli denetimlerden geçtikten sonra 
vakıflar, sivil toplum örgütleri de özel üni-
versiteler kurulabilmektedir. Devlet üniver-
siteleri de olacak fakat özel teşebbüslerin 
de önü kapanmamalı. Türkiye’deki üniver-
siteler kendilerini ilim yarışına vererek bu 
rekabette iyi neticeler ortaya çıkabileceği 
düşüncesindeyim.

Resmi eğitim sürecine alternatif geliştir-
menin yolları neler olabilir?
Türkiye de eğitim iyi işlemektedir. Yalnız 
yeteri kadar anaokulu, ilköğretim, özel okul 
yoktur. Amerika’da, İngiltere’de eğitim bü-
yük nispette özel okullara bağlıdır. Devlet 
bu teşebbüslere vergi istisnaları tanımak-
tadır. Yeter ki bu okullar eğitim ve öğretim 
yönünden faydalı olsun. Bu yol Türkiye’de 
de açıktır, ama fiiliyatta yüzde yüz verimli 
çalışmamaktadır. Gönül ister ki gelişmiş ül-
kelere uygun ve paralel bir takım gelişmeler 
örgün eğitimde de kendini göstersin. 

Bu zamana kadar geliştirilen geleneksel 
eğitim ve modern  eğitim modellerini 
karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuca ula-
şabilirsiniz? Bu sonuçtan nasıl bir uygu-
lama çıkarılabilir?
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Geleneksel eğitimden medreseyi kastediyor-
sanız, medreselerde üretilen bilgilerden fay-
dalanabiliriz, ama bugün neden geleneksel 
eğitimin metotlarına kapılalım. Bugün mese-
la Türkiye’de ve diğer birçok İslam ülkelerin-
de İlahiyat Fakülteleri var. Değişik isimlerde 
olabilir bunlar. Bizim eksi müesseselerimizdir. 
Evet vaktiyle medrese çok gelişmiş, yaşamış 
ve fonksiyonunu gerçekleştirmiş bir sistem-
dir. Bugün her alanda yine insan hüneriyle 
medresenin yerini almış, modern metotlarla 
çalışan, teknolojiyi kullanan eğitim ve öğre-
tim müesseseleri var.

Eskiden Tıp medreseleri de vardı, Rasatha-
neler vardı. Bugün her alanda bir gelişim 
var, medreselere dönüş olmaz, ancak ora-
larda hangi ilimler ele alınmışsa biz bu ilim-
leri geliştirerek yaşatmalıyız. Din eğitiminin 
temelini teşkil eden Ulûmu’ş-Şer’iyye dedi-
ğimiz İlahiyat ilimlerini bugün üniversite-
lerde layıkıyla temsil edilmektedir.  

Cumhuriyet öncesiyle sonrası arasında 
yaşanan tarihi ve fikri kopukluğu gider-
mede eğitimin rolü nedir?
Türkiye Cumhuriyet’inin kurulması bir 
inkılâp mahiyetinde takdim edilmiştir hal-
ka. Bu inkılâbın dayanaklarını sadece akli 
yapı oluşturmuştur. Maalesef ilahi yapı 
ihmal edilmiştir. 1924’de çıkan Tevhid-i 
Tedrisat kanunu emretmesine rağmen İla-
hiyat Fakülteleri, İmam Hatip mektepleri 
kapatılmıştır. 1946’lardan itibaren yavaş 
yavaş Kur’an Kursları açılmıştır. Daha son-
ra İstanbul Çarşamba’da İmam Hatip Lisesi, 
1949’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi açılmıştır. 1960’lı yıllarda da İmam Ha-
tip okullarının sayısı çoğaltılmış ve lise dip-
loması vermeye başlamışlardır. 1980’lerden 
itibaren ilahiyat fakültelerinin de sayısı ço-
ğaltıldı. 80 öncesi Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak çalışan İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün statüsü Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’na aykırı olduğu söylenerek üzerin-
de tenkitler yürütülüyordu. 1980’den sonra 
Yüksek İslam Enstitüleri o zamanki askeri 
hükümetin vermiş olduğu kararla İlahiyat 
Fakültesi kabul edilerek üniversitelere bağ-
landı. Böylece Türkiye’de bu tarihi bu ko-
pukluğu giderici tedbirler yine örgün biçim-
de ele alındı. Yani ilmi zeminde olmak üzere 
bu kopukluğun giderildiğini söyleyebiliriz. 

Bu kopukluğu tamir etmeye matuf olarak 
1949 yılında “resmi temelli din eğitimi” 
vermek üzere  açılmaya başlayan İmam-
Hatip Okulları sizce yeterli bir görev ifa 
etmiş midir? Aynı şekilde Yüksek İslam 
Enstitülerini ve İlahiyat Fakültelerini ba-
şarılı buluyor musunuz?
Tabi etmiştir. Din eğitiminin, öğrenimin ilmi 
metodolojik temellere kavuşturulmasında bu 
iki müessese büyük rol oynamıştır, oynamak-
tadır. Başarının sonu yoktur ve bu okullar her 
gün daha da geliştirilmelidir. Dünü bugüne 
eşitse o müessese gelişmiş sayılmaz. Her gün 
daha da gelişmiş bir şekilde eğitim program-
ları ele alınmaktadır. En iyi seviyesine mi 
gelmiştir? Hayır.  Yetinmemeliyiz, daha iyiye 
doğru ulaştırmamız gerekir.

Müslüman toplumların alternatif eği-
tim modelleri var mıdır? Günümüz İslam 
dünyası tüm insanlık için alternatif bir 
eğitim modeli geliştirebilecek yeterlikte 
midir?
Bu gün Pakistan’da da din eğitimi vardır, 
ama bizdeki gibi modern metotlarla İmam 
Hatip ve İlahiyat Fakülteleri gibi gelişti-
rilmiş değildir. Bir nevi medreselerin ıslah 
edilmiş ve geliştirilmiş biçimi, bizim Kur’an 
Kurslarının büyütülmüşü olduğunu söyle-
yebiliriz. Malezya’da ona göredir. Bilmem 
Yemen’de şuna göredir. Tabii hepsi için 
değil. Fazlurrahman’ın Ankara Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi’nde dersler verdi. Ben 
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Fazlurrahman’ın Chicago’daki bir tez sa-
vunma sınavına katılmıştım 70’li yıllarda. 
Tez savunmasını veren öğrenci Pakistan’daki 
okulların mahiyetini ve iç durumlarını tahlil 
edip ortaya koyuyordu. Öğrenci hangi şe-
hirden bilmiyorum fakat oradaki medrese-
lerin eğitimi modern metotlardan çok klasik 
usullerle verildiğini, bu yönteminin olmaz-
lığını ve çıkmazlığını o tez savunmasında 
söylemişti ve ben de şahit oldum o sözlere. 
Fazlurrahman burada “en gelişmiş din eğiti-
mi müesseseleri Türkiye’de bulunmaktadır” 
diyordu. Burada İmam Hatipleri ve İlahiyat-
ları kastediyordu. Modern manada binaları, 
eğitim müfredatı, araç ve gereçleriyle ör-
nek müesseseler olarak gösteriliyordu. Her-
kes kendi yolunu kendi tutar, herkes kendi 
boyunun ölçüsünü kendi gelişmişliğinde 
arayacaktır. Bu bizim ilahiyatlarda yapılmış 
doktora tezlerini alın tümü için söylemiyo-
rum fakat diğer ülkelerde yapılanları mu-
kayese ettiğimizde birçok tezden çok daha 
üstün tezler yapılmaktadır. İlmi vasıfları 
olan, metotları bakımından başarılı görülen 
tezler bugün bu fakültelerde yazılmaktadır.
 
Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği gü-
nümüzde eğitim ve öğretim alanında bu 
imkânlardan ne ölçüde yararlanabiliriz? 
Yararlanmalıyız tabi. Günümüzde artık il-
kokul öğrencileri bile bilgisayardan istifade 
ediyorlar. Ancak öğretim hayatında bilgisayar 
ve internet asla öğretmenin yerini almama-
lıdır, alamayacaktır. Bilgisayar her ne kadar 
bilgi deposu olsa bile öğretmenin yeri ayrı-
dır. Çünkü öğretmenin ehemmiyeti örneklik 
vasfında yatmaktadır. Örnek öğretmen en iyi 
öğreten, en iyi eğiten insandır. Bilgisayarın 
olduğunda dahi muhakkak ki hiç demode ol-
mayacak olan, tamamlayıcı bir unsur olacak 
olan öğretmendir. Bilgisayar hiçbir zaman 
öğretmenlik yapamaz. Bilgi verir, bilgi yolla-
rına hızlıca ulaşmamızı sağlar ancak öğret-
menlik ayrı bir durumdur. 

Hamidullah Hoca’yı 
metot bakımından, 
ilminin sistematikliği 
bakımından İslam 
Araştırmaları 
alanında peşinden 
gidebileceğim en iyi 
örnek olarak gördüm. 
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Sizce eğitimin en temel ilkeleri nelerdir? 
İdeal bir eğitim modelinde mutlaka bu-
lunması gereken özellikler neler olabilir?
Eğitim talim ve terbiye ile beraber olmalıdır. 
Bugün dünyada örgün eğitim esas olsa da 
bunun yanı sıra bir de yaygın eğitim vardır. 
Bu sivil toplum kuruluşlarının ve bazı ileti-
şim araçlarının toplumdaki fonksiyonu ile il-
gili meseledir. Dolayısıyla modern bir eğitim 
modelinde sadece örgün değil yaygın eğitim 
müesseselerini de ayakta tutmak lazım. Bu-
gün televizyon ile yaygın eğitim konusunda 
son derece faydalı olan bir yol izlenebilir. Her 
ne kadar üniversitelerde veya diğer müesse-
selerde verilen eğitim verilemese de televiz-
yon sayesinde ilmi telkinlerde bulunulabilir. 
İlmilik taşımayan bir televizyon programı 
kadar zararlı bir şey yoktur. 

Örnek/model şahsiyetlerin eğitimdeki 
yeri ve önemine çok vurgu yaptınız.
Evet, baştan beri bunu söylemeye çalışıyo-
rum, çok önemlidir. Bu sadece hâlihazırda 
yaşayanlar için geçerli bir durum değildir, 
eskiden yaşayanların da özellikle önceki 
peygamberlerin de bizim için birer örnek-
ler olduğu Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen 
bir durumdur. Mesela İslam Hac müessesini 
sıfırdan başlatmamıştır. Hz. İbrahim önderli-
ğinde Kur’an’da gösterilen esaslara icra edil-
miştir. Bugün yaşayan güzel ve kötü örnekler 
de var. Fakat günümüzdeki kötü örnekler 
çoğu zaman gençlerin dikkatini celbetmekte 
ve gençler bunların peşine takılmaktadırlar. 
Şahsiyetsiz örnekler, toplumu da beraberin-
de götürür kötülüğe. Gerçek örnek sahibi ki-
şilerin gençlere tanıtılması ve tenkit edilmesi 
gerekir. Bu örnekleri gençlere öğretmek yeri-
ne tenkit etmek daha doğrudur. Bu bağlam-
da tenkit yolu çok önemlidir. 

Hocam, sizce iyi bir eğitimcide bulunması 
gereken vasıflar nelerdir? 

Tabii ki eğitimcinin iyi yetişmiş olması ge-
rekir. Her şeyden evvel örnek bir şahsiye-
ti olması lazım. İyi bir eğitimci öğrettiği 
şeyleri yaşayan biri olmalı. Mesela bir Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni namazla 
ilgili bir şeylerden bahsedip kendisi namaz 
kılmıyorsa öğrettiği şeyler öğrencilere tesir 
etmez. İyi bir öğretici kendisini teçhiz etmiş 
olmalı ve söylediği şeylerle fiili arasında bir 
paralellik bulunmalı. 

Âlim kimdir? Aydın ya da akademisyen-
den farkı nedir?
Âlim kimse bilen kimsedir, aydın ise münev-
ver, bilgiyle kendisini teçhiz etmiş kimsedir. 
Akademisyen… Bunlar iç içedir, bunları ko-
paramayız. Şunu diyebiliriz âlim için. Söyle-
diğiyle yaptığıyla tutarlı olandır âlim. Âlim 
kimse için iktisap ettiği ve insanlara öğret-
meye çalıştığı şeyleri yaşayan kimsedir di-
yebiliriz. Akademisyenden pek fazla örneklik 
beklenmez. Ben âlim dururken akademisye-
ni çok kaba buluyorum. Akademisyeni daha 
çok bilgisayara benzetiyorum. Bilir, söyledi-
ği şeyler de doğrudur. Fakat Âlim aynı za-
manda hem fazıl hem zahiddir. Âlim hem 
takva sahibidir hem manevi ilimlerle kendi-
ni yüklemiş kişidir. Âlim budur. Aydın bunun 
bir alt derecesi sanki. Akademisyenden âlim 
çıkmaz mı? Elbette Âlim çıkar, o ayrı bir me-
sele. Akademisyen sadece bildiğini söyleyen 
adam. Ben öyle anlıyorum. 

  

İslam eğitim tarihini göz önünde bulun-
durarak tekke-medrese-kışla ayrışmasını 
nasıl değerlendirirsiniz? Bu ayrışma bü-
tüncül bir yapının parçalanması değil mi-
dir? Bu parçalanmanın sonuçları ne oldu?
Bu bir metot meselesidir. Tekke bir eğitim 
müessesidir, öğretim değil. Tekke ayrıdır. 
Medrese ayrıdır. Medresede ilimler vardır. 
Eğitim yapılmaz öğretim yapılır. Öğrenim 
görmüş bir kimse tekkede eğitim de alır. 
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Öğretim hazır bir maddedir. Onun üzerine 
ilave yapılır. Tekke daha çok insanların eği-
tilmesiyle alakalı bir müessesedir. Kışla ise 
tamamen dış düşmanlara karşı tekkeyi de, 
medreseyi de toplumu da koruyan bir mü-
essese. Türkiye’de ve diğer ülkelerde meslek 
olarak askerliğin bilgisizliği ve eğitimsizliği 
söz konusu olamaz. İyi bir öğrenime tabi 
tutulmuş ve iyi eğitilmiş bir kimse olarak 
görünmeli asker. Zaten bunlar ayrı fonksi-
yonlar icra eden ayrı müesseselerdi. İç içe 
değildi. Ben bunlarda bir parçalanma gör-
müyorum.

İlim yolunu seçen genç şahsiyetlere, tec-
rübelerinizden damıtarak neler tavsiye 
edebilirsiniz?
İlim yolunu seçen gençlere bu yolu seçtik-
leri için ben teşekkür ediyorum. Ancak göz-
den kaçırmamaları gereken birkaç husus 
var. İlim yolu meşakkatli bir yoldur. İlim yo-
lunda dünyevi sevgiler, dünyevi menfaatler 
düşünülmemelidir. Mehmet Akif’i anlatan-
lar şöyle nakleder: “ O, öyle bir şahsiyete 
sahipti ki tencerede pişirir kapağında yerdi” 
derler. Burada dünyevi hırslar ve lüks hayat-
lar peşinde koşmazdı, tahammül gösteren, 
kanaatkâr manası vardır. İşte ilim yoluna 
giren kimsenin de böyle dünya hırslarından 
ve dünya menfaatlerinden sıyrılmış olması 
gerekir. Tabi ki her insan yaşayacaktır, bir 
evde oturacaktır, evlenecektir, çocukları 
olacaktır, bunlar normal standartlarda her-
kesin hakkıdır. Ama evi üstüne evi peşinde 
koşan, kapısını en lüks arabalarla donat-
maya çalışan, bir bilim adamının herhal-
de dikkati dağılır. Benim tıpkı dekanlığıma 
benziyor. 12 sene boyunca benim dikkatim 
idareciliğe tahsis edildi. İlmi çalışmalarım 
geride kaldı. Dünya’ya bakan bir kimse de 
her halükarda ilminden olur diye düşünü-
yorum. Benim kanaatime göre bir şey daha 
var. Allah tek Allah inancı dışında başka 
hiçbir şeyi kabul etmiyor. Allah indinde 

din İslam’dır. Yani Allah şirki kabul etmez. 
En büyük günahtır. Onun dışındaki bütün 
günahları affeder fakat şirke bulaşmış bir 
kimsenin günahını affetmez. En önemli un-
sur budur. İlim de kendinden başka bir şeyi 
ortak kabul etmez. Ortaksız bir çalışma ha-
yatıdır ilim hayatı. Ortağa tahammülü yok. 
Bir de ilim benim ayağıma gelsin olmaz. Siz 
ilmin ayağına gideceksiniz. İlminizin art-
masını istiyorsanız çok seyahate çıkacaksı-
nız, çok toplum tanıyacaksınız. Bu seyahat 
meselesi bir ilim adamının vazgeçemeye-
ceği ilim kaynaklarından biridir. Ve bütün 
bunların üstüne en önemlisi ilim yoluna 
düşmüş olan kimsenin merak sahibi olması, 
o konuya dair bir sevgi sahibi olması lazım. 
Merak ve sevgisi olmayan bir kimse çalıştığı 
alana gönülden bağlanmamış olur. Gönül-
den bağlanmamak o alanda fazla mesafe 
katetmemesiyle neticelenebilir. Dolayısıyla 
merak ve sevgi daima birinci planda dur-
malıdır. Gönülden sevdiği yol daima o şah-
sın ideali olmalıdır. Sevmediği bir alanda bir 
kişi doktora yapıyorsa orada başarı yüzdesi 
çok düşüktür. Mesela tefsirde çalışması ge-
rekirken o kişiyi hukuka verirseniz veyahut 
da değişik bir alana getirirseniz o konular-



46

da başarısız olabilir. Merakla, sevgiyle bağlı 
olduğu bir konu olması şarttır. Bu psikolojik 
bir bağdır. Manevi bir bağdır. Çalıştığı alanı 
çocuğu gibi büyütecektir. Ve böylece ilme 
bir yenilik getirecektir ki ona Âlim diyelim, 
akademisyen, bilgi sahibi diyelim. 

Bana bu fırsatı verdiğiniz işin sizlere te-
şekkür borçluyum. Şükran borçluyum. İn-
şaallah Kur’ani Hayat mecmuasıyla birlikte 
güzel bir hayatın inşası için sizlere başarılar 
diliyorum… 

İlim yolunu seçen genç şahsiyetlere, tec-
rübelerinizden damıtarak neler tavsiye 
edebilirsiniz?
İlim yolunu seçtikleri için ben onlara teşek-
kür ediyorum. Dünyevi menfaat düşünül-
memelidir. Mehmet Akif öyle bir şahsiyetti 
ki, tencerede pişirir, kapağında yerdi derler. 
Lüks hayat peşinde koşmazdı. Kanaatkârdı. 
Dünya hırslarından ve dünya menfaatle-
rinden sıyrılmış, gözünü hiç onlara dikme-
melidir. Evi olacaktır, evi üstüne evi, lüks 
arabalarla.. dikkati dağılır. Benim dekanlı-
ğıma benzer. 12 yıl dikkatimi yöneticiliğime 
teksif ettim, ilmi çalışmalarım aksadı. Tek 
Allah inancı esastır. Allah şirki kabul etmez, 
en büyük günahtır, onun dışındaki günahla-
rı affeder, ama şirki affetmez. İlim de ken-
dinden başka bir şeyi kabul etmiyor. Ortağı 
olunca, ilminizin artmasını istiyorsanız, çok 
seyahat edeceksiniz, çok insan tanıyacak-
sınız, çalıştığı konuda bir merak ve sevgi 
sahibi olması gerekir. Gönülden bağlan-
mamak, o kimsenin o alanda fazla mesafe 
kat etmemesiyle neticelenir. Sevmediği bir 
alanda doktora yapıyorsa, o konularda ba-
şarısız olacaktır. Psikolojik, manevi bir bağ-
dır. İlme bir yenilik getirecektir. 

Değerli vaktinizden bize de ayırdığınız 
için çok teşekkür ederiz. 

1930 yılında İstanbul Aksaray’da doğ-
du. İlk ve ortaöğretimini tamam-

ladıktan sonra 1948 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 
1954 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
“İslâm Vergi Hukuku’nun Ortaya Çıkışı” başlıklı 
tez çalışması ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde dok-
torasını tamamladı (1963). “İslâm Ülkelerinde 
Anayasa Hareketleri” üzerinde çalıştı (1969). 
Profesörlük çalışması Hadis edebiyatı ile ilgili 
bir yazma eser olan Zuheyr’ubn Harb’ın (öl. 230 
h.) Kitâb’ul-’İlm’inin tenkitli neşri ile birlikte 
Türkçeye çevirisidir. 

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Ensti-
tüsü asistanlığı (1956 – 1976), aynı enstitünün 
müdürlüğü (1976 – 1982), M.E.B. İstanbul Yük-
sek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü (1969 – 1970), 
Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kurucu 
Dekanlığı (1982 – 1994) olmak üzere pek çok 
önemli görevlerde bulundu. 

1970’den bu yana İslâmi İlimler Araştırma Vak-
fı Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesi, 
1980 – 1982 yılları arasında Aydınlar Ocağı 
başkanı, 1995’ten beri Türkiye Milli Kültür Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve 2004 yılından bu 
yana da İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) 
Mütevelli Heyeti üyesidir. Bugün Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinde öğretim üyelikleri ve 
idarecilik görevlerini başarı ile yürütmekte olan, 
lisansüstü çalışmalarını Prof. Dr. Salih Tuğ’un 
danışmanlığı altında tamamlamış kırka yakın 
akademisyen veya Diyanet İşleri Başkanlığı 
görevlisi bulunmaktadır. İslâm dini ve kültürü 
konularında, özel veya resmi TV ve Radyo yayın-
larında, yüze yakın konuşma, konferans, sohbet 
ve açık oturum etkinlikleri vardır; ayrıca elliye 
yakın ulusal ve uluslararası ilmi kongrelere de 
katılmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.  ■

Prof. Dr. Salih Tuğ kimdir?
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“Salih Tuğ hocamız fakültede 12 yıl süreyle 
dekanlık vazifesini deruhte ettiler. Marma-

ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi için bu bir rekor-
dur. Döneminin çok ilerisinde ve üstünde fikirleri 
vardı. Bunların çoğunu mütevelli heyetine kabul 
ettirememiştir. Mesela şimdiki Capitol’ün bulun-
duğu araziyi Fakülte Vakfı İFAV’a almak istemiş, 
bu imkân olduğu halde vakıf yöneticileri bunu 
gereksiz bir tasarruf olarak görmüşlerdir. İFAV’ın 
mülkü olarak tatbikat camii inşa edilirken Salih 
Tuğ hoca cami altında bir de yüzme havuzu inşa 
edilmesini teklif etmiş, bu teklif de hüsnükabul 
görmemiştir. Hoca sadece İlahiyat Fakültesi’nden 
değil, bütün üniversiteden özellikle kız öğrencile-
rin bu yüzme havuzundan rahatça istifade ede-
bilmesini arzu ediyordu.

Birkaç yıldır VU Amsterdam Üniversitesi’nde 
çalışıyorum. Hollandalı ve Türk kuruluşların işbir-
liği ile, geçtiğimiz kurban bayramının hemen ön-
cesinde yoksulluk, zekât ve kurban konularının iş-
lendiği bir sempozyum düzenlendi. Orada zekâtın 
ve kurban etlerinin gayrimüslimlere de verilip 
verilemeyeceği soruldu. Dedim ki bizim İstanbul 
beyefendisi bir dekanımız vardır. Her yıl zekâtının 
bir bölümünü gayrimüslim fakirlere verir ve bu-
nun zekât olduğunu da belirtir. Biz de onun yolu-
nu takip ederek, kestiğimiz kurbanın yedi payını, 
ayrım gözetmeksizin en yakın yedi komşumuza 
dağıtıyoruz Hollanda’da... Müslüman, ibadetinin 
bir bölümünü bir gayrimüslim komşusuna el uza-
tarak tamamlayabilmektedir. Hamidullah hoca 
da miskinler ile fakirleri iki ayrı sınıf kabul ede-
rek birinin gayrimüslimler olduğu veya onları da 
kapsadığı görüşünü tercih etmektedir. Salih Tuğ 
Hoca da Hamidullah hocanın ve Fuad Sezgin ho-
canın öğrencisidir. Salih Tuğ hoca anlatıyor:

- Bir gün Muhammed Hamidullah’a sordum: 
“Hocam, eserleriniz birçok dile tercüme ediliyor. 

Yayıncılar size telif ücretinizi tam olarak ödüyor-
lar mı?” Tebessüm etti ve kendine has Türkçesi ile 
şu cevabı verdi: “Nâşirlere para kazanmak gerek. 
Bana da eserlerimi neşretmek gerek. Biz anlaşı-
yoruz.”

Geçtiğimiz Aralık ayının on yedisinde birinci 
sınıf öğrencilerini “Kur’an ve Hadis’e Giriş” der-
sinden imtihan ettim. İmtihan öncesinde her biri 
bir milletten birkaç öğrenci biraz da çekinerek 
odama geldiler. “Hocanın kapısı öğrencilerine her 
zaman açıktır, hiç bir zaman çekinmeyin, gelin” 
dedim. Sonra devam ettim: Bizim bir hocamız 
var. O kapısını mümkün mertebe açık tutar. Kapı 
kapalı olursa kimi öğrencilerin kapıyı çalmaya 
cesaret edemeyeceğini hesaba katar. Hocaların 
vazifesinin ders vermekle bitmediğini, dersten 
önce ve sonra da fakültede bulunarak öğrenci-
lerin muhtemel suallerini cevaplandırması, onları 
yönlendirmesi gerektiğini söyler. Biz hocalarımız-
dan böyle gördük dedim.

Hatta Salih Tuğ Hoca, İslam Ansiklopedi-
si gibi ilmî bir mesai için bile fakülteden ‘kay-
tarılmasını’ hoş görmez ve mesailerinin çoğunu 
Ansiklopedi’ye tahsis eden arkadaşlarını “mad-
deciler”, “maddiyyûn” diyerek şaka yollu tenkit 
ederdi. İşte böyle... Büyükler tenkitlerini, tevcih-
lerini kimseyi kırmadan, latife yollu ifade ederler.

Doktora ders döneminde kendisinden ders al-
mak nasip olmuştu. Bilahare ders arkadaşlarımız-
dan biriyle kendisini ziyaret ettiğimizde sordu:

- Ne yaptınız çocuklar bir baltaya sap olabil-
diniz mi?

- Hocam balta bulamıyoruz.

- Aman bir an önce kendinize bir balta bulun, 
yoksa sap gibi ortada kalırsınız.

Salih Tuğ Hoca kendini ilme vakfetmiş gerçek 
bir üstattır.” 

Fatih Okumuş’un kaleminden 
Prof.Dr. Salih TUĞ
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âlim ve terbiyeden ne anlamalıyız? Nesil-
ler, nasıl ve ne suretle terbiye edilmelidir? 

Onlara, neleri, nasıl ve niçin okutmalıyız? Ve 
bu kutsi vazîfeyi kimler görecektir? 

Terbiye ile alâkalı mevzûları ele alırken, ken-
di kendimize soracağımız bu suâllere, inandırı-
cı cevaplar bulma mecburiyetindeyiz.

Hedef ve gâyesi belirlenememiş bir talim 
ve terbiye sistemi, nesilleri şaşkına çevirece-
ği gibi, nelerin nasıl öğretileceği ve terbiyede 
takip edilecek usûl ve metodun neler olacağı 
bilinmeden, gençlerin kafa ve ruhlarına yerleş-
tirilen şeyler de onları sadece birer bilgi hamalı 
yapacaktır. 

Milletlerin içtimaî yapılarıyla, terbiye usûl ve 
esasları arasında açık bir alâka, yakın bir bağ 
mevcuttur. Millet fertlerine nasıl bir terbiye veri-
lirse, toplum da yavaş yavaş giderek o şekli alma-
ya başlar. Zira, bugün yetiştirilen nesiller, yarı-
nın yetiştiricileri olarak vazife başına geçecek ve 
üstatlarından aldıkları aynı şeyleri, çıraklarının 
gönüllerine boşaltacaklardır. Milletlerin, cismanî 
varlıklarını devam ettirmelerinde, evlenme ve 
üreme ne ise onların ahlâkî ve içtimaî hayatları 
için terbiye de aynı şeydir. Evlenme mevzuunu 
sağlam esaslara bağlayamamış milletler, kendile-
rini inkırazdan kurtaramayacakları gibi, cemiye-
tin rûhî ve ahlâkî durumuna gereğince ehemmi-
yet veremeyen milletler de kat’iyyen uzun süre 
varlıklarını sürdüremeyeceklerdir. 

Bir milleti meydana getiren fertlerden her 
biri, az çok diğerine tesir eder veya ondan bir 

İ K T İ B A S

Nesillerin Maariften 
Bekledikleri

İSLAM’IN ELÇİSİ, 
MEDİNE’DE İNŞA 
ETTİRDİĞİ MESCİTTEKİ 
DERSLERİNDE İLK 
İSLAM ÖĞRETMENİ VE 
TERBİYECİSİ OLDUĞUNU 
DAVRANIŞLARI İLE 
DE GÖSTERMİŞTİR. 

TFETHULLAH GÜLEN

Kaynak: Sızıntı, Nisan 1984, Cilt 6, Sayı 63.
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şeyler alarak onun tesirinde kalır. Bunun 
gibi an’ane ve gelenekler, uzak-yakın çev-
renin tesiri de yetişmede önemli birer yer 
işgâl ederler. Bir âile reisi kendi âile fertleri 
arasında, milleti idare edenler de cemiyetin 
çeşitli kesimleri ve fertleri arasında kuvvet-
li tesir ve nüfûza sahiptirler. Buna göre, bir 
milletin kabiliyeti ölçüsünde yükselmenin 
en son noktasına ulaşması ve fonksiyonunu 
tamı tamına edâ etmesi, o milleti meydana 
getiren fertlerin düşünce, tasavvur, kültü-
rüyle ve zimamdârlarının da plân, basîret 
ve hasbîlikleriyle yakından alâkalıdır. İdare 
edenlerin eğilip fertleri görüp gözetmeleri, 
fertlerin de birer içtimaî varlık hâline gel-
me yolundaki gayretleri, bir taraftan “herkes 
çoban ve herkes güttüğünden mes’ûldür” 
prensibinin, diğer taraftan da “yaşama ye-
rine yaşatma zevkine” göre akort olmanın 
ifâdesidir. 

Nesillerin yetiştirilmesiyle meşgûl olanlar, 
bu vazifeyi hangi nam altında yerine getirirse 
getirsinler, üzerlerine aldıkları mesûliyetin 
büyüklük ve ehemmiyetini bir an bile hatır-
dan çıkarmamalıdırlar. 

Bizler, çocuklarımızın geleceğini teminat 
altına alma uğrunda, her yolu dener, her 
ihtimâli değerlendirir, onların hiçbir şeye 
muhtaç olmamaları için her sıkıntıyı göğüs-
ler, her zorluğa katlanır, onlara “cennet-âsâ” 
bir dünya hazırlamaya çalışırız. Acaba onla-
rı, gerçek sermaye olan ahlâk ve fazilete yük-
seltemediğimiz; idrak ve kültürle istikrara 
ulaştıramadığımız zaman, bütün himmet ve 
gayretlerimiz boşa gitmeyecek midir?.. 

Evet, bir milletin en büyük sermayesi, 
talim ve terbiyenin bağrında gelişen kültür, 
irâde sağlamlığı, ahlâk ve fazilet sermayesi-
dir. Bu sermayeyi elde eden milletler, cihan-
ları fethedebilecek bir silahı yakalamış ve 
dünya hazinelerini açabilecek sırlı bir anah-
tara mâlik olmuş sayılırlar. Aksine, bu ter-
biye ve bu anlayışa yükselememiş yığınlar, 
ilerde verecekleri hayat mücadelesinin daha 
ilk raundunda nakavt olup eleneceklerdir. 

Eğer nesillerin dimağları yaşadıkları dev-

rin fenleriyle, gönülleri de ötelerden gelen 

esintilerle donatılarak, rûhlarında birer fe-

ner hâline getireceğimiz tarih menşuruyla, 

onları geleceğe baktırabilirsek, inanın; bu 

uğurda sarfettiğimiz şeylerin en küçük par-

çası dahi heder olmayacaktır! Heder olmak 

şöyle dursun, kat kat fazlasını dahi alacağı-

mız söylenebilir. Hatta diyebilirim ki; ne-

sillerin yetiştirilmesi uğrunda harcanan her 

kuruş, o sağlam gönüllerde, o terbiye gör-

müş rûhlarda âdeta bir gelir kaynağı hâline 

gelecek ve milletçe, bitip tükenme bilmeyen 

bir hazine elde etmiş olacağız. 

İyi bir terbiye görmüş ve yetiştirilmiş ne-

siller, hayat mücadelesinde, karşılarına çıkan 

her engeli göğüsleyebilecek, maddî-manevî 

her çeşit zorluğu yenebilecek ve hiçbir za-

man ümitsizliğe düşmeyeceklerdir. Böyle bir 

idrakten mahrum tâlihsizler ise babaların-

dan intikâl eden maddî serveti, har vurup 

harman savurdukları gibi, mânen de hep 

boşlukta, sallantıda ve karamsar bir hayat 

geçirecek, sonra da sefâletin kuduz dişleri 

arasında kahrolup gideceklerdir. 

Bugün yolların ayrımında; kendi 

evlâtlarını ya insanlığa yükseltme veya insan 

azmanı olmaya terk etme mevkiinde bulu-

nan zimamdarlar, nasıl Kaf dağından ağır 

bir sorumluluk yüklendiklerini düşünerek, 

yıllar yılı ihmâllerin meydana getirdiği ciddî 

çürümelere karşı; daha sağlam, daha tutarlı 

tedâvi yolları bulma mecburiyetindedirler. 

Yoksa bugüne kadar, çeşitli erozyonlarla, el-

libin defa varlığının en kıymetli cevherlerini 

meçhûl denizlere kaptırmış bahtsız nesiller, 

bütün bütün “kuvve-i inbâtiye”lerini kaybe-

derek, tamamen verimsizleşecek ve bir daha 

da kendi özleriyle varlığa eremeyecek, geç-

mişteki ihtişamlarına ulaşamayacaklardır. 
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Eğitimden Kastımız
Terbiye, rebâ kökünden türetilmiştir. Söz-

lükte, yükselmek, artmak, yücelmek, bir halden 
diğerine intikal etmek anlamlarına gelir. Kavram 
olarak,  kâmil ve örnek insan, yani mümin ye-
tiştirme faaliyetidir. İslam’ın öngördüğü eğitim 
biçimini tanımlayanlar da Allah adına terbiye 
eden, öğreten anlamına gelen “Rabbânî eğitim” 
ifade sini kullanırlar. Rabbânî kişi ise, kendini 
Allah yoluna adayan, insanları terbiye etme-
ye çalışan,1 ilim ve irfanı vahiyden alan, iyiliği 
emre den, kötülükten alıkoyan, onlara hikmeti 
öğreten, kişi anla mındadır.2 “(O hâlde) Rabbânî 
olun”3 âyetinin de işaret ettiği gibi, eğitimcide en 
bariz özellik rabbânîliktir. Buna göre Rabbânîlik 
eğitimde âlim olma, amil olma ve muallim olma 
özelliklerini taşıyan temel bir kavramdır.

Eğitimin Gücü 
Toplumlarda iki unsurun çok etkili olduğu 

görülmektedir. Bikinicisi kişinin veraset yoluy-
la kazandığı değerler, ikincisi de eğitimle elde 
ettiği kazanımlardır. Eğitim, maya gibi kişinin 
benliğini etkiler, kalıp gibi de şekillendirir. Mil-
let ve toplumlara ruh kazandıran temel faktör 
de aynı şekilde nitelikli eğitimdir. 

 Eğitimin güç ve etkisini ifade eden birçok 
kaynak içerisinde Şairlerin Üstadı unvanlı Hin-
distanlı ünlü şair Seyyid Ekber Hüseyin’in şu 
ifadeleri çok anlamlıdır: Firavun gerçekten de 
geri zekâlıymış. Onca masum çocuğu anneleri-
nin karnında katledeceğine, Mısır’da kendi dü-
şüncelerini yansıtan müfredatı uygulayacak bir 
kolej açmış olsaydı, onları kendisine kul köle 

İ N C E L E M E

Eğitimde Rabbânîlik

EĞİTİMCİDE BULUNMASI 

GEREKEN EN BARİZ ÖZELLİK 

RABBÂNÎLİKTİR. RABBÂNÎLİK 

EĞİTİMDE ÂLİM, ÂMİL VE 

MUALLİM OLMAYI KAPSAR.

ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç. Dr., Yüzüncü  Yıl Üniversitesi 
İlahiyat Meslek Yüksek Okulu
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edip, hedefine ulaşabilirdi. Ne var ki bunu 
fark edemedi. Barbarlığı yeğledi ve İsrailoğul-
larının neslini annelerinin karnında katletti.4 
Şair Ekber Hüseyin şunu demek istemiştir: 
Firavun tarihe barbar ve despot bir idareci 
olarak geçti. Eğitim sistemiyle ilgilenseydi ve 
onu kendi istikametinde yürütebilseydi onca 
katliamı yapmasına gerek kalmadan amacına 
ulaşabilirdi. 

Eğitim, ruhun derinliklerinde büyük de-
ğişiklikler meydana getiren çok güçlü bir tıl-
sımdır. İyi eğitim alanlar, ilm, iffet, emanet, 
hikmet,  tevazu, adalet ve merhametle yoğ-
rulurlar. Aksi takdirde faydasız hatta zararlı 
bir unsura dönüşebilirler. Tarih şunu göster-
miştir ki iyi eğitim almadan ortaya çıkanlar, 
her dönemde sorun olmuşlardır. Haricilik, 
Mürcie ve batinî çıkışlar bunun yaşanmış 
örnekleridir. Yalın bir okumayla, insanları 
tekfir etmişler, onlara kılıç çekmişler, dini 
metinleri tahrif etmişlerdir. 

Eğitimin olmaması toplumun yerlere se-
rilmesi anlamındadır. Çünkü eğitimin var-
lığı insanı yücelttiği gibi, yokluğu da insanı 
ayaklar altına koyabilir. Eğitim hangi yola 
yönlendirirse toplum da o yöne doğru yürür. 
Toplumda suç işleyenlerin varlığı, eğitilme-
miş insanların varlığını gösterdiği gibi, huku-
ka saygılı, yaratılış gayesinin bilincinde olan 
kişilerin varlığı da eğitilmiş insanların varlı-
ğını göstermektedir. Hırsız, suçlu, günahkâr, 
âsi, katiller vs. gereği gibi eğitilmemiş ya da 
yalın bir eğitim alıp özünde insani vasıflar 
aşılanmayan insanlardır. 

Eğitim dinin de en büyük gücü ve des-
tekçisidir. Çünkü eğitim insanın şahsiyeti-
ni değiştirip istediği şekle koyabilmektedir. 
İslâm, eğitilmemişle münazaraya girilmesini 
yasaklamışken, eğitilmiş kişinin müna zaraya 
girmesine müsaade etmiştir. Zira o eğitilmiş, 
donanımlı ve her türlü araç-gereçle müceh-
hez asker gibidir, düşmana mağlup düşece-
ğinden korkulmaz. Eğitilmemiş ise acemi 
askerin cepheye koşması gibidir; mağlup ol-
ması mukadder dir.5

Eğitim öyle güçlü bir vasıftır ki hayvanlar-
da bile etkili olur. İbn Kayyım’ın da dikkat 
çektiği gibi, eğitilmiş olma vasfı hayvanlara 

da farklı bir değer kazandırır. “Allah’ın size 
öğrettiği şekilde eğiterek yetiştirdiği niz avcı 
hayvanların size tutuverdiklerinden yiyin”6 
âyetinin de beyan ettiği gibi, eğitilmiş av kö-
peklerinin tuttuğu hayvan eti helal kılınmış-
ken, eğitilmemiş köpeklerin tuttuğu hayvan 
eti haram kılınmıştır.7

Kur’an’ın Eğitimi Öne Çıkarması
Eğitim kadar etkili bir yöntem ve vası-

ta bilmiyoruz. Bu nedenle Kur’an ilk ola-
rak “namaz kıl”, “ibadet et”, “cihat et” vs. 
emirlerle değil; “ Kendini, evreni, kitabını 
oku!” emriyle inmeye başlamıştır. Kur’an’ın 
ilk inen beş âyeti, İslam’da eğitimin temel 
esaslarını ortaya koymuştur. “Oku O yara-
tan Rabbinin adıyla! İnsanı bir kan pıhtısından 
yarattı! Oku, O, cömertliğinin sonu olmayan 
Rabbinindir! Kalem ile (yazmayı) öğreten de. 
O, insana bilmediği şeyleri öğretti.”8 Yerle göğü 
birleştiren ilk beş âyet, İslam’da eğitimin na-
sıl olması gerektiğine parmak basmıştır. “Ka-
leme ve satırlara döktükleri (ilme) and olsun.”9, 
“O’dur insana bilmediğini öğreten”10 âyetleri 
kalemin dolayısıyla da ilmin gücünü ortaya 
koy maktadır. Âyetlerde “kalem” kelimesinin 
geçmesinin verdiği diğer bir mesaj de şudur: 
İnsan nerede olursa olsun, hangi şartlarda 
bulunursa bulunsun kalemsiz bir eğitimin 
olmayacağına işaret eder. Âyetler, insana ve-
rilen ilmi belli bir alanla sınırlandırma mış ve 
insana “bilmediği her şeyi” öğrettiğini beyan 
etmiştir. Keza âyetler, ilmin elde edilmesinde 
de “kalem”in tartışılmaz en büyük va sıta ol-
duğunu vurgulamaktadır. İlk inen âyetlerin 
öngördüğü müfredata göre;

1. Eğitim Allah’ın adıyla başlar; Allah’ın 
sıfat ve fiillerini konu alır; vahiy merkezlidir; 
ondan ayrılmaz.

2. Eğitim insan merkezlidir. İlk inen 
dört ayette insan kelimesinin iki defa geçme-
si bundandır. Söz konusu eğitim, insanın ya-
ratılışını, görevini, nereden geldiğini, nereye 
gideceğini, mutluluğunu esas alır; şu mesajı 
verir: Rabbini tanıyan kendini tanır; kendini 
tanıyan Rabbini tanır.

 3. İlk âyetlerin ön gördüğü eğitim, ihsan, 
merhamet ve şefkat üzerine kurulmuş-
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tur. Âyetlerin Allah Teâlâ’yı çok merhametli 
ve şefkatli olarak tanıtması, eğitimcilerin de 
aynı vasıflarla bezenmesi gerektiğine dikkat 
çekmektedir.

4. Âyetler, eğitimde kalem unsurunun 
tartışılmaz olduğuna parmak basmıştır. Mü-
rekkebin, kâğıdın, divitin ne olduğunun bi-
linmediği bir ortamda âyetlerin kalemden 
bahsetmesi, bunu göstermektedir.

5. İlk beş âyet, eğitimde konuların sınırsız 
olduğuna dikkat çekmiştir. Eğitimde konu-
lar sınırsızdır. Beşinci âyette “her şey” an-
lamını veren “mâ” edatını kullanılması bun-
dandır. “İnsana bilmediğini öğretti” ifadesi; 
sanat, teknoloji ilim adına ne varsa hepsini 
kuşatmaktadır. 

İlk inen on beş kelimenin çoğu eğitim-
öğretim ve okumaktan bahsetmiştir. Şöyle 
ki: İlk inen beş âyette;

“Oku!” sözcüğü iki defa,

“Rab” sözcüğü (eğiten, rızıklandıran anla-
mında) iki defa, 

“Kalem” bir defa,

“İlim” türevi sözcükler üç defa geçmiştir.

Kur’an’ın ilim ve muallimden uzak bir 
coğrafyada bu âyetlerle inmeye başlaması 
anlamlıdır.

 

 Eğitilmiş İle Eğitilmemiş Farkı
 Eğitim hayat, eğitimsizlik, yani ceha-

let ise ölümdür. Şu âyet bu gerçeği ifade 
etmektedir.“Ölü iken dirilttiğimiz, insanlar ara-
sında yürümesini sağlayan bir aydınlık verdi-
ğimiz kişi, içinden çıkamayacağı karanlıklarda 
kalan kişi gibi olur mu hiç?”11 Âyet, eğitilmemi-
şin, yani cahilin ölüler mesabesinde olduğunu 
belirtmektedir.12 13 Eğitimsizin ölüden farkı 
şudur: Ölü, fonksiyonunu yitirmiş ve tehlikeli 
olma özelliğini kaybetmiştir. Eğitimsiz ca hil ise, 
toplumun bünyesinde zararlı bir unsur olma-
ya devam et mektedir. Varlığı, yararından çok 
zarar getirmektedir. Cahilin topluma zararının 
farkında olan İmam Şafii, yaşı ilerlemiş birine 
hadis ve fıkıhtan bazı sorular yöneltir, “bilmi-
yorum” deyince “Allah müstahakkını versin! 
Cahil halinle hem kendine hem de İslâm’a zarar 
vermektesin” demekten kendini alamamıştır.14

Balık için su, beden için gıda ve hava ne 
ise, insan için de ilim ve eğitim odur. İnsa-
nın eğitime olan ihtiyacı, gözün ışığa, kula-
ğın sese olan ihtiyacı gibidir. “Kim bu dünya-
da körlük ettiyse o ahirette daha kör ve gidişçe 
daha şaşkın dır.”15 “Ve Allah her kime hidâyet 
nasip ederse, o doğru yolu tutar; her kimi de sa-
pıklık içinde bırakırsa, artık onlar için Allah’tan 
başka yardımcılar bula mazsın. Ve biz onları 
kıyamet günü, kör, dilsiz, sağır oldukları hâlde 
yüzükoyun haşr ederiz; varacakları yer cehen-
nemdir; alevi dindikçe onlara ateşi artırırız”16 
âyetlerde geçen körlük, cehalet, yani eğimsiz-
lik körlüğüdür.17 Bu nedenle peygamberlerin 
karşılaştıkları en büyük muhalefet, eğitimsiz, 
mukallit ve mutaassıplardan gelmekteydi. 

Eğitimsizlik ve cehalet, ölüm ve körlük ol-
duğundan sahibini komik durum larla karşı 
karşıya bırakır; onu onarılmaz hata ve tehli-
keli uçurum lara yuvarlatır. Bu bağlamda üç 
örnek vereceğiz. 

Örnek 1: Günahkâr bir âlim ile eğitilme-
miş cahil bir âbid imtihana tabi tu tulmuşlar. 
İmtihan yapan zat ilkin eğitimsiz abide, “Al-
lah üçün üçüncüsüdür” demiş. Âbid taklitten 
gelen bir direnç göstermiş. Sonra kendisine, 
“okuduğumuz âyet idi” denilince, afallayıp 
kalmış ne yapacağını bilemeyip çare siz ka-
lınca, “âyet karşısında ne yapabiliriz?” demiş, 
neticede “Allah üçün üçüncüsüdür” inancını; 
yani teslisi kabul ederek inkâra gitmiş. İmti-
han eden zat günahkâr âlime gitmiş. Cahile 
sorduklarının aynısını kendisine de sor muş. 
Günahkâr âlim kızarak “evet âyettir, ancak 
âyeti eksik okuyorsun” deyip, âyetin deva-
mının şöyle olduğunu aktarmış: “Muhakkak 
ki, ‘Allah üçün üçüncüsüdür’ diyenler kâfir 
olmuşlar dır.” (Mâide, 5/73)18

Örnek 2: İbadet niyetiyle çekildiği mağa-
rada, namazlığının al tında ölü olarak buldu-
ğu fareyi, bir canlı öldürdü gerekçesiyle yıl-
larca sarığının altında taşıyan cahil-eğitimsiz 
âbidin ortaya koyduğu cehalet ve eğitimsiz-
lik örneği de bu türden dir. Cahil, sünnetten 
haberdar olsaydı Hz. Peygamber’in “Fareler 
öldü rülür.”19 hadisiyle amel eder, yıllarca kıl-
mış olduğu ibade tin boşa gitmesine sebebi-
yet veren komik duruma düşmezdi.
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 Örnek 3: İbn Cevzi herhangi bir ge-
rekçe olmadan yıllarca secde-i sehiv ya-
pan eğitimsiz-cahil bir âbidden bahseder. 
Kendisine, “gereksiz sec deleri neden yap-
tın?” sorulduğunda; “ihtiyat için yaptım” 
cevabını vermiş. Hazır bulunan bir fakih 
kendisine,“kılmış olduğun tüm na mazlar ge-
çersizdir; zira namazdan olmayan bir ameli 
ona ilave etmiş sin” demiştir.20 

İbn Kayyım, Rabbânî eğitimcileri az mesa-
iyle çok ücret alanlara benzet mektedir. Eği-
tilmiş insanlar meselelere vâkıf oldukların-
dan az cehd ve mesaiyle çok se vap kazanır-
lar. Cehaletle yapılan ibadet ve hizmetler çok 
yo rucu, ecir bakımından da yetersizdir.21 

İslâm hukukunda kadına özgü bir hak 
olarak, kendisiyle evle necek eşinin eğitim 
açısından kendisinden düşük bir pozis-
yonda olma ması tavsiye edilmektedir. İlim 
sahibi olma vasfı tüm vasıflardan daha üs-
tündür. Zengin bir erkek, âlime bir kadına 
layık ve denk değildir.22 Büyük âlim Şeybani 
ise, “eğer el yazmıyorsa; yani eğitimsiz ise el 
değil ayaktır.” diyerek yazma yan ve eğitilme-
miş elin ayaktan farklı olmadığını savunur. 
Keza Abdullah b. Mekhul b. Zeyd de “Yaz-
mayan, yani eğitilmemiş elin diyeti yoktur”23 
de mekle yazı yazmayan elin hiçbir kıymete 
haiz olmadığını vurgula mak istemiştir.24

Vahiy Dışı Eğitimin 
Sebebiyet Verdiği Tahribat
Ne hazindir ki, temel hedefi insanı ruhen 

ve bedenen yüceltme olan eğitim, zaman za-
man amacının dışında da kullanılabilmekte-
dir. Materyalist eğitimi nesillere dayatanlar 
artık Firavun’un düştüğü hataya düşmemek-
tedirler. Ülkeleri asimile etmeden önce, eği-
tim vasıtasıyla zihinlerini elde edebilmekte-
dirler. Neticede eğittikleri insanlar, derileri, 
giysileri ve renkleriyle yerli, düşünce ve kişi-
likleriyle yabancılaşmaktadırlar. Bu eğitimle 
yetişen nesiller şizofreni hastasını andıran 
iki kişilikli bir insan profilini ortaya koy-
maktadırlar. Kimlikleriyle Mısırlı, Pakistanlı, 
Hindistanlı vs. olup, ruh ve düşünceleriyle 
Fransız, İngiliz, Amerikan vs. gibi düşünebil-
mektedirler. 

Müslüman şahsiyet sahibidir; mefkûresi, 
duruşu bellidir; yabancı kan kabul etmez; dı-
şardan empoze edilen değerlere karşı durur, 
reaksiyon gösterir, inanç ve kimliğini koru-
mak için gerekirse en kıymetli varlığını verir. 
Bu nedenle İslam âleminde görülen çalkantı 
ve sıkıntıların çoğunun temelinde materya-
list eğitimin getirdiği tahribat yatmaktadır. 

Ezcümle, dünyada hayır, güzellik adına ne 
varsa sağlam; yani Rabbânî bir eğitimin neti-
cesi olduğu gibi, isyan, günah ve suç adına da 
ne varsa cehaletin/eğitimsizliğin neticesidir. 
Eğitimsizliğin bir neticesi olan cehalet, musi-
betlerin en kötüsü, Rabbânî eğitim ve ilim de 
haz ve nimetlerin en güzelidir. Rabbanî eği-
tim din olduğu gibi, din de eğitim ve ilimdir. 
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GİRİŞ
Âdemoğlu yeryüzünde var olalıdan beri, 

farkında olarak ya da olmayarak, hem eğitmiş 
hem de eğitilmiştir. Çünkü o bu hengâmede 
kendini bilmeye çalışmış, kendini bilince Rab-
bini bilmiş ve kendini bilmeye kalkınca öğren-
me kabiliyetini fark etmiştir. Ardından diğer 
meziyetler bilgiyle akın etmiştir. Çünkü bilgi 
(ilim), hakiki bir meziyettir. Âdemoğlunda ise 
öğrenme kabiliyeti başından beri Hüdaverdi 
olarak zaten mevcuttur.

Ne var ki ilk çağlardaki eğitim, plansız, 
programsız, usta çırak münasebeti, ocak başı 
sohbetleri gibi yaygın (teşkilatsız) eğitim idi. 
Zamanla nüfusun çoğalması, sosyal taleplerin 
artması, bilgi ve ihtisaslaşma, hızlı değişim vs. 
sebeplerden ötürü planlı ve örgün (teşkilatlı) 
eğitim faaliyeti haline dönüşme ihtiyacını his-
settirmiştir.

Dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı değişimler 
sonucu değerler ve kıymetler dejenere olmaya 
başlamış, sosyal olaylar çözümünde sıkıntılar 
baş göstermiştir. Dolayısıyla bu sosyal olay-
lardan biri de Kur’an ve eğitimdir. Öncelikle 
eğitim nedir, nasıl olmalıdır, insan nasıl eğitil-
melidir, Kur’an’ın eğitime (terbiye) ve öğretime 
(talim) bakışı nedir? Efendimiz bunu kendi dö-
neminde nasıl pratiğe dökmüştür? Türkiye’de 
bu nasıl gerçekleşmiştir? İşte bu sorular bu ma-
kalede cevaplanmaya çalışılacaktır.

İ N C E L E M E

Kur’an’ın Eğitim ve Öğretime 
Verdiği Önem ve Türkiye’de 
Kur’an Eğitiminin Serüveni

İLİM KÖKÜNDEN GELEN 

TA’LİMDE SADECE BİLMEK 

DEĞİL AYNI ZAMANDA 

İYİYİ KÖTÜDEN AYIRMAK 

MANASI DA VARDIR.

EKREM DEMİR

Tefsir doktoru, araştırmacı, yazar
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I- EĞİTİM 
Eğitim; bir plan ve hedefe göre insanın yetiş-

tirilmesi, ruh ve beden sağlığını koruyarak gelişti-
rilmesi için yapılan bütün çalışmaların adıdır. İşte 
bu nedenle eğitim, ruhu ve karakteri şekillen-
dirir, fert ve millete bütün değerleri kazandırır. 

Bunun için, bir milletin yaşayış ve düşü-
nüşe ait bütün değerlerini tarihi seyir içeri-
sinde nesillerden nesillere aktararak ve ge-
liştirerek sürdürdüğü en büyük çalışmalar, 
eğitim çalışmalarıdır.1 Bir başka ifadeyle 
fertlerin içinde yaşadığı topluma uyum sağ-
lamasını toplumun da 
refah içinde kalmasını 
sağlayan çalışmalara eği-
tim çalışmaları denmiştir.

Bu anlamda eğitim, 
nesiller arasındaki anla-
yış yakınlığını ve ahengi 
koruyarak, tarih boyun-
ca milli şuurun devamını 
ve gelişmesini sağlamayı 
hedeflemiştir.2 Buradan 
hareketle Eğitim, yaygın 
ve halk dilinde hayırlı evlat yetiştirme çabası 
olarak görülmüştür.

İşte bizim de üzerinde duracağımız eği-
tim hakkında çok çeşitli tarif ve görüşler bu-
lunmaktadır:

A) EĞİTİMİN TARİFİ
Eğitim, Türkçe’de “eğmek” mastarından 

veya “eğ” emir kipinden türetilmiştir. Bu an-
lamda eğitim, şekil, biçim verme, yön ve istika-
met gösterme, zarifleştirme demektir. Atasözle-
rimizdeki “Ağaç yaş iken eğilir”, “Olgun başak 
baş eğer” sözleri bu anlamda kullanılmıştır.

Ancak eğitim kelimesi Türkçemize 
1940’lardan sonra benimsenerek geçmiş bir 
kelimedir. Eski (eskimez) dilimizde bunun 
karşılığında “terbiye” kelimesi kullanılmış-
tır. Terbiye kelimesi ise, Arapça, ilah, sahip, 
üstat gibi anlamlara gelen “Rab” kelimesin-
den türetilmiştir.

Bunun için biz terbiye deyince sadece ah-
lak eğitimini anlamamalıyız. Bizim terbiye-
den kastımız; talim (öğretme, belletme), tedris 
(ders verme), te’dip (edep öğretme, uslandırma) 
gibi kavramların ifade ettiği bütüncül anlam-
lar topluluğudur. Bu nedenle eğitim kelime-
sinin Arapçadaki terbiye kelimesinin anla-
mını ifade etmediğini de zımnen kabul etmiş 
oluyoruz. Bunu biraz daha açmak istersek, 
düzenli biri için “iyi bir eğitim görmüş”,  uy-
gunsuz davranışta bulunan biri için de “ter-
biyesiz” denmiş, “eğitimsiz” denilmemiştir. 
Bu anlamda çığırından çıkmış, edepsizleşmiş 

birini “terbiye etmek ge-
rek” yerine “eğitmek ge-
rek” tabirini kullanırsak 

kavram daraltması yapmış 
oluruz.

İngilizce karşılığı “edu-
cation”, Fransızca “educa-
tion”, Almanca’da “ezie-
hung”, Arapça ve Osmanlı 
Türkçesinde “terbiye” olan 
eğitim 1- (Geniş anlamda): 
İnsanın yeteneklerinin, 

özellikle de ahlak yetilerinin geliştirilmesi için 
ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan 
bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü, 2- (Dar 
anlamda): İnsan gelişiminin düzenli, bilinçli 
olarak yönetilişi ve etkilenişi demektir.3  

Vebadan kaçar gibi cehaletten kaçmak, 
hakikatin bilgisi olan Marifetullah’a ermek 
için eğitim-okuma, (terbiye-talim), insan-
lık için kaçınılmazdır.

Şunu da belirtmekte yarar var: Eğitim dev-
resinin ilk döneminde kalan ve pedagojiye 
ad olan pedagogluk misyonu, bizim dilimiz-
de ve örfümüzde “lalalık”, “dadılık” veya “süt 
annelik” gibi kavramlarla karşılanmıştır.4

Eğitim tarihinde eğitimi farklı yönden 
inceleyenler olmuş, bu nedenle her eğilim 
kendi penceresinden bakarak eğitime anlam 
vermeye çalışmıştır. Örneğin;  

Psikologlar, bio-psikolojik bir varlık olan 
insanı enine boyuna ve derinliğine geliştir-

EĞİTİM; BİR PLAN VE 
HEDEFE GÖRE İNSA-
NIN YETİŞTİRİLMESİ, 
RUH VE BEDEN SAĞ-
LIĞINI KORUYARAK 

GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 
YAPILAN BÜTÜN ÇA-
LIŞMALARIN ADIDIR.
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meyi ve tekâmül ettirmeyi esas almışlardır. 
Ancak geliştirmek ve tekâmül ettirmenin 
kabiliyetlere bağlı olduğu da bir gerçektir. 
Buradan hareketle a) Psikologlar eğitimi, ço-
cuğun ve gencin ruhî ve bedeni kabiliyetle-
rini mümkün olduğu kadar geliştirme çabası 
olarak görmüşlerdir.

b) Naturalistler eğitimi, hayat mücade-
lesini kazanma gayreti olarak görmüşlerdir. 
Bunlara göre eğitim bir hayat faaliyetidir. 
Oysa eğitim, sadece öğretmen-öğrenci ilişki-
sinden ibaret değildir.

c) Sosyologlar eğitimi, sosyal bir kurum 
olarak kabul etmişlerdir. Her sosyal olay ve 
olgu gibi eğitim de gruba 
ait bir faaliyettir. Fertler 
ve nesiller gelip geçtikleri 
halde eğitim işi devamlı-
dır. Bu anlamıyla eğitim 
fertlere kendi normları 
içinde dıştan biçim ver-
meye çalışan düzenli veya 
düzensiz bir etkileme faa-
liyetidir. Buradan hareket-
le bir Fransız sosyoloğu E. 
Durkheim eğitimi, “Geçmiş nesillerin, ortak 
tecrübelerini geliştirerek yeni nesillere dev-
retmesi” olarak tarif etmiştir.5

d) Pedagoglar ise eğitimi, bilgi ve kültür 
vermek, zihnî tavırlar ve alakalar kazandır-
mak, usul ve prensipler kavratmak, sanat ve 
maharet sahibi, iyi bir aile üyesi, iyi bir insan 
ve vatandaş yetiştirme olarak görmüşlerdir. 
Bunlara göre daha çok bilgi ve kültür önem-
lidir. Bir başka ifadeyle zihnî mükemmeliyet 
ve fazla bilgi erdemdir. İyi düşünmek, doğru 
düşünmek ancak bilgi sayesinde olur. Zihnin 
gelişmesi ve güzelleşmesi eğitimde esastır. 

Pedagoji tarihinde zihnin gelişmesine ve 
güzelleşmesine değer verip bu hususu temel 
prensip kabul edenlere Entellektüalistler 
(Zihniyetçiler) denmektedir. Bunlara karşı-
lık bir de Sansualistler (Hissiyetçiler) bu-
lunmaktadır. Bunlara göre eğitim, çocukların 
ve gençlerin duygulandırılmasından ibarettir. 

Bunlara göre duygu eğitimde temel motiftir. 
Ancak müşahedeler, gözlemler devam ettikçe 
duygular azalır. Zıt hisler birbirlerinin tesir-
lerini ya azaltır veya tamamen ortadan kaldı-
rır. Duyguların da tabir caizse hatırası, hafı-
zası ve birikimi vardır. Duygular subjektiftir. 
Yani herkese göre değişir. Duygularda itidal 
hâkimdir. Tesirler kıvamında olursa haz veya 
elem şeklinde belirir. Aksi halde haz eleme 
dönüşebilir. Buradan hareketle duyguların 
öğrenme ve ezberlemede çok önemli rol oy-
nadığını söyleyebiliriz. Duygu terbiyesinden 
kasıt, meyillerin ve kalbin tesirlerinin denge-
li bir hale gelmesini temin ve kalbin temiz-

liğini muhafaza etmek-
tir. Çünkü davranışların 
ruhu sarması ne derece 

tekâmül ederse bunlara 
refakat eden ruhî kuvvet-
ler de o derece sakin ve 
oturaklı olur.6 

Bir de Entellektüalist ve 
Sansualistlere karşı Volan-
taristler (İradeciler) bu-
lunmaktadır. Bunlara göre 

ise ruh kuvvetinin istikrara kavuşturulması 
ve sağlam bir karakter oluşturması esastır. 

Sonuç itibariyle çocukları ve gençleri eğitir-
ken onların hissî, iradî ve zihnî melekeleri-
nin de hepsini eğitmek gerekir. Çünkü her bir 
meleke, kendi miktarınca, insanın faaliyetle-
rinde fonksiyon icra etmektedir. Biz böyle bir 
eğitimden geçmiş kişiye “dengeli insan” diyo-
ruz. Kısacası dengeli insan ise dengeli eğitimle 
ortaya çıkmaktadır. Dengeli insanı ortaya çı-
karan en iyi eğitim ise insanı şah damarın-
dan daha yakın tanıyan insanın ve âlemlerin 
Rabbi’nin terbiyesinden geçmektir. Günü-
müzde buna Kur’an eğitimi diyoruz.

B- EĞİTİMİN GÜCÜ
Toplumlar ancak eğitim sayesinde canlı 

kalır, ideallerini ortaya koymaya ve kendi 
değerler tablosunu kabul etmeye çalışır.

TARİH BOYUNCA EĞİ-
TİMİ FARKLI YÖNDEN 
İNCELEYENLER OLMUŞ 
VE HER EĞİLİM KENDİ 
PENCERESİNDEN BAKA-

RAK EĞİTİME ANLAM 
VERMEYE ÇALIŞMIŞTIR.
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Eğitimin kendi çapında elbet bir gücü var-
dır. Ancak eğitim ile derin ahlakî değişimler 
meydana getirmek mümkün müdür? Zihnî 
yetenekleri meydana çıkartmak mümkün 
müdür? Hafızası zayıf olan birine eğitim-
le kuvvetli bir hafıza kazandırabilir miyiz? 
Zekâsı kıt olan, zeki hale gelebilir mi? Sert 
mizaçlıyı yumuşak huylu, tabansızı cesur, 
tembeli çalışkan yapabilir miyiz? Bu ve ben-
zeri soruları çoğaltmak mümkündür.

Eğitimin insanlar üzerinde ne tür etki yaptı-
ğı ve bu etkinin derecesi, eğitim tarihi boyunca 
tartışma konusu olmuştur. Eğitim sadece in-
sana ait bir olgu mudur? Yoksa hayvanlar da 
eğitilebilir mi? Hayvanlar 
dünyasında ehlileştirilerek 
ve evcilleştirilerek tekâmül 
sağlanabilir mi? 

Örneğin, yer altı ve yer 
üstü dünyasında kışlık 
yiyeceklerini depo etmek 
için eksiksiz bir işbirliği 
kuran karıncaların; bel-
li mevsimlerde göç edip 
dönüşlerinde yeniden 
eski yuvalarını bulan ley-
leklerin; simetrik ve düzenli ölçülerle ağları 
ortaya çıkaran örümceklerin ve yine simet-
rik ve düzenli ölçülerle bal yapan bal arıları; 
dahası Kur’anî ifadeyle küçük taşlarla savaşa 
katılan ebabil kuşlarının7 ortaya koymuş ol-
dukları başarılar ve sanatlar insanlardaki eği-
tim ve öğretimler gibi değil, ancak bir takım 
çağrışımlar ve tekrarlamalar yoluyla kazanı-
lan alışkanlıklardan ibarettir. Çünkü bu tür 
alışkanlıklar hayvanlar dünyasında hep aynı 
kalmakta ve aynısı tekrarlanmaktadır. Oysa 
İslam anlayışındaki “Eşref-i Mahlûkat” ve 
“Ahsen-i Takvim”8 üzere yaratılan Âdemoğlu 
/ insanoğlu eğitim ve terbiye ile tekâmüle 
açıktır. Ne var ki vahiyden kopuk olan Dar-
win tabiat bilimleri arasında boğulup insanın 
geçirdiği evreyi tespitte tabiri caizse akıl tu-
tulması yaşamıştır. Oysa Kur’an’ın açıklama-
larından yola çıkan İslam düşünürlerinden 

İbn Haldun, Mukaddime’sinde Gelişim naza-
riyesinden söz etmiş olmakla birlikte bunu 
vahiyden vahyin kaynağından kopararak 
yapmamıştır.9 Ayrıca Rağıb Isfahani de bu 
konuya kendi eserinde İbn Haldun mantı-
ğıyla yer vermiştir.10 

İslamiyet’e göre “Her doğan çocuk İslam 
fıtratı üzere doğar, sonradan anası, babası onu 
Mecusî ya da Hıristiyan yapar” hadisi eğiti-
min insana tesirini izah eder. J.J. Rousseau 
bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: Yaratıcının 
elinden çıkan her şey iyidir. İnsanın kalbinde 
doğuştan hiçbir ahlaksızlık yoktur.”11 “Eğiti-
me hâkim olan, dünyayı ele geçirir. Eğitimi 

bana verin yüzyılda dün-
yanın çehresini değiştire-
yim” diyen 18. yy. filozof-

larından Leibniz, eğitimin 
gücünü en iyimser bir bi-
çimde ortaya koymuştur.

John Watson’a göre, iyi 
eğitimle iyi insan, kötü eği-
timle kötü insan yetişir. O 
“Bana bir düzine çocuk ve-
riniz. Bunlardan istedikleri-
nizi dilenci, doktor, avukat, 

hırsız yapayım” der.12

Buradan hareketle kanaatimize göre 
İslam’da eğitim, okuma biçimleri farklı olan 
kulak, burun, dil, zihin, kalp, ruh, akıl, ta-
savvur gibi okuma aletleriyle komple elde 
edilen bir süreçtir. Bu süreçte karamsarlığa 
gerek yoktur. Eğitimi faydalı ve faydasız diye 
ayırmak, faydasız olandan Allah’a sığınmak 
gerekir. Bilgi bir güçtür. Durum böyle olunca 
bilenle bilmeyenler bir olmayacaktır.

C- EĞİTİME TESİR EDEN FAKTÖRLER
İnsanın gelişiminde veraset (katılım) ve 

çevrenin tesiri etkili midir? Gensel ve çevre-
sel faktörlerin insan eğitimindeki yeri nedir? 

Soyaçekim ve çevrenin elbette insan üze-
rinde bir etkisi vardır. Bunlardan ilki olan 
soyaçekim hammaddeyi ve imkânları hazır-

PSİKOLOGLAR EĞİTİMİ 
ÇOCUĞUN KABİLİYET-

LERİNİ GELİŞTİRME 
ÇABASI, NATURALİST-

LER İSE HAYAT MÜ-
CADELESİNİ KAZAN-
MA GAYRETİ OLARAK 

GÖRMÜŞLERDİR.
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lamakta, ikincisi olan çevre ise bu imkânlara 
şekil vermektedir. Canlılar kendilerine ben-
zeyenleri üretirler. Yani çocuklar birçok ba-
kımdan kendi ana babalarına benzerler. Bu 
benzeyiş kromozomların içindeki genler 
yoluyla olmaktadır. Ancak her ana ve baba, 
evlatlarını birebir kopyasını dünyaya geti-
remezler. İnsanlar dünyaya kendilerine hiç 
benzemeyenleri de getirirler. Bu değişiklik 
ebeveynin tohum hücrelerinin karakteris-
tiklerinden ileri gelmektedir. Çocuğun katı-
lımla geçen özelliklerinin yarısı ana babadan, 
dörtte biri büyük anne ve büyük babadan, 
sekizde biri ise büyük anne ve büyük baba-
nın anne ve babalarındandır.13 

Çocuğun ilk çevresi ana rahmidir. İlk 
hayat tecrübelerini de 
orada kazanır. Ancak 
insan karakteri üzerin-
de ana rahminden başka 
coğrafi ve sosyal çevreler 
de önemlidir. Bu gerçeği 
İbn Haldun Mukaddime-
sinde şöyle ifade etmiş-
tir; “kara ikliminde yetiş-
miş bir insan sert mizaçlı, 
ılıman iklimde yetişen bir kimse de yumuşak 
mizaçlı olmaktadır. Sıcak iklimde yaşayanlar, 
kutuplarda yaşayanlara nisbetle uzvi bakım-
dan daha çabuk gelişmektedirler. Ovada yaşa-
yan bir insanla dağlarda yaşayan bir insanın 
hayal gücü de farklıdır.”

İnsan sosyal bir varlıktır. Netice itibariyle 
ne çeşit çevre olursa olsun insanın eğitimin-
de biri olumlu diğeri olumsuz iki çeşit etkisi 
bulunmaktadır. Önemli olan olumlu etkiyi 
eğitimde kullanmaktır. Bununla birlikte İn-
sanın doğuştan kabiliyetlerinin gelişmemiş 
olarak dünyaya gelmesi; İnsan organizma-
sının çok kompleks olması; Kültür ve me-
deniyet ilerledikçe insanların öğrenmek 
zorunda kaldığı bilgilerin hızla artması; İn-
sanların doğuştan farklı kabiliyetlere sahip 
olması gibi eğitimi zorlaştıran genel sebep-
ler bulunmaktadır.14

II- ÖĞRENME
Öğrenme ise sözlükte, kavramak, anlamak, 

haber almak, bilgisi olmak; eğitim ile alışarak 
bilgi ve tecrübe kazanmak, yararlanmak; bilgiyi 
ve tecrübeyi genişletmek, tekrar ve sürekli meş-
guliyetle beceriklilik kazanmak; derinliğine so-
rup araştırmak; alışmak, alışkanlık kazanmak15 
gibi anlamlara gelmektedir. Bunun Arapça 
karşılığı ise ta’lim’dir. İlim kökünden gelen 
ta’lim’de sadece bilmek değil aynı zamanda iyi-
yi kötüden ayırmak manası da vardır. Kur’an’a 
baktığımızda, talim dışında bir de kıraat var-
dır. Kur’an’ın ilk emri ikra’ (oku) dur. Burada 
değinilen okumanın nesnesi ise sadece kitap 
değildir. Olaylar, eşya, kâinat ve insanın ken-
disi de okuma konusudur.

Istılahta ise öğrenme; 
çok defa yeni alışkanlıklar 

elde etmeye götüren bir pro-
ses olarak düşünülmüştür. 
Buradan hareketle öğren-
mede, içinde yeni hareketi 
meydana getirme kabili-
yetinin evvelden mevcut 
olduğu, böylece öğrene-
nin yaptığı şeyin sadece 

parçaları birbirine adapte etmeden ibaret ol-
duğu anlamı zımnen bulunmaktadır.

 

A- ÖĞRENMENİN TEMEL PRENSİPLERİ ve 
ÇEŞİTLERİ

Öğrenme, bütün bir insan hayatına şekil 
veren yaygın bir oluştur. Bu oluşumun ve-
rimliliği ise, öğrenimin doğuştan getirdiği 
imkânlar, çevrenin ortaya koyduğu fırsatlar 
ve bireyin tesirli bir şekilde yönetilme dere-
cesi ile sınırlıdır. 

Günümüzde ise başlıca üç öğrenme teorisi 
mevcuttur:

Şartlanma: Şartlı refleks diye bilinen bu me-1. 
todun kurucusu Rus Fizyoloji bilgini Ivan 
Pavlov’dur. (Köpek üzerinde denemiştir.)

Deneme ve Yanılma: Kurucusu Thorndike’dir. 2. 
(Kedi üzerinde denenmiştir.)

DENGELİ İNSANI OR-
TAYA ÇIKARAN EN 

İYİ EĞİTİM İSE İNSA-
NI EN İYİ TANIYAN 

ÂLEMLERİN RABBİ’NİN 
TERBİYESİ OLAN 

KUR’ANİ EĞİTİMDİR.
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Ani Kavrayışla Öğrenme: Gestalt psikolo-3. 
jisi adı verilen bu teori Berlinli üç psikolog 
tarafından kurulmuştur. (Maymun üzerin-
de denenmiştir.)

B- ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRAN ŞARTLAR 
ve ESASLAR

Öğrenmede bazı zorlukları aşmak ve ça-
lışmada verimi artırmak için bir takım metot 
ve prensipler mevcuttur. Sayılarını artırmak 
mümkün olmakla birlikte biz bunları şöyle 
sıralayabiliriz:

Çalışma isteğinin olması1. 

Programlı çalışma2. 

Konuyu Bütüncül Kavramaya Çalışma3. 

Çalışma Zamanını Bölümlere Ayırma4. 

Ezberden veya Zihnen Tekrar Etme5. 16

III- KUR’AN’DA İLME VERİLEN DEĞER
“1. Yaratan Rabbinin adıyla oku.” (Alak, 1)

“Biz insanlara örnekler veririz, bu örnekleri-2. 
mizi sadece âlimler anlar.” (Ankebut, 43)

“Dünyada kâmil bilgi sahipleri için nice ayet-3. 
ler vardır.” (Zariyat, 20)

“Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ede-4. 
rim.” (Hud, 46),

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”5.  
(Zümer, 9),

“Ve onlardan bilgide derinlik kazanmış olan-6. 
lar ve mü’minler, sana indirilene ve senden 
önce indirilene inanırlar.” (Nisa, 162),

“Kime ne hikmet verilmiş ise ona büyük iyilik 7. 
edilmiştir.” (Bakara, 269),

“Allah sizden iman edenleri ve kendilerine 8. 
ilim verilenleri derecelerle yükseltir.” (Mü-
cadele, 11),

“Rabbim benim ilmimi artır de.”9.  (Taha, 114),

“Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz.” 10. 
(Nahl, 43),

IV- PEYGAMBER EFENDİMİz DÖNEMİNDE 
KUR’AN EĞİTİMİ VE KUR’AN’I ANLAMA 
GAYRETİ

Kur’an, kulların cennete girebilmeleri için 
bir kılavuz ve rehber olarak gönderilmiştir. 
Bunun için Kur’an, insanları en doğru yola 
iletir. Bir başka ifadeyle Kur’an, anlaşılıp ya-
şanmak üzere gönderilmiştir. Bunları kolayca 
anlayıp idrak ederek insanların öğüt almaları 
ve hayatlarına tatbik etmeleri için de Kur’an 
kolaylaştırılmıştır.17 

“Kur’an okuduğun zaman kovulmuş şeytan-
dan Allah’a sığın!”18

“Kur’an’ı ağır ağır, tane tane (tertil üzre) oku.”19

“(Rasûlüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayet-
lerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt al-
sınlar diye indirdik.”20

“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar 
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık 
infak edenler, asla zarara uğramayacak bir ka-
zanç umabilirler.”21

Bu ve buna benzer Kur’an talimatlarını 
hem kendi hayatına hem de kendi dönemin-
deki arkadaşlarına, bütün inananlara hilafsız 
aktaran haliyle hayatı ve ahlakı “Yaşayan 
Kur’an” olan efendimizin en mühim ve en 
büyük işi Kur’an okumak ve başkalarına öğ-
retmek olmuştur. Bunu O’nun hayatına ve 
hadislerine baktığımızda çok rahat anlarız. 
Çünkü onun hadislerinde Kur’an eğitimine 
ilişkin bir hayli hadislere mevcuttur. Örne-
ğin; “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretendir.”22

“Bir grup insan, Allah’ın evlerinden bir evde 
toplanır, Allah’ın kitabını okur ve onu araların-
da müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, 
onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini ku-
şatır. Allah Tealâ da o kimseleri kendi nezdinde 
bulunanların arasında zikreder.”23

“Devanın en hayırlısı, Kur’an’dır.”24

“Kim Kur’an okursa, onunla Allah’tan is-
tesin. Çünkü öyle insanlar gelecek ki, Kur’an 
okuyacaklar ve onunla, insanlardan bir şeyler 
isteyecekler.”25

“Kur’an’ı okuyup (öğrenip) de sonra unutan 
kimse, kıyamet günü Allah’ın huzuruna eli boş 
ve hayırdan mahrum olarak çıkar.”26
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“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bile bulun-
mayan kimse harap olmuş ev gibidir.”27

“Sadece şu iki kişiye gıpta edilir; Biri, Allah’ın 
kendisine Kur’an verdiği kişidir. O kişi, Kur’an 
ile gece gündüz meşgul olup onunla amel eder. 
Diğeri, Allah’ın kendisine mal verdiği kimsedir. 
O da gece gündüz bu malı infak eder.”28

 

V- İSLAM’IN İLK DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜ-
zE DİN/KUR’AN EĞİTİMİ

Peygamberimiz döneminde din ve Kur’an 
eğitimi, Mekke’de gizlilik esas iken Erkam b. 
Ebi’l-Erkam’ın evinde, Medine’de Mescid-i 
Nebi’de ve Mescide bitişik olan Suffe’de ve-
riliyordu. İslam’ın ilk asırlarından itibaren 
din eğitimi alan ve dini tebliğ eden davetçi-
ler mescidlerde ve camilerde yapılan eğitimle 
yetiştiriliyordu. Medreselerin kurulmasından 
sonra da mescidler uzun süre fonksiyonlarını 
icra etmekle birlikte, giderek medreseler öne 
çıkmış ve ulema artık buralarda yetişmeye 
başlamıştır. Zamanla “ihtisas medreseleri” 
olarak nitelendirilebilecek Dâru’l-Hadis, 
Dâru’t-Tıb gibi bir kısım medreseler ku-
rulmuştur. Kur’an eğitimi veren okullar ise; 
Eyyübiler döneminde Dâru’l-Kur’an, Sel-
çuklular devrinde Dâru’l-Huffaz, Osmanlı-
lar döneminde ise Dâru’l-Kurrâ, adı altında 
devam etmiştir.

Osmanlı döneminin son evrelerinde yani 
Medrese ıslah hareketlerinin gerçekleştiği 
yıllarda sırf din eğitimi vermek maksadıyla 
Medresetü’l-Vaizin, Medresetü’l-Eimme 
ve’l-Hutebâ ve Medresetü’l-İrşad adında 
özel medreseler kurulmuştur.29

Tevcih-i Cihât Nizamnameleri’nde yer 
alan düzenlemeye göre bu alan biraz daha 
özelleştirilmiştir. 1913 yılında yayınlanan 
düzenlemede ise aynen şöyle geçmektedir; 
“Müderrislik, hatiplik, imamet, kayyum-
luk, hafız-ı kütüplük, mütevellilik gibi 
müessesât-ı vakfiye hıdemâtına cihet 
(cihât) ıtlak olunur.”

Belirtilen esaslar doğrultusunda 1912 

yılında İstanbul’da Medresetü’l-Vâizin 
açılmıştır. 1913 yılında ise “Eimme ve’l-
Hutebâ” ile “Ezan ve ilahî” adlı iki kısımdan 
oluşan “Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ” 
açılmıştır.30

Ancak 11 Mart 1924’de medreseler (ve za-
viyeler) kaldırılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıl-
larında 6 Mart 1924 yılında yürürlüğe giren 
Tevhid-i Tedrisat yasasının 4. maddesi ge-
reği İmam ve Hatip Mektepleri ve Dâru’l-
Fünûn İlâhiyat Fakültesi açılmıştır. Toplam 
sayıları 38’e ulaşan İmam ve Hatip Mektep-
leri daha açılışlarının 3. yılında yani 1926-
1927 öğretim yılına gelindiğinde bunlardan 
sadece 2 tanesi açık kalabilmiştir. Bu son 2 
tanesi de 1929-1930 öğretim yılı sonunda 
resmen, 1931-1932 yılı sonunda ise fiilen 
kapatılmıştır. İlahiyat Fakültesi ise 1933 yı-
lında kapatılmıştır.31

Bu tarihten itibaren yaklaşık 20 yıllık bir 
dönemde devlet eliyle din eğitimi ve öğ-
retimi yaptırılmamıştır. Şûrây-ı Devlet’in 
(Danıştay) 15.12.1927 tarih ve 846 sayılı 
kararı ile din görevliliği “memurîn” sını-
fından çıkartılmıştır. 1 Ocak 1928 tarihin-
den itibaren mevcut görevlilerin görevine 
son verilmiştir.32 1950’li yıllara gelindiğinde 
Ahmet Hamdi Akseki hocamızın anlatımıy-
la “Memleketin birçok yerinde hakiki aydın din 
adamı bulmak şöyle dursun, camilerde mihraba 
geçerek halka namaz kıldıracak, minbere çıkıp 
hutbe okuyacak bir İmam ve Hatip bile buluna-
maz olmuştur. Hatta bazı köylerimizde ölenle-
rin techiz ve tekvini ile ebedi istirahatgâhlarına 
tevdii gibi en basit dini vazifeyi îfa edecek kim-
seler dahi bulunamadığından cenazeler günler-
ce ortada kalmıştır.”33 Bahsedilen olumsuz-
luklardan sonra, dönemin siyasi ve iktidar 
partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 
1949’da A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni açmak zo-
runda kalmıştır. 1950 seçimlerini kazanarak 
iktidara gelen Demokrat Parti (DP) tarafın-
dan 1951-1952 öğretim yılından itibaren 
İmam Hatip Okulları, 1959 yılından itibaren 
Yüksek İslam Enstitüleri açıldıktan sonra 



62

Dipnotlar

buralarda din ve Kur’an eğitimleri verilmeye 
başlanmıştır. 1960’lı ve 1970’li yıllarda hem 
İmam Hatip Okullarının, hem de Yüksek İs-
lam Enstitülerinin sayıları artmıştır.

1989-1990 öğretim yılından başlayarak 
yeni bir eğitim ve öğretim kurumu olan 2 
yıllık İlahiyat Meslek Yüksek Okulları dev-
reye girmiştir. Ancak sayıları 6’ya ulaşan bu 
okullar 1999-2000 öğretim yılından itibaren 
YÖK tarafından öğrenci kontenjanı tanınma-

dığı için yeni kayıtlar yapılmamış, resmen 
olmasa da fiilen kapatılmıştır.34 Son dönem-
de önlerindeki engeller kaldırılmaya çalışılan 
İmam Hatip Liseleri yeniden rağbet görmeye 
başlamıştır.

Ayrıca bu okullar dışında halk nezdinde 
hizmet vermek için resmi ve gayri resmi ola-
rak kurulan Kur’an Kurslarında Kur’an eği-
timi faaliyetleri devam etmektedir. 
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Savaş Yay., Ankara, 1984, s. 56.
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6 G. Kerschensteiner, Karakter Kavramı ve Terbiyesi, 
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H. KERİM
ECE

Eğitimde Müjde 
ve Uyarı

Giriş
Vahy, insanın mutluluğunu esas 

alır. Onun hedefi insanın dünya hayatını 
düzene koymak, bununla ahiret hayatında 
sonsuz mutluluğu kazanmasını sağlamaktır.

Bir diğer adı ‘Silm’ olan İslâm her insan 
hayatının bir ‘daru’s-selâm-barış ve saadet 
yurdu’ olmasını ister. Bu dünya hayatını 
‘daru’s-selâm’ yapanlar, ölümden sonraki 
asıl ‘Dâru’s-Selâm’ı kazanırlar.

Vahy’in eğitiminden geçmiş kimseler böy-
le bir hayatı inşa edebilirler, böyle bir hadefe 
ulaşabilirler. Nitekim Vahy ilk muhatapları-
nı bunun için yetiştirdi ve bu ilk muhatap-
lar da (selef-i salihîn) Asr-ı Saadetin öznesi 
oldular.

İnsana değer veren Allah (cc) onu muha-
tab alarak, ona elçilerle ‘vahy’ gibi bir eğitim 
proğramı ihsan buyurmuştur. Bu eğitimle 
yetişmiş olgun mü’minler dünya hayatının 
barış ve saadet yurdu olması için çalışırlar.

Vahy -özelde Kur’an-, böyle bir insanı ye-
tiştirmek üzere bazı metodlar kullanmakta-
dır. Bu metodların hepsinin hedefi insanın 
ikna olmasıdır. Hiç bir takıntı, pazarlık, şüp-
he ve tereddüt olmadan Hakk’ı kabul etmesi-
dir. Yapması gerekenleri gizli de açıkta isteye-
rek yapması, yapmaması gerekenleri gizli ve 
açıkta kendi iradesiyle terketmesidir.

Kur’an’ın hedeflediği insan tipi budur. Bu 
insan tipi, Vahy’in getirdiği ölçüleri alır, ikna 
olur, kabul eder; arkasından da onları haya-
ta geçirir. Öyle ki o artık inandıklarıyla öz-

İ N C E L E M E

Kur’an’ın Eğitiminde 
Müjde ve Uyarı Metodu

‘VAHY’ GİBİ BİR 

EĞİTİM PROGRAMI 

İLE YETİŞMİŞ 

OLGUN MÜ’MİNLER 

DÜNYA HAYATININ 

BARIŞ VE SAADET 

YURDU OLMASI 

İÇİN ÇALIŞIRLAR.

aHÜSEYİN KERİM ECE
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deşleşir, imanı somutlaşır, inandıkları onun 
kimliği ve karakteri olur. Böyleleri İslâmı 
yaşanır kılarlar veya yaşayan İslâm haline 
gelirler.

Bir hadiste işaret edilen gerçek de bu 
olsa gerekir. Allah’ı seven bir kul,  o kadar 
samiyetle O’na ibadet eder ki, bir noktadan 
sonra Allah da onu sever, onun tutan eli, gö-
ren gözü, yürüyen ayağı gibi olur. (Buharî, 
Rikak/38, 6502)

Eğitimde müjde ve uyarı olgusu
Kişi bir şeye emek verirken onun mad-

di veya manevi karşılığını alacağını düşünür. 
Yaptığının mükâfatını göreceğinden emin 
olan bir kimse önündeki 
işe bir kat daha sarılır.

Kişi lezzet ve haz veren 
şeyleri sever, nimet ve bol-
luğa kavuşunca sevinir, 
iyi bir duruma kavuşunca 
yüzü güler. Tam tersi, acı 
ve sıkıntı veren şeylerden 
hoşlanmaz, darlıktan ve 
felaketten korkar, zor bir durumla karşıla-
şınca yüzü gülmez. 

Eğitim bir etkileme, ikna etme, öğretme 
ve böylece kişiliği oluşturma süreci oldu-
ğuna göre; iyi şeylere teşvik etmek, olumlu 
davranışları sevdirmek, doğru olan şeylerin 
yapılmasını sağlamak için çeşitli metodlar 
kullanılır. 

Müjdelemek ve uyarmak bunlardan bir 
tanesidir. Bu, kişiyi iyi bir sonuçla, yüzü ak 
eden bir kazançla, yüreğe sevinç veren bir 
ödülle muştulamaktır. Yapılan iyi işin mut-
laka yine bir sonuca ulaşacağına dair kişiyi 
ikna etmektir. 

 Uyarı tam bunun tersidir. Yapılan şeyin 
sonucunda karşılaşılacak zararları önceden 
bildirip sakınmasını sağlamaktır. Tehlikeyi 
önceden bildirip, tedbirli olunmasını öğüt-
lemektir.

Buna din dilinde ‘terğîb ve terhîb’ denir. 

Yani teşvik ve sakındırma. Müjdeleme ve 
uyarma. Cesaretlendirme ve korkutma. 

Bu bir açıdan mükâfat ve ceza sözüne 
benzer. Ancak bu ödenen bir mükâfat veya 
hemen verilen bir ceza değil, yapılanın sonu-
cunda kazanılacak iyi veya kötü bir karşılığı 
haber vermektir.

Eğitimin her kademesinde müjde ve uya-
rı kullanılabilir. Nitekim bir çocuğa “ateşe 
dokunma yanarsın, şuraya çıkma düşersin, 
şunu yaparsan şu hediyeyi kazanırsın” de-
mek belki bunun küçük bir örneğidir.

Öğrenciye; “dersini yaparsan, eğitimin 
krallarına uyarsan, daha çok çalışırsan; ba-
şarırsın, iyilik yaparsan ödülü hak edersin” 

tarzındaki teşvikler birer 
müjdedir ve kişinin işine 
motivasyonunu sağlar.

“Yaramazlık yaparsan 
ceza alırsın, çalışmazsan 
kazanamazsın, suç işler-
sen hapse düşersin, zarar 
verirsen zarara uğrarsın” 
gibi ifadeler de bu tarzda-

ki uyarılardır.

Bütün bunların eğitimde yapıcı ve etkili 
olduğu açıktır.  Ancak uyarıdan ziyade teşvik 
etmenin, korkutmadan önce özendirmenin, 
cezadan çok ödüllendirmenin etkili olduğu-
nu söylemeliyiz.

   Kur’an’da müjde 
   Kur’an’da uyarının yer yer müjde ile bir-

likte kullanıldığını görüyoruz. Bundan amaç 
müslümanı salih amellere özendirmek, hayr 
yapma konusunda neşe ve istek uyandırma-
dır. Kişinin kazacaklarını ve kaybedecekle-
rini kendisine etkileyici bir yöntemle haber 
vermektir. (Zamahşerî, el-Keşşâf 1/109)

Bu gibi teşvik ve müjdelerin her biri, ha-
ber verilen şeyin ağırlığına, konunun akışına 
ve muhatab alınan kişilerin durumuna göre 
değişebilir. 

Müjde (büşrâ) kelimesinin aslı ‘BŞR’ fiili-

b

c

MÜJDELEMEK VE UYAR-
MAK YAPILAN İYİ İŞİN 
MUTLAKA BİR SONUCA 
ULAŞACAĞINA DAİR Kİ-

ŞİYİ İKNA ETMEKTİR. 
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dir. Bu da bir şeyin güzelliği ile ortaya çık-
ması, görünmesi demektir. (Ramahurmûzî, 
Kamusu’l-Muhît, s.35)

Aynı kökten gelen ‘büşra’ müjdeleyicinin 
ulaştırdığı şey, yani sevinçli haber, ‘tebşîr’, 
müjdelemek, sevindirici olanı ortaya koy-
mak, ‘beşîr/mübeşşir’ müjdeleyen/sevindirici 
haberi getiren demektir. Ki Kur’an’da genel-
likle peygamberler hakkında kullanılmakta-
dır.

‘Tebşîr’, bir kimseye, hakkında bilgisinin 
olmadığı bir konuda sevinçli bir haber ver-
mektir. 

‘Müjdelemek/tebşîr’; eğer hayırlı, sevindi-
rici, hoş bir haber hakkında kullanılıyorsa, 
bu, müjdesi verilen şey açıkca belirtilerek 
yapılabilir. Bazen de müj-
desi verilen şey açıkça 
belirtilmeden verilebilir. 
‘Sana müjdeler olsun!’ ‘seni 
müjdeliyorum!’,  birdenbi-
re birine ‘müjde!’, ‘sana bir 
müjdem var!’ demek gibi. 

c1- Peygamberler müj-
decidir

Peygamberler konumları itibarıyla iyi, se-
vindirici, yüzü aydın eden haber getiren insan-
lardır. Onlar; iman edip salih amel işleyenleri 
dünya hayatının güzellikleri ve ahiretin sonsuz 
kurtuluşu ve cennetiyle müjdelerler. Azgınları 
ise dünyada mutsuzluk ahirette ise yakıcı bir 
pişmanlık duyacakları konusunda uyarırlar. 
Ya da ölümden sonra dünyada iken salih amel 
işlememekle, şeyatana aldatmakla neler kayde-
cekleri konusunda peşinen uyarırlar. 

Peygamberlerin her ne kadar ‘nezîr/uyarıcı 
sıfatları olsa da, onların müjdeleyici özellikle-
ri önceliklidir. (33 Ahzab/45-46, 35 Fatır/24, 
48 Feth/8, 11 Hûd/2)

Zira insan bu dünyaki amellerinden dolayı 
ya ödülü, ya da cezayı hak eder. İşin tabiatı 
budur. İyi işler yapanların müjdeli haberle-
re, mükâfatlara, iyi sonuçlara kavuşması, suç 

işleyenlerin cezaya çarptırılması aklın gere-
ğidir.

Peygamberlerin bu özellikleri onların eği-
tim metodlarının bir parçasıdır. 

    Kur’an’da müjdenin kullanımları
    Kur’an ‘müjde’ metodunu çeşitli form-

larda kullanıyor. 

Genelindeki ana tema sevindirici, özendi-
rici, mutlu edici haberlerdir. Bu haberler ba-
zen insanı mutlu eden önemli bir müjdedir, 
bazen de erdemli davranışlara, Allah’a itaate 
ve iyi davranışlara teşvik etmedir.

Müjde olayında gelecekte gerçekleşecek, 
gerçekleştiği zaman da ilgiliyi sevindirecek 
ve mutlu edecek bir olgu söz konusudur. Bu 

bağlamda müjde geç-
mişe değil, geleceğe dö-
nüktür diyebiliriz.

Bu da öncelikle in-
san zihnini terbiye eder, 
olumlu davranışa hazır-
lar.  

* Allah (cc) iman edip 
erdemli davranan kulla-

rını en güzel karşılıklarla müjdeliyor: (18 
Kehf/2, 42 Şûra/23, 9 Tevbe/21)

Bugün, burada, bu dünyada salih amel iş-
leyenler, bunun peşinden dünyada ve 
âhirette ödüle, sevince, mutluluğa kavu-
şacaklar.

* Kur’an bir ‘beşîr/müjdeleyici’dir. (41 
Fussilet/4) O aynı zamanda iman edip sa-
lih amel işleyenleri muhteşem bir karşılı-
ğın beklediği müjdesini vermektedir. (17 
İsra/9).

* Allah (cc) pek çok âyette Hz. Muhammed’i 
iman edenleri hadis hesapsız ödülleri, kar-
şılıkları müjdelemekle görevlendiriyor. Ki 
onlar bununla sevinsinler. Yaptıkları amel-
lerin boşa gitmediğinden emin olsunlar. Al-
lah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı 
yürekleri daralmasın, uğradıkları mahrumi-
yetten dolayı esef etmesinler. Bu gibi ödül-

KİŞİ BİR ŞEYE EMEK 
VERİRKEN ONUN 

MADDİ VEYA MANE-
Vİ KARŞILIĞINI ALA-
CAĞINI DÜŞÜNÜR. 

d
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lere kavuşmak için de daha çok çalışsınlar. 
(2 Bakara/25, 9 Tevbe/112, 10 Yunus/2, 78. 
33 Ahzâb/47, 61 Saff/13, 39 Zümer/17 ve 
diğerleri)

* Kur’an yaptığı her işi Allah’ı görüyor 
gibi yapan muhsinleri müjdeleliyor.  (22 
Hâcc/37) 

* Allah (cc) yolunda gerek ibadet ederken, 
gerek günahlardan kaçınırken, gerekse 
O’nun uğruna mücadele ederken zorluk-
lara sabredenler de müjdeden pay alırlar. 
(2 Bakara/155)

* Melekler doğru yolda 
yaşama kararlılığı gös-
terenleri de müjdelerler 
ve dünyada da âhirette 
de onların dostu ol-
duklarını söylerler. (41 
Fussilet/30-32)

Bu müjdeler bitimsiz 
bir saadetin habercisi, 
sonu gelmez ikramların 
duyurulması, ebedî ba-
ğışların işaretidir. Gerçek müjde işte budur. 
Gerçek sevinç kaynağı böyle olur. 

Kur’an’ın bu müjdeli haberleri Vahy’in 
muhatapları için bir eğitim aracıdır. Sonun-
da bu gibi tarifsiz mükâfatlara kavuşucağına 
emin olan kimseler buna göre amel işlemeye 
başlarlar. Nefislerini bu yolda hizaya sokma-
ya çalışırlar.

d1-Müjde manasına gelen kelimeler
Kur’an, iman edip salih amel işleyenleri 

çeşitli mükâfatlarla müjdeliyor. Bu müjdeleri 
bazen bir kelime ile bazen de kalıp ifadelerle, 
bazen de âyetin genel ifadesi ile yapıyor. Bir 
kaç örnek verelim:

Tûba; 
Bunu Türkçe’ye ‘ne mutlu, müjde, göz ay-

dınlığı’ diye çevirebiliriz.

“İman eden ve Allah’ın razı olduğu amel-

leri yapanlar var ya; göz aydınlığı onlarındır, 
güzel yurt da onlarındır.” (13 Ra’d/29)

Ni’me; 
Bunu da ‘ne muhteşem, ne güzel’ diye çe-

virebiliriz. 

Kur’an bunu Allah (cc) hakkında ‘O ne güzel 
Vekildir’ (3 Ali İmran/173), ‘O ne güzel takdir 
edicidir’ (77 Mürselât/23), ‘O ne güzel Mevlâ ve 
ne güzel Yardımcıdır’ (8 Enfal/40, 22 Hâcc/78) 
şeklinde kullandığı gibi bazı peygamberleri ‘o 

ne güzel bir kuldu’ tarzında 
nitelemek için kullanıyor. 
(37 Saffât/75, 38 Sâd/30), 

Allah’a (cc) karşı sorum-
luluk bilinciyle hareket 
edenlerin öldükten sonra-
ki yurtları hakkında ‘onla-
rın barınacakları yer ne gü-
zeldir’ şeklindeki kullanılış 
inananlar için mükemmel 
bir müjdedir. (13 Ra’d/24. 
16 Nahl/30)

“İşte bunların ödülü, Rablerinden bir 
mağfiret ve orada yerleşip kalacakları zemi-
ninden ırmaklar çağlayan cennet olacaktır. 
Çalışıp çabalayanlar için ne muhteşem bir 
ödüldür.” (3 Âli İmran/136, Ayrıca bkz. 29 
Ankebût/58, 39 Zümer/74)

Cennet için kullanılan şu muhteşem ifade-
ler, insanı imrendirecek, iştahını ve arzusu-
nu artıracak, iman ve takvasını pekiştirecek 
müjdedir: 

“... Ne güzel bir ödül ve ne hoş bir ma-
kamdır orası.” (18 Kehf/31)

Bu muhteşem ödüle kavuşmanın yolu da 
nefsi terbiye etmek, benliği ilâhi yasalara tes-
lim etmek ve hakkıyla şükretmektir.

Va’d:
Bu Allah’ın verdiği bir sözdür ve Allah 

(cc) asla sözünden dönmez. (4 Nisa/122, 30 
Rûm/6)

UYARIDAN ZİYADE TEŞ-

VİK ETMENİN, KORKUT-

MADAN ÖNCE ÖZEN-

DİRMENİN, CEZADAN 

ÇOK ÖDÜLLENDİRME-

NİN ETKİLİ OLDUĞU-

NU SÖYLEMELİYİZ.
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Kur’an farklı âyetlerde itaat eden kullara 
mükâfat, güzel sonuçlar, sınırsız sevaplar 
verileceğini söylüyor. Yaptığı erdemli dav-
ranışlara mutlaka ödül alacağına inanan bir 
kimse; şüphesiz daha iyisini, daha çoğunu 
yapmaya çalışır. 

Kur’an ‘va’d’i bir eğitim metodu olarak 
kullanırken mükâfatın altını çiziyor. Şu şu 
işleri yaparsanız, işte ödülünüz hazır, sizi 
bekliyor. Bunu derken de va’dedilen şeyi in-
san algısına indiriyor, bilinen örneklere baş-
vuruyor, ama ödülün boyutlarının daha da 
ötelerde olduğunu vurguluyor.

Böylece muhataplarını adım adım salih 
amellere yaklaştırıyor, özendiriyor. (Bak: 21 
Enbiya/109, 4 Nisa/95, 
5 Maide/9, 7 A’raf/44, 9 
Tevbe/72, 10 Yunus/4, 24 
Nûr/55, 25 Furkan/15, 41 
Fussilet/30 ve diğerleri). 

Kur’an’da uyarı
Kur’an, özellikle 

vahy’den yüz çeviren, ona 
karşı savaş açan ve bundan 
dolayı da azıp kötülük iş-
leyenleri farklı biçimlerde uyarıyor. 

Kur’an’ın uyarılarında tehdit unsuru ol-
makla birlikte, daha ziyade kötü bir sonucu 
haber verip tehlikeden sakındırma tarzında 
yer alır. Bilinen bir tehlikeyi ilgililere haber 
verip uyarmak gibi bir şey.  

Kur’an insanın duygularını bu doğrultuda 
terbiye etmek istiyor. 

İnzar;
‘Nezr’ kelimesinden türeyen ‘inzar’ kav-

ramı sözlükte, içerisinde korkutma olan bir 
haberi vermektir. Bir şeyin sonucundaki teh-
likeyi haber verip sakındırmak, uyarmak ve 
dikkatini çekmektir.

‘İnzar’, korku verip uyanık kılmak anla-
mına da gelmektedir ki, ‘tebşir’, yani müjde 
vermek kelimesinin karşıtıdır.

Bir tehlikeyi haber vererek başkasını ‘in-
zar’ edene (uyarana) ‘nezir/münzir’ denir ki 
peygamberlerin sıfatıdır. 

İnsanın zayıf taraflarını, şeytanın ve nef-
sinin onu devamlı olarak yanıltacağını bilen 
Allah (cc) onu sürekli uyarmıştır.

Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Din ve öğ-
rettiği Kitap, bütün insanlar için sürekli birer 
‘nezir’dir. (41 Fussilet/3-4). 

Yani Son Vahiy, insanı hem müjdeleyerek, 
hem tehlikeleri haber vererek eğitmeye devam 
etmektedir. Karşılacağı kötü bir sonucun farkı-
na varan bir kimse davranışlarına dikkat eder.

Buradaki uyarı Allah’ın rızasının, rahmeti-
nin ya da sevgisinin azal-
ması uyarısıdır. Bunların 
azalması demek, kulun 

ulaşması gereken makam-
dan uzaklaşması anlamına 
gelir. 

e1-Uyarı ile ilgili diğer 
ifadeler

Hazer;
Korku veren şeyden 

sakınmak (Müfredât, s: 
159), bir şeyden korkmak ve ondan çekin-
mek, tayakkuz halinde (uyanık) olmak de-
mektir. (M. Vasît, 1/162) Bu çekinme veya 
sakınma, zarar geleceği ister kesin olsun, is-
ter şüpheli olsun, farketmez. 

Hazer’de zararlı şeye karşı bir savunma, 
kendini korumaya alma durumu vardır. O 
aynı zamanda zararlı veya istenmeyen bir 
şeye karşı duyulan bir endişe, bir tasadır.  

Kur’an, müslümanları hem Allah’a kar-
şı hazer etmeye (dikkatli olmaya) hem de 
O’nun emrine karşı gelenlerin gelmesi muh-
temel cezalardan sakındırıyor. (2 Bakara/235, 
5 Maide/92, 3 Âli İmran/28, 30, 24 Nûr/63)

Gerçek müslümanlar; Allah için gecele-
ri bile ayağa kalkıp namaz kılan, gönülden 
ibadet eden ve ahiretten, orada olacaklardan 
hazer eden- korkup sakınan, bundan dolayı 

PEYGAMBERLER İMAN 

EDİP SALİH AMEL İŞ-

LEYENLERİ SONSUZ 

KURTULUŞLA MÜJDE-

LERKEN, AZGINLARI DA 

YAKICI BİR PİŞMANLIK-

LA UYARMIŞLARDIR.

e



68

da zarar etmemek için hazırlıklı olan kimse-
lerdir. (39 Zümer/9)  

Va’d;
Kur’an aynı zamanda isyan edenlere, had-

di aşanlara, zülme başvuranlara, dinde ikili 
oynayan münafıklara ise cezayı ve kötü so-
nuçları va’dediyor. Bu da ‘inzar’ gibi tehlikeyi 
haber verip uyarmak gibi bir şeydir.

Bütün bunlar muhatapları hayırlı işlere 
teşvik, kötü amellerden sakındırmadır. (bkz. 
9 Tevbe/68, 13 Râd/31, 21 
Enbiya/97, 22 Hacc/47, 
36 Yâsin/63 ve diğerleri)

Veyl;
‘Yazıklar olsun, vay, vah’ 

gibi ifadelerle Türkçe’ye 
çevrilebilir.

Kur’an, elleriyle kitap yazıp sonra onu az 
bir bedel karşılığında satmak için “Bu Allah 
katındandır” diyenlere; (2 Bakara/79)

İnkârları sebebiyle azabı hak edenlere; (14 
İbrahim/2, 19 Meryem/37) yazıklar olsun di-
yor. 

Ahirette kendi kazandıkları sebebiyle ce-
zayı hak edenler ‘bize yazıklar olsun’ diye-
cekler. (21 Enbiya/14, 18, 46, 97)

Mürselât sûresinde tam on defa “O Gün 
vay haline hakikati yalanlayanların!“ denil-
mektedir. 

Mutaffifin Sûresinin başındaki ‘veyl/ya-
zıklar olsun’ vurgusu ölçüde ve tartıda adil 
olmaya teşvik, sahtekârlıktan sakındırmaya 
yöneliktir. 

Hümeze Sûresinde ise arkadan çekiştir-
meyi, insanlarla alay etmeyi alışkanlık hali-
ne getirenlere bir uyarı olmakla birlikte, bu 
ahlâki bir eğitimdir.

e2- Azapla müjdeleme:
Müjde (büşra) kelimesinin bütün bu olum-

lu, sevindirici, özendi-
rici anlamlarına rağmen 

onun olumsuz anlamda 
kullanılması ilginçtir.  

Bu hem yapılan işlerin 
yanlış olduğunun söylen-
mesi, hem de bu yanlışla-
rı yapanlar için ciddi bir 

uyarıdır.  

Kur’an, münafıkları yani dinde ikili oyna-
yan ikiyüzlüleri (4 Nisa/137-139), malı ve 
serveti yığıp hayır yoluna harcamayanları (9 
Tevbe/34) ve inkâr etmeyi alışkanlık haline 
getirenleri  (45 Casiye/8, 3 Âli İmran/21),  
Allah yolundan alıkaymak isteyenleri (31 
Lukman/7) azapla müjdeliyor.

Bütün bunlar da aklını kullananlar için 
nefsi eğitmenin, onu vahyin çizgisine getir-
menin öğütleri, işaretleri, metodlarıdır. 

SON VAHİY, İNSANI 
HEM MÜJDELEYEREK, 

HEM TEHLİKELERİ HA-
BER VEREREK EĞİTMEYE 

DEVAM ETMEKTEDİR. 
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izler tevhid ve adaleti hayatlaştıracak 
olan İslami ümmet yapısından uzak-

laşmış bir neslin çocuklarıyız. Coğrafyamız 
yapay ulusal sınırlarla bölünmüş. Birbirimi-
ze ulaşan yollarımız kesilmiş. Ve farklılaşan 
ülkeler içinde kalmışız. Sorunlarımız diz 
boyu. En önemli sorunumuz ise, sanayi top-
lumunun kuşatmasını ve problemlerini va-
hiy ekseninde cevaplama yetersizliğimiz. Bu 
yetersizliğimizin bir çok boyutu var. Bunlar-
dan birisi de çocuk eğitimi.

Yaşadığımız ülkede ne yazık ki evlilik ön-
cesi gençlere de, rüşd yaşına gelene kadar 
çocukların eğitimi ile iligili anne-babalara 
da sunulacak sahih, sağlıklı ve çağdaş so-
runların üstesinden gelebilecek yeterlilikte 
bir eğitim müfredatına veya bu konuda yay-
gın ideal modellere sahibi olmak ihtiyacımız 
oldukça fazla. Bu konularda yeni yeni yeşe-
ren çabalar söz konusu, dar çevrelerde veya 
sınırlı kazanımlarımız var; ama sosyalleşme 
açısından fıtrat-vahiy eksenini modelleştire-
bilmiş ve yeteri kadar kuşatıcı olmuş deği-
liz. Söz konusu eksikliğimiz, henüz Kur’an 
merkezli diri ve yeterli bir toplumsal yapıya 
sahip olmadığımız gerçeğini de ortaya koy-
maktadır.

Yeni evli çiftlerin çocuk sahibi olma arzu-
ları fıtridir. Ancak doğumu sevinçle karşıla-
nan çocuklar nasıl yetiştirilecektir? Genelde 
insanlar çocuk yetiştirirken kendi anne ba-
balarını örnek alıp, onların yetiştirdiği gibi 
çocuklarını yetiştirmeye çalışırlar. Ya da tam 
tersi bir şekilde eğer iyi bir eğitim alınma-
mışsa, “ben yapamadım, ben öğrenemedim” 
gibi söylemlerle kontrolsüz bir eğitim şekli 

D E N E M E

Çocuk Eğitiminde Zaaflar ve
Vahye Uygun Çözüm Arayışı

Çocuk eğitimi 
uçlara kaymadan 

gerçekleştirilmesi 
gereken; bunun için 

de bilgi, tutarlılık 
ve disiplin isteyen 

bir konudur. 

BZehra Çomaklı Türkmen

Eğitimci, Araştırmacı, Yazar
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uygulanır. Ya aşırı baskı ve otoriter tutum 
sergileyen geleneksel formlar kullanılır; ya 
bir boşvermişlik hali söz konusudur ki o 
zaman çocuğu sokak veya moda ve egemen 
kültür biçimlendirir; ya da modern eğitim 
adı altında aşırı veya abartılmış hoşgörüye 
dayanan bir tutum izlenir.

Oysa çocuk eğitimi bu uçların birine, ya-
hut diğerine kaymadan gerçekleştirilmesi 
gereken; bunun için de bilgi, tutarlılık ve 
disiplin isteyen bir konudur. Her şeyden 
önce anne babalar çocuklarından bekledik-
leri davranış modeline uygun tutum içinde 
olmalıdırlar. Ürünün yetişmesi, mahsülün 
iyi olması, ekilen tohumun içinde yetiştiği 
toprağa, bulunduğu çevre koşullarına bağ-
lıdır. Her bilinçli Müslü-
man, tabii ki çocuğunun 
her başağında yüz tane 
olmak üzere yedi başak 
olarak filizlenecek bir to-
hum (1) olarak yetişme-
sini ve var olmasını ister. 
Ancak Rabbimize kulluk 
ve adanmışlık bilinicini 
şahitleştirecek olan o ni-
telikli tohum olma haline, bilinçli ebeveyn-
lerin çabalarıyla yol alınabilinir.

İstisnalar hariç çocuğun yetiştiği ilk top-
rak evidir ve çevresi de ailesidir. Dolayısıyla 
gözlerini dünyaya yeni açan bir çocuk için, 
anne-babanın tutumu, kişilik yapıları, ilişki 
kuruş tarzları, aidiyet besledikleri ilkeler ve 
gurup, onun nasıl bir insan olacağını büyük 
oranda şekillendirir.

Rabbimiz insanın annesinin karnından 
hiç bir şey bilmeden doğduğuna işaret eder. 
(2) Buhari ve Müslimin aktardıkları bir ri-
vayete göre de Rasulullah (s) çocuğun fıtrat 
üzere -yani Rabbimizi birleme potansiyeli ile 
(3)- doğduğunu; ama onu anne ve babasının 
Yahudi, Nasrani veya Mecusi yaptığını söy-
ler. Bu hal doğaldır; çünkü her çocuğun ilk 
yakın çevresi anne ve babasıdır. Rabbimiz bu 
yakınlığı ve ölçüyü belirtmek için de her an-
nenin çocuğunu iki yıl emzirme ve babanın 
da çocuğunun diğer ihtiyaçlarını karşılama 
sorumluluğundan bahseder.  Kur’an’da isti-

şare sorumluluğuna değinen üçüncü kulla-
nım da yine aynı âyette çocuğu sütten kes-
me konusunda anne ve babanın verecekleri 
kararla ilgili kullanılır. Üstelik anne de baba 
da çocuk nedeniyle zarara uğramamalıdır.
(4) Bakara Sûresi’nin 233. âyeti, anne ve ba-
baya çocuklarıyla ilgilenmede sorumluluk 
ve denge ölçülerini gösteren mükemmel bir 
ölçüdür.

Müslüman anne ve baba için çocukları-
nın ilk eğitiminin kendi sorumluluklarında 
olduğu Kur’an’a göre açık bir durumdur. 
Rabbimiz, Tahrim Sûresi’nde de hem ken-
dimizi hem çoluk çocuğumuzu cehennem 
ateşinden korumamızı istemektedir.(5) Ha-
yat iyiler ile kötüler arasındaki bir sınav ise, 

kötülere ve kötü akibetle-
re karşı iyinin ölçüsü de 
ilk defa bilinçli ebeveyn-

ler tarafından çocuklarına 
safha safha verilmelidir. 
Ancak hikmet ve güzel 
öğüt önemlidir. Bu ko-
nuda Kur’an bizler için 
mükemmel bir baba ör-
neğini sergiler. Hz. Lok-

man çocuğunu şu güzel üslup ve hikmetle 
eğitir : «Yavrucuğum hiç bir şeyi Allah‘a ortak 
koşma ; çünkü Allah‘a ortak -yani şirk- koşmak 
çok büyük bir zulümdür.»(6)  Ayrıca Lokman 
Sûresi çocuk eğitimi için hayati bir rehberlik 
sunmaktadır. Rabbimiz yaşlanan anne ve ba-
bamıza merhametle davranmamızı da, bizi 
«küçüklüğümüzde nasıl merhametli davranıp 
yetiştirdilerse» ifadesiyle mukayese eder.(7)  

Müslümanlar olarak ait olduğumuz çevre 
ve guruplar, tarihi süreç içinde parçalanmış 
ümmet yapısının mirasları. Genelde Müslü-
manlar olarak Kur’an nimetinden uzaklaşmış 
bir kuraklık iklimini yaşıyoruz; ancak ıslah 
çabalarımız dinin öz kaynağı ile yeniden bu-
luşma ve vahyi doğruları şahitleştirme azmi-
ni taşıyor. Kuraklık, içinde bulunduğumuz 
çevre ve cemaatlerin sorunu olduğu gibi, bi-
reylerin ve ailelerin de sorunu. Kendi mahal-
lemizle ilgili yapılan araştırmalara göre anne 
babaların çocuk eğitirken, genelde çocuk 
fıtratını değil de, geleneksel alışkanlıkları 

ANNE BABALAR ÇOCUK-
LARINDAN BEKLEDİKLE-
Rİ DAVRANIŞ MODELİ-
NE UYGUN BİR TUTUM 
İÇİNDE OLMALIDIRLAR.
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veya batılı paradigmaya ait modern ölçüleri 
gözettikleri gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu za-
aflı yaklaşımları altı ayrı tutum ve davranış 
biçimi içinde değerlendirebiliriz: 

1- Baskıcı ve otoriter tutum: 
Aşırı baskıya dayanan bir tutumdur.  Bu 

tutumda katı bir disiplin uygulanır. Disiplin 
denince de genelde dayak ve ceza akla ge-
lir.  Çocuk hemen hemen  her kurala uymak 
zorundadır.  Mekanik, simetrik bir hayat al-
gılayışı söz konusudur.  Cezanın ve dayağın 
bol kullanıldığı bu tutumda amaç; söz dinle-
yen, kurallara uyan, verilen görevleri yerine 
getiren, terbiyeli, sessiz, uslu, nazik, dürüst 
bir çocuk yetiştirmektir.  Ancak sonuç hiç de 
böyle olmamaktadır. Yanlış yapmaktan kor-
kan, kendisine güveni olmayan, kolayca baş-
kalarının etkisinde kalan, 
aşağılık duygusuyla ya içi-
ne kapanık ya da saldırgan 
bir kişilik kazanan çocuk-
lar ortaya çıkmaktadır.

Disiplin ve cezada yeri-
ne gelemeyecek sözleri de 
kullanmaktan kaçınmak 
gerekir. Mesela, „bir kez 
daha elini sürersen elini ke-
serim“ gibi söylemler, ço-
cuğun duyarsızlaşmasına 
neden olur.

2- Aşırı serbestliğe dayanan /
gevşek tutum:  
Buna çocuk merkezci aile de denebilir.  Bu 

tutum genellikle tek çocuklu aileler veya orta 
yaşın üzerinde çocuk sahibi olan anne baba-
lar tarafından uygulanan bir disiplin şeklidir. 
Bu tür ailelerde çocuğun egemenliği söz ko-
nusudur. Böyle bir ortamda çocuk tek güç-
tür. Aileyi yöneten çocuktur. Çocuğun her 
isteği yerine getirilir.  Çocuk, anne-baba üze-
rinde baskı hatta güç uygulamaktadır. Anne 
baba çocuğun egemenliğine boyun eğmiş bir 
durumdadırlar.

Aileye egemen olmuş bu çocuk bir kral 

edasıyla hareket eder, aile büyüklerine saygı 
duymaz.  Bu çocukları sadece aileye egemen 
olmakla kalmaz aile dışında da egemenlik-
lerini sürdürmek isterler. Ayrıca bu tür ço-
cuklar ileri yaşlarda da  kurallara uymakta, 
ders çalışmakta ve arkadaş edinmekte başa-
rısızlığa uğrar, hayal kırıklığı yaşarlar. Ayrı-
ca aileden her türlü serbestliğe alışan bu tür 
çocuklar ileride doyumsuz olacak ve aile dı-
şında kendi sosyal yaşamı içinde de aileden 
gördüğü, alıştığı şeyleri bekleyecek, bulama-
dığında hayal kırıklığı yaşayacak, isteklerini 
almak içinde çoğu zaman baskı ve güç kul-
lanacaktır.

3-Dengesiz, tutarsız, kararsız 
ve sorumsuz tutum: 
Anne baba ve aile büyükleri arasında or-

tak bir eğitim şekli ol-
mayan, herkesin çocuğa 
farklı yaklaştığı ailelerde 

çocukların neyin yanlış, 
neyin doğru olduğunu 
kavrayamaz. Bu tür aile-
lerde annenin yanlış bir 
davranıştan ceza verdiği 
bir olay karşısında baba 
çocuğu ödüllendirebil-
mektedir.

Anne-babanın ço-
cuğun yanında, çocuk 

konusunda birbirlerini eleştirmeleri, araya 
girme, kayırma gibi sık rastlanan hatalı tu-
tumlarıdır söz konusu olan. 

Yine ebeveynlerin birinin ya da ikisinin de 
bazen kızdığı davranışları bazen kabul etme-
si, ya da bazı büyük hataları görmezden ge-
lirken küçük hataları aşırı tepkiler vermeleri 
tutarsızlık yaratacaktır.  Böyle bir durumda 
çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu, 
neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini öğ-
renmekte zorluk çekmektedir.

4- Aşırı koruyucu ve kollayıcı tutum:  
Çocuğa tıpkı bir altın kafeste yetiştirilir 

gibi bakılır. Ya da saksıda bir çiçek yetiştiril-

ANNE-BABANIN TUTU-
MU, KİŞİLİK YAPILARI, 

İLİŞKİ TARZLARI VE 
AİDİYET BESLEDİKLE-

Rİ İLKELER, ÇOCUĞUN 
NASIL BİR İNSAN OLA-
CAĞINI BÜYÜK ORAN-

DA ŞEKİLLENDİRİR.
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miş gibi korunur.  Aşırı koruyucu tutumda, 
anne babaların çocuklarını sevgi ve şefkatle 
örülü bir kafeste yetiştirdiği görülür. Çocuk 
adına bütün sorumluluğu anne baba düşü-
nür.  Çocuk için neyin doğru neyin yanlış 
olduğuna tamamen anne baba karar verir.  
Anne babası böyle bir tutuma sahip olan 
çocuklar aşırı bağımlı ve beceriksiz hale ge-
lirler, çünkü onların yerine her sorun anne 
baba tarafından çözülmüştür.  Çocuğa bun-
ları yaşama ve öğrenme fırsatı  verilmediğin-
den kendini ve hayatı tanıyamaz, neyi yapıp 
neyi yapamadığını bilmez, pasif, beceriksiz 
ve kendine güvensiz kalır.

Bu tarz çocuklar hayattan kopuk bir tavra 
yönelirler; hayatın içerisinde yetişmedikleri, 
deneme ve yanılma yol-
larını bilmedikleri için 
hayata karşı  tedirgindir-
ler.

Daha çok, anne ço-
cuk ilişkisinde görülen 
bu aşırı koruyuculuk 
ömür boyu devam eder. 
Çocuk çatal kaşık kulla-
nacak yaşa geldiği halde 
anne onu kendi eliyle beslemeyi tercih eder. 
(Tuvalet, giysi, ayakkabı giyimi, okul çağına 
geldiği halde aynı yatağı paylaşma, mikrop 
kapmasın diye suyu kaynatıp vermek…)

Bu tarz çocuklar deneme ve yanılmalarına 
fırsat verilmediği için kendi yeteneklerinin 
farkına da varamazlar. Sokağa, açık havaya 
ve güneşe çıkmalarına izin verilmediği için 
bağışıklık sistemleri gelişmemiştir. Bu yüz-
den çok fazla korunmalarına rağmen çok sık 
hasta olurlar. 

Çocuklar konuşmaya ve yürümeye baş-
ladıktan sonra hızlı bir öğrenme sürecine 
girerler. Elinin ulaştığı her şeye dokunmak, 
incelemek, denemek isterler.  Sıcak bir soba-
ya yaklaşırken defalarca  ‘cızzz’ demeniz bir 
anlam taşımaz. Ancak elini sobaya dokunup 
canı yandığında, yani deneyip yanıldığın-
da sıcaklık hakkında gerçek bilgiye ulaşmış 
olur.  Hayati bir tehlike olmadığı müddetçe 
bu tarz deneme yanılma yollarına çocukları-

mızın gelişimi için izin verilmelidir. 

Yani çocuklarımız aileye bağlı yetişmeli, 
ama bağımlı olarak yetiştirilmemelidirler.  
Eğer kendine güvenen, ayakları üzerinde du-
ran şahsiyetler yetiştirmek istiyorsak çocuk-
larımıza suflör kullanmadan hayatı öğretme-
nin yollarını bulmamız gerekmektedir.

5- İlgisiz tutum:  
Anne babanın çocuğu yalnız bırakması, 

fiziksel veya duygusal ihtiyaçlarını fark et-
memesi ve karşılamaması durumunda çocuk 
yine psikososyal gelişiminde sorun yaşaya-
caktır. Anne, baba ve çocuk arasında ciddi 
bir iletişim kopukluğu yaşanacaktır.  Araştır-
malar ilgisiz ailelerin çocuklarında saldırgan-

lık ve davranış sorunları 
ortaya çıktığını gösteri-

yor. 

6- Katılımcı Tutum: 
Güven verici, destekle-

yici, hoşgörülü yaklaşıma 
katılımcı tutum diyebiliriz.  
Katılımcı yaklaşımda ço-

cuk her hal ve şartta kabul edilmek ve onay-
lanmak eğilimine girebilir. Bu davranış biçi-
mi çok dengeli olmalıdır.  Çünkü ailede tam 
bir demokrasi havası yaratılarak çocuğun 
anne babasıyla eşit olduğu izlenimini güçlen-
dirmek, doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür 
ortamlarda çocuğun söz hakkı vardır. Ancak 
duygularına ve görüşlerine saygı duyulmakla 
beraber kurallar belirlenmelidir. Katılımcılık, 
çocuğun kendi kendine karar verip sorum-
luluk taşıyabilecek düzeye gelmesini sağlar. 
Böyle bir yaklaşımda aile içinde anne-baba-
çocuk üçgeninde çıkabilecek problemler en 
aza inecektir.

Ne yazık ki günümüz aileleri, bilhassa İs-
lami duyarlığa sahip bazı aileler bu tarz tu-
tumu genellikle yanlış anlamakta ve yanlış 
değerlendirmektedirler. Çocuğu özgüven 
adına saygısızlığa ve sınır tanımaz bir dav-
ranış biçimine yönlendirmektedirler. Böylece 
anne-baba, katılımcı yaklaşımı yanlış değer-

RABBİMİZ, TAHRİM 
SÛRESİ’NDE HEM KEN-

DİMİZİ HEM ÇOLUK ÇO-
CUĞUMUZU CEHENNEM 

ATEŞİNDEN KORUMA-
MIZI İSTEMEKTEDİR.
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lendirerek «geçmişte ben yaşayamadım, ben 
yapamadım, çocuğum yapsın» gibi geç kalmış 
ve ölçüsüz tatminlerini çocuk üzerinden gi-
dermeye çalışması, çocuğun kişilik gelişimi-
ni zedeler. 

Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla ailelerin  
çocuklarının eğitimi üzerinde yaptıkları bazı 
hatalı davranışlar da şunlardır.

1- Ebeveynlerde her şeyi kurumlardan 
beklemek gibi ciddi bir zaaf gözlemliyoruz. 
Aileler çocuklarını gönderdikleri kurumlara 
aslında kendi sorumluluklarını yüklemeye 
çalışıyorlar. Oysa ki söz konusu kurumlar 
çocuğun ailede aldığı eğitimi pekiştiricidir. 
Yani asıl eğitim ailede verilir. 

2- Diğer bir hata ise çocuk eğitimi konu-
sunda karşılaştığımız sorunlar karşısında  pe-
degog veya çocuk eğitimcilerinden acil reçete-
ler beklemektir. Oysa insan yapısı tek boyutlu 
değildir. Bu nedenle de her çocuk kendi için-
de  değerlendirilmeye tabi  tutulmalıdır.

3- Din eğitimi konusundaki çabaların den-
geli olması önemlidir. Dindar aileler Kur’an 
eğitimini, Kur’an ezberini çok önemsemek-
tedirler. Bu ihtiyacı öncelediklerinde bazı 
gereklilikler gözlerinden kaçmaktadır. Oysa 
asıl olan, çocuğun sosyalleşeceği, özdeşim 
kuracağı ve değer yargılarını kazanacağı or-
tamlarda bu tür eğitime ve öğrenime muha-
tap olunmasıdır.

4- Din eğitimi adına yapılan önemli yanlış-
lardan biri de çocuğun fıtratına aykırı tutum 
ve davranışlarda bulunmak. Mesela, solak 
bir çocuğa zorla sağ elle yemek yedirmek ve 
«eğer şu elinle yemezsen Allah seni yakar, Al-
lah seni sevmez» tarzında yanlış söylemlerle 
fıtrat zorlanmaktadır. Bu hali düzeltme veya 
eğitme gayreti başka, zorlama olayı başka bir 
durumdur.

5- Çocuklara yaklaşımda adalet ve eşitlik 
kavramını da birbirinden ayırmak gerekir. 
Yani adalet bir elmayı ikiye bölmek değildir. 
Herkese hak ettiği kadarını vermektir.  

Yine eşitlik konusunda büyük çocukla-
ra karşı kardeşlerine davranışlarında haksız 
tutumlar istenmesi de adalet sınırlarını zor-
lamaktadır. Buna örnek olarak Rasulun kızı 

Fatıma ile geçen şu diyaloğu verilebiliriz:

Bir gece kızı Fatıma’nın evinde misafir kal-
dığı sırada, torunu Hasan uyanarak su ister. 
Hz. Muhammed, kızından önce davranarak 
bardağı uzatır. Bu arada Hüseyin de uyanmış 
ve o da su istemektedir. Ama Hz. Muham-
med özellikle suyu önce Hasan’a verir. Duru-
ma dikkat eden Hz. Fatıma sorar: «Babacığım, 
Hasanı daha mı çok seviyorsunuz?» Rasulullah 
«Hayır» der, «fakat suyu önce o istemişti.»(8) 

Bu rivayette, taleplerde hatırı ve yaşı değil 
öncelikli olarak talebi dikkate almak gerek-
tiğini ve çocuklar arasındaki yanlış rekabet-
te de bu tavrın son derece eğitici olduğunu 
görmekteyiz. 

6- Çocukla kaliteli ve dengeli zaman ge-
çirmek çok önemlidir. Anne, baba  çalışsa 
da, çalışmasa da çocuğuyla geçirdiği zama-
nın kaliteli olmasına dikkat etmelidir. Yani az 
veya çok; ama nitelikli beraberlikler oluştu-
rulmalıdır. Ev hanımı statüsündeki annelerin 
çocuklarıyla daha iyi vakit geçirdiği sanılır. 
Aslında çocukla zamanı fazla geçirmek iyi bir 
iletişim oluşturmak anlamına gelmez. 

Çocuklarla katılımcılık ruhunu pekiş-
tirmek ve onların kavrayacağı şekilde aile 
toplantıları yapmak; eğitim, denetleme ve 
sorunları zamanında çözümleme açısından 
önemlidir. Ayrıca ailece birlikte zaman geçir-
me konusuna güzel bir örnektir. 

7-  Ödül ve ceza konusu da önemli bir ko-
nudur ve bu konuda denge gözetilmelidir. 
Çoğu aile çocuklarına büyük ödüller veya 
cezalar uygular. Başarı konusunda cep teflo-
nu alma vaadi gibi veya başarısızlık halinde 
dayak tehdidi gibi. Oysa dövme yerine bir 
şeylerden mahrum bırakma korkusu aşıla-
mak ve bunu gerektiğinde bir bakışla, mi-
mikle ifade edebilmek çok daha önemlidir.  

Yine Rasul‘ün uygulamalarına baktığımız-
da çocukları mükafatlandırma noktasında 
rasulün maddi ödülden çok manevi ödülü 
öncelediğini görmekteyiz. Hz. Peygamber, 
yaptıkları iyi davranışlar karşısında çocuk-
ları beğenen ifadelerde bulunduğu, onları 
övüp, zaman zaman onlara dua etteğini ve 
Peygamber‘in bu tutumunun çocukların çok 
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hoşuna gittiğini çeşitli rivayetlerde raslamak-
tayız. Özellikle sözlü mükâfatın çocuklar 
üzerinde daha çok etki yaptığnı düşündü-
ğümüzde Rasulün bu tutumunun ne kadar 
isabetle olduğunu söyleyebiliriz.

Yine mükafatla beraber Rasul‘ün çocukla-
rın  yanlış davranışları karşısında da tutumu-
nun net olduğunu iki rivayetle örneklendi-
rebiliriz. 

Bir gün camiide zekat ve sadaka olarak 
toplanmış bulunan hurmadan Hasan veya 
Hüseyin yemek için ağzına alınca Hz. Pey-
gamber görmüş ve yememesini işaret etmiş-
tir.(9)

Peygamberimiz yedi yaşına geldiğinde ço-
cuklara namazı öğretin, on yaşına geldikle-
rinde eğer yerine getirme-
yecek olurlarsa o zaman 
yaptırım uygulayın.(10)

 Bu konudaki yaptırım 
uygulamaya davet, aynı za-
manda kontrollü bir disip-
linin gerekliliğine işarettir. 

8- Çocuğun başkalarıyla 
çok sık kıyaslanması yıp-
ratıcıdır. Model önemlidir; 
ama sunduğumuz modelin 
kim olduğu daha önemli-
dir. Aileler çocuklarını belli bir hedefe doğru 
harekete geçirmek, istenen doğrultuda çaba 
göstermelerini sağlayabilmek için ve onları 
gayrete getirmek için herhangi biriyle kıyas-
larlar. „Bak kardeşin, ablan veya falanca çocuk 
ne kadar başarılı, ya da uslu, komşunun çocu-
ğu kadar olamadın“ gibi… Çocuk kıyaslanan 
kişilere karşı olumsuz bir tavır sergiler. Bu 
nedenle hayatı daha da boş vermeye başlaya-
bilir. Üstelik kıskançlık, kin ve nefret duygu-
su daha da yoğunlaşabilir. Oysa kıyas yerine 
örnek gösterme yöntemine baş vurulabilir. 
Kur‘an‘da İsmail, Yusuf gibi iyi çocuklar; Hz. 
Nuh‘un boğulan isyankar çocuğu gibi kötü 
modeller, Hz. Adem‘in iyi ve kötü iki oğlu 
üzerinden örneklendirilebilir.

Peki ne yapmalıyız?
Öncelikle her çocuğun özel olduğunu ve 

kendi içinde kıyaslanması gerektiğini bilme-
liyiz.  Ve her çocuk kendi başarası oranında 
değerlendirilmeli, yönlendirmelidir.

Eğer çocuklarımıza örnek arıyorsak önce-
likle o örnek kişi kendimiz olmalıyız; ya da  
model alabileceği,  daha ciddi kişiler olmalı-
dır. Örneğin bizim çocuğumuz yaş itibariyle 
1 metre 30 cm, başkasının çocuğu da aynı 
yaşta fakat 1 metre 50 cm ise çocuğumuzu 
bu çocukla kıyaslamamız doğru değildir.

Kıyas konusunda diğer bir hata ise aile 
bireyleri arasındadır. Mesela çocuğa sorulur: 
„Anneni mi çok seviyorsun yoksa babanı mı?“  
Pek çok soruya hemen cevap veren çocuk-
larda bu soru karşısında ilkin bir duraklama 
yaşanır. Akıllarında bir kıyaslama yaparlar ve 

çoğu zaman işin içinden 
çıkamayınca da „ikisini de 
seviyorum“ gibi bir cevap 

verirler. Ancak soruyu so-
ran ısrarla yeni bir soru 
yöneltir: „Tamam biliyo-
rum ikisini de seviyorsun da 
ama birini daha çok sevmen 
lazım.“ Böyle bir soru kar-
şısında çocuğun aklından 
soruyu soran kişinin mak-
sadını ne olduğu geçmeye 
başlar. Eğer kişi annesinin 

yakını biriyse annesini söylemesi gerektiğini 
düşünür. 

Bu tür sorulardan çocuklarımızı uzak tut-
mamız lazım gelir. Buna karşılık olarak bir 
çocuğu yapan hem anne hem de babadır söy-
lemini onların zihnine kazımak lazım. Her 
zaman bir şeyi diğer bir şeye tercih etmemek 
gerektiğini, çünkü o iki şey olmadan üçüncü 
bir şeyin olmayacağını da hissettirmek lazım. 
Yani „hem annemi hem de babamı çok seviyo-
rum“ bilincini güçlendirmek gerekir.

Aslında şunu iyi bilmek gerekir ki, mes-
leki başarı da da, okul başarısında da sadece 
yetenekler yeterli olmamaktadır. Başarının 
formülü sudur: Yetenek + Çevre = Başarı. 
Çocuk ancak temel güven duygusu olduktan 
sonra kendisini çalışmaya verebilir.

Anne-babalar, elbette çocuklarını iyi yer-

ÇOCUKLARLA ONLARIN 

KAVRAYACAĞI ŞEKİLDE 

AİLE TOPLANTILARI YAP-

MAK; EĞİTİM, DENETLE-

ME VE SORUNLARI ZA-

MANINDA ÇÖZÜMLEME 

AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.
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lerde görmek isterler, ancak hedefler konu-
lurken çocuğun kişisel imkanlarını ve çocuğa 
sağlanacak imkanları da  göz ardı etmemek 
lazım.  Aile çocuğa malzemeyi vermeli ancak 
seçimi çocuğa bırakmalıdır. 

Okula giden çocuk, temyiz yaşına adım 
atan insan demektir. Çocuğa, „yap“ veya 
„yapma“ komutları yerine, yapılması veya 
yapılmaması gereken davranışların nedenleri 
sıcak, sevecen ve ciddi bir üslupla anlatılma-
lıdır. Nedenleri ve ölçüleri anlatılmış konu-
ların komutları yerine hatırlatılmaları daha 
kazandırıcı olur. Yaşanan zaaflar, ihmaller 
ve tembellikler karşısında ceza-ödül ikilemi 
dengeli bir şekilde işletilmelidir. Bu çerçeve-
de çocuğa hayatını programlama alışkanlığı 
kazandırılmalıdır.

Her türlü temel ve sürekliliği olan sosyal-
fıtri sorun ve ihtiyaçlarımızı cevaplayacak 
kurumların ve modellerin bulunması arzu 
edilen bir durumdur. Ancak bu tür ihtiyaç-
larımızı bütünsel anlamda, vahiy eksenli bir 
hayatı taşıyan Kur‘an nüvelerinde ve gide-
rek Kur‘ani bir ümmet hayatında karşılama 
sevincine ulaşacağımızı bilmemiz gerekir. 
Fakat yine de Kur‘an toplumuna ulaşınca-
ya kadar bu ihtiyaçlarımız yakıcı bir şekilde 
gündemimizde olacaktır. Bu konuda ancak 
bilenlerimizle istişari zeminlerde yetersiz de 
olsa özel veya genel çözümler üretmeli, ya-
şanan az sayıdaki sosyal örneklikleri teşvik 
edici olarak değerlendirebilmeliyiz. Ümmet 
diriliği ve gücü olmadan bu tür ihtiyaçlarımı-
zı örgün eğitimle değil, yaygın eğitimle kaza-
nabileceğimizin bilincinde olmalıyız. Yaygın 
eğitim ise vahyi ölçüler konusunda samimi 
olarak arayış içinde olan ve istişari paylaşıma 
açık olan insanların varlığı sayesinde, sahih 
ve sosyal bir değer üretebilir. 

Kur‘an ümmetini oluşturma mücadele-
sinin ilk döneminde Rasulullah ve Mekkeli 
müslümanlar evlerinin ve imkân sahibi genç 
bir sahabenin binası, yani Daru‘l-Erkam dı-
şında, dağ başlarında veya muhasara altın-
dayken vadilerde düzenli bir mekâna sahip 
olmadan irtibat kurma, eğitim-öğrenimi 
birlikte gerçekleştirme, toplu namaz kılma 
ve istişare etme imkanı oluşturabiliyorlardı. 

Hicret inkılabından sonra Medine‘de özgür 
mekân imkânlarına kavuşan müminlerin 
Mescid-i Nebevi dışında 8 adet daha mes-
cidleri olmuş, muhtelif mahallelerde mek-
tepler kurulmuş ve Mehremet İbn Nevfel‘in 
evi Kur’an mektebi haline getirilmişti.(11) 
Medine‘de Müslümanlar eğitim-öğretim ko-
nusunda o zamanki imkânlarla kurumsal bir 
yapıya kavuşmuşlardı. 

Medine modelini ve daha sonraki sahih 
toplumsal modelleri yitiren bizlere düşen ise, 
talep edenler olarak kendi eğitimimiz kadar 
çocuklarımızın eğitimi için de, içinde bulun-
duğumuz safha ve gerçekliğimiz çerçevesin-
de açılımlar yapmaktır. Batılı paradigmanın 
küresel egemenlik kurduğu bir süreçte, ya-
şadığımız topraklar da bu kuşatmadan azade 
değil. Kuşatmaları aşabilmek için, önce fıtrat 
ve vahiyle bütünleşen bir bilinç düzeyi yaka-
layabilmeliyiz. Bu konuda modelleşen vahyi 
izleri kendi tarihsel şartları içinde doğru çö-
zümlemeliyiz. Ve Mekke Dönemi kuşatması 
karşısında insanları bilinçlendirmekten ço-
cuk eğitimine kadar, Kur’an vahyi ölçüleriyle 
medeni bir örneklik gösteren Rasullulah’ın 
uygulamalarını kavramalı ve günümüz şart-
larında bu güzellikleri nasıl hayatlaştırabile-
ceğimiz konusunda kafa yormalı ve ulaştı-
ğımız doğruları amelleştirmeye çalışmalıyız. 
İnancımızın özgür olmadığı şartlar altında 
elde ettiğimiz çözüm ve kazanımları paylaş-
mayı da, bir dayanışma sorumluluğu olarak 
algılamalıyız. 
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ur’an, bir hidayettir, Kur’an Rahmet-
tir. Kur’an insanı zulumattan nura 

çıkartır. Kur’an gönüllere bir şifa, hakkı ba-
tıldan ayıran furkandır. Ancak tüm bunlarla 
birlikte, Kur’an gerçek bir terbiye kitabıdır. 

İnsanı, Allah yaratmıştır, onun olumlu ve 
olumsuz yönlerini, açmazlarını düşkünlükle-
rini, zaaflarını ve onlardan nasıl kurtulacağını 
ve nasıl terbiye olacağını “O” göstermiştir.

Yüce Allah Fatiha Sûresi’nde kendisin 
âlemlerin Rabbi olarak tanıtır. Rab: İnsanı 
en iyi eğiten, öğreten, yetiştiren, insanı ter-
biye edip, asıl yurda (âhirete) hazırlayandır.

...Arınmayı içten arzu eden adamlar vardır. 
Allah temizlenip arınanları sever (Tevbe-108)         

...Kim temizlenip arınırsa, artık o kendi nefsi 
için temizlenip arınmıştır. (Fatır-18)

Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne 
vesveseler vermekte olduğunu biliriz. (Kaf-16) 

Temizlenip arınmak, terbiye sürecinin 
başlangıcıdır. Bir insanı önce ailesi, sonra 
çevresi, daha sonra da (eğer yapabilirse) 
kendisi terbiye eder. Ancak en ideal ve doğ-
ru olanı, onu yaratanının terbiye etmesidir. 
Bu ise ancak, O’nun bize indirdiği Kur’an’a 
yönelmekle mümkün olabilmektedir.

Kur’an’ın hangi ayetine bakarsak bakalım 
mutlaka olgun bir imana ve Allah’a kullu-
ğa çıkacak şekilde indirilmiştir. Tüm âyetler 
birbirini tamamlar ve hiç birisinde en ufak 
bir tenakuz yoktur. Yine Kur’an’ın hangi 
âyetine bakarsak bakalım, mutlaka insanı 
onaran ve terbiye eden bir yönü vardır. 

D E N E M E

Kur’an’da İnsanın 
Terbiye Süreci

Kur’an’ın her 
âyetinin mutlaka 

insanı onaran ve ter-
biye eden bir yönü 

vardır. Çünkü bu ki-
tap mutlak mürebbi 

tarafından insanın 
terbiye edilmesi 

için indirilmiştir.

KABDÜLHAMİT KAHRAMAN
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Kur’an’da İnsanın 
Terbiye Süreci

Çünkü bu kitap mutlak mürebbi tarafından 
insanın terbiye edilmesi için indirilmiştir.

Yukarıdaki âyette de belirtildiği gibi Allah 
insanın temizlenip arınanları sever. İnsanın 
temizlenip arınabilmesi için kirlenmiş oldu-
ğunu fark etmiş olması gerekir. O yüzden 
kişi mutlaka önce kendisini tanıma sürecine 
girmeli, kendisini anlamalı ve nasıl ve neden 
terbiye olması gerektiğine iyice ikna olma-
lıdır. Çünkü her terbiye süreci uzun bir yol 
alır, zahmetlidir ve biraz da insana acı verir. 
Çünkü kişi, alışkanlıklarından ve alıştığı ha-
yattan kolay kolay vazgeçmek istemez. 

Doğrusu biz insanı en güzel biçimde yarattık. 
Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. (Tin-
4-5)     

Rahman, yukarıdaki 
âyette insanın şeklen, 
biçim olarak en güzel bi-
çimde yaratıldığını, ancak 
buna mukabil nefsi yönü-
nün aşağıların aşağısına 
çevrildiğini söylüyor. İşte 
insanın dünyadaki yaşa-
ma gayesinin en başında 
yer alan durumlardan bir 
tanesi de bu ayettir. 

Yani biçim olarak en güzel şekilde yara-
tılmış olan insanın, ruhi olarak ta ona denk 
hale getirilip terbiye edilmesi gerekir. Allah 
insandan onun sorumlu olduğu şeyleri ister, 
sorumlu olmadıklarını ise istemez. Allah in-
sandan nefsini tanımasını, terbiye etmesini, 
güzelleştirip olgunlaştırmasını ister.  

Ey Âdemoğlulları, içinizde size ayetlerimi 
haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınır ve 
(davranışlarını) düzeltirse onlar için korku yok-
tur, onlar mahzun da olmayacaktır. (Araf -35)       

Kişi kendisini, yaratanının öngördüğü 
şekilde, O’nun Kitab’ına uygun olarak ter-
biye edebilirse doğruyu bulmuş ve hidayete 
gelmiş olacaktır. Çünkü özünde Rahmani 
terbiyeyi içermeyen bir kulluk, her zaman 
eksik ve hatalı olacaktır. Rahmani terbiyenin 
kaynağı ise Kur’an’dır.

Ben nefsimi temize çıkartmam. Çünkü gerçek-
ten nefis, -Rabbimin kendisini esirgediğinin dışın-
da- var gücüyle kötülüğü emredendir. (Yusuf -53)

Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene’. 
Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve 
kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene. 
Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bul-
muştur. Onu örtüp saran da elbette yıkıma uğ-
ramıştır. (Şems- 7-8-9-10)

Artık kim taşkınlık edip azarsa ve dünya ha-
yatını seçerse, şüphesiz cehennem (onun için) 
bir barınma yeridir. Kim Rabbinin makamından 
korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa, şüphesiz 
cennet (onun için) bir barınma yeridir (Naziat 
-37-38-39-40-41)

İnsan nefsi karmaşık 
bir yapıya sahiptir. Adeta 
sorunlar yumağıdır. İnsa-

na kötü ve yanlış şeyleri 
güzel ve çekici gösterme 
özelliğine sahiptir. İnsan, 
nefsinin etkisinde kalarak 
yanlışa meyleder. Nefis her 
zaman “nefis” olan şeyleri 
isteyerek insanın dikkatini 
dağıtır ve onun iyiliklere 

ulaşmasını engeller. Nefis bunu yaparken, 
çoğu kez kendisinin adeta akıl hocası olan 
şeytanının sözünü dinler. Çünkü şeytan 
nefsi iyi tanır, onun nelerden hoşlanacağını 
çok iyi bilir. Şeytandan korunabilmek için, 
insan mutlaka ‘muhsin’ ve ‘muhlis’ olmalı, 
kendisini tanıma sürecine girmeli, kendi öz 
muhasebesini yapmalı, hareketlerini davra-
nışlarını tanımalı, bunları nasıl olgunlaştırıp 
düzelteceğini düşünmelidir. Bu eylemi ya-
parken de Yüce Yaratıcısını hiç unutmamalı 
ve onun Kitab’ını önüne koymalıdır. Bizi ya-
ratan ve bizi her şeyimizle en iyi tanıyan ‘O’ 
olduğuna göre O’nun (cc) Kitabı ve O’nun 
(cc) güzel Rasulü’nün (sav) sünnetleri bizi 
terbiye etmelidir.

KUR’AN İNSANI NASIL TERBİYE EDER?
Kuran-ı Kerim’in inzal (iniş) sırası, aslında 

TEMİZLENİP ARINMAK, 
TERBİYE SÜRECİNİN BAŞ-
LANGICIDIR. BİR İNSA-
NI ÖNCE AİLESİ, SONRA 
ÇEVRESİ, DAHA SONRA 
DA (EĞER YAPABİLİRSE) 
KENDİSİ TERBİYE EDER. 
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Allah (c.c)’ın insanlığı terbiye sürecidir. Kita-
bullah, terbiye süreci dikkate alınarak aşama 
aşama tedrici olarak indirilmiştir. Yine Kur’an, 
birçok âyette bir konuya dikkat çeker, izah 
eder, sonra emreder ve yasaklar. Bu insanlığın 
Kur’an’a göre terbiye süreci dikkate alınarak 
bir uygulama yapılacak ise, aynı yolun izlen-
mesi gerektiğinin de ayrı bir delilidir.

Kur’an insanı terbiye ederken ‘üç aşma-
lı’ bir yol izler. 

Birinci aşama; zihnin terbiyesi. 

İkinci aşama; kalbin terbiyesi. 

Üçüncü aşama; amellerin (hayatın) terbi-
yesidir. 

Kur’an bu aşamaları uygularken asla ace-
leci bir tavır sergilemez, her zaman tedrici 
bir üslup benimser. Unu-
tulmamalıdır ki, Kur’an 
başında, kâinatın en güzel 
insanı (s.a.v.) olduğu halde 
terbiye süreci 23 senede 
tamamlanmıştır. Değişim, 
terbiye ve olgunlaşma ko-
lay değildir. Çünkü insan 
doğası, bu tür değişime di-
renç gösterir. Ön kabuller 
ve alışkanlıklar insanı olumsuz yönde etki-
ler. Zihnin ikna süreciyle ancak zamanla yu-
muşama gösterir, bu yumuşama ile birlikte 
zihinde değişim olur. İşte bu nokta terbiye 
sürecinin varmak istediği yerdir. Çünkü tüm 
değişimler ancak zihinde başlar. Zihin ikna 
olmuş ise kalbi ve ameli terbiye sürecini baş-
lamış olur.

1. zİHİN TERBİYESİ
Zihin; insan neslinin, beyni ve aklı ile ger-

çekleştirdiği tüm tefekkür, tasavvur anlama 
ve kavrama faaliyetlerinin hepsine birden 
verilen isimdir. İnsanı sevk ve idare iki me-
kanızma vardır. Bunlardan birincisi zihin, 
ikincisi kalptir. Zihin duru ve düzgün olursa, 
kişinin kalbi de hayatı da duru ve düzgün 
olacaktır. Eğer zihinde kirlenmeler ve şüp-
heler (marazlar) baş göstermişse artık ikinci 

idare mekanizma olan kalpte de kirlenmeler 
ve marazlar oluşmaya başlayacaktır.

İşte bu yüzden Rahman, insanın terbiye 
sürecine, zihin tasavvurlarındaki sorunların 
ve yanlışların düzeltilmesiyle başlar. Bir insa-
nın zihnindeki doğru bilgiler eksikse, ya he-
vasından ya da hayalinden konuşmaya baş-
lar. Bu da insanın helakini getirir. Rahman 
bu yönünü terbiye etmek ve işe doğru zihin 
inşasından başlamak istediği için;

“Oku, yaratan Rabbi’nin adı ile.” (Alak- 1) 

“Kur’an’ı tertil üzere (ağır ağır/düşünerek) 
oku.” (Müzemmil- 4) diyerek, Kur’ani terbi-
yenin nereden başlaması gerektiğini açıkça 
ortaya koymuştur.

Kişinin zihinde aydınlık ve hakikat yoksa 
orayı karanlık ve cahil-
lik doldurur. O yüzden 
insan okumalı, anlamalı 

ve terbiye olmalıdır. Ama 
neyi okumalı ve nasıl oku-
malı? İşte bu iki soru, in-
sanı çok düşündürmüş-
tür. Ancak ayete tekrar 
dönecek olursak, birinci 
soru olan neyi okumalıyız 

sorusun, insanı Allah’a ve hakikate götürecek 
bilgi ve hikmet olduğunu anlayabiliriz. Çün-
kü Allah, bizim okuyarak kendisinden (cc) 
uzaklaşmamızı değil, aksine yaklaşmamızı 
ve yola girmemizi arzu eder. Yine Peygamber 
Efendimizin (sav),

“Faydasız ilimden Allah’ a sığınırım” sözün-
den okumaktan kastın, fayda sağlamak ol-
duğu da anlaşılmaktadır.

İlk inen ayetteki ikinci dikkat çekici nokta 
ise ‘Rabbi’nin adı ile’ ifadesidir. Bu ifade ikinci 
soru olan, nasıl okumalıyız sorusunun ceva-
bının oluşturmaktadır. Eğer Allah (c.c) bir 
Rab ise ki öyle, o zaman O’nun bizi terbiye 
etmesine müsaade edici olarak, ama mutla-
ka O’nun adıyla, O’na ulaşmak için okuma-
lıyız. O’nun adı anılmadan başlanan her iş, 
Hz.Peygamberin (sav) de belirttiği gibi nok-
sandır, güdüktür.

İDEAL OLAN, İNSANI 
YARATANININ TERBİ-
YE ETMESİDİR. BU DA, 
O’NUN BİZE İNDİR-
DİĞİ KUR’AN’A YÖ-
NELMEKLE OLUR.
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Kur’an’da İnsanın 
Terbiye Süreci

O yüzden insan Allah adıyla, Allah için ve 
Allah’ın kendisini terbiye etmesine müheyya 
olarak okumalıdır. Zihni, Rahman’ın öngördü-
ğü doğru bilgilerle terbiye edilmiş insanın, artık 
kalbi de ve hayatı da doğru üzere kurulacaktır. 
İşte Rahman’ın bizden istediği de budur.

Terbiye Olmamada Israr ve Müstağnilik:
Yine Rahman, terbiyenin başı olan ‘Alâk’ 

suresinde, “Hayır, gerçekten insan, azar. Ken-
dini müstağni gördüğü için” (Alak- 6-7) âyet-i 
kerimesi ile kişinin kendisini müstağni; yani 
zengin ihtiyaçsız, kimseye muhtaç olmayan 
olarak görmesini azma sebebi olduğunu or-
taya koyuluyor. İnsanda yeterlilik duygusu 
önce zihinde başlar, ora-
dan kalbe iner, kalbte 
‘kibir’ halini alır ve so-
nuçta kişinin bütün ha-
yatını olumsuz etkileyen 
bir virüs gibi insanı sa-
rar ve mahveder. Terbiye 
olmamak müstağniliğe, 
müstağnilikte azgınlığa 
götürür. İnsanın müstağ-
nilikten kurtulabilmesi 
için, yine aynı suresinin 
12. ayetinde belirtildiği gibi takvalı olması 
gerekir.

Takva; İnsanda Allah’a karşı korkup sakın-
ma, titiz ve duyarlı yaşama, özünü ve kendini 
her türlü manevi kirlerden korumadır. Bun-
dan maksat ise Allah (cc)’ın rızasızlığından 
korkup sakınmadır. Eğer kişi bakış açısına 
ve hayatına dikkat etmeden yaşarsa sürekli 
kirlenecek, Allah’ın ona üflemiş olduğu ruhu 
kirletecektir. Sonuçta Allah’tan ve O’nun rı-
zasından uzaklaşacaktır. 

Rahman takvayı insanı örten bir elbiseye 
benzetir:

“Ey Âdemoğlulları, biz sizin çirkin yerlerinizi 
örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir 
giyim indirdik. Takva ile kuşanıp-donanmak ise, 
bu daha hayırlıdır. Bu Allah’ın ayetlerindendir. 
Umulur ki düşünüp öğüt alırlar” (Araf - 26)

Elbise, insanı dıştan gelecek olumsuz etkilere 

karşı nasıl korursa, takvada insanı manevi an-
lamda dıştan ve içten gelebilecek olumsuz du-
rumlara karşı korur. O yüzden, Kur’ani terbiye 
mutlak anlamda ancak takva ile olgunlaşır.

“Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir” 
(Alak- 8)

İçinde bulunduğumuz hayatın, çoğu kez 
bizi sarıp kuşattığını ve bir yerlere doğru sü-
rükleyip götürdüğünü fark etmeyiz. Ancak 
insan bu dünyada misafirhanededir ve döne-
ceği yer Rabbi’nin yanıdır. Eğer hayatın bu 
acımasız dişlileri arasına kul kendisini kap-
tırır ve önce varacağı yeri sonra da Allah’ı 
unutursa, Allah ta onu unutur ve bu kişinin 

mutlak felaketi anlamına 
gelir. İşte Allah bu büyük 
tehlikeyi bize hatırlatarak 

bizim çok dikkatli olma-
mızı ve ‘Ahiret terbiyesi’ 
içinde olmamızı ister. Ahi-
reti unutmadan yaşayan 
insan, dünyayı olması ge-
reken yere oturtur. Gözün-
de ve gönlünde büyütmez, 
dünyanın onup alıp götür-
mesine fırsat vermez.       

Sonuçta insan, nerede 
ne kadar kalacaksa oraya o kadar önem ver-
mesi gerekir! 

İşte bu, bir ahiret terbiyesidir.

zihin Terbiyesinde Hak-Batıl ayrışması:
“Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin. 

Artık yakında göreceksin ve onlarda görecekler. 
Sizden hanginizin fitneye tutulup çıldırdığını. El-
bette senin Rabbin, kimin kendi yolundan şaşırıp-
saptığını daha iyi bilendir.” (Kalem- 4-5-6-7)

“Şu halde yalanlayanlara itaat etme. On-
lar senin kendilerine yaranmanı (uzlaşmanı) 
arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp-
uzlaşacaklardı. Şunlardan hiçbirine itaat etme: 
Yemin edip duran, aşağılık. Alabildiğine ayıpla-
yıp kötüleyen, söz getirip götüren. Hayrı engel-
leyip duran, saldırgan, olabildiğince günahkâr. 
Zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik. Mal ve 

BİZİ YARATAN VE BİZİ 
HER ŞEYİMİZLE EN İYİ 

TANIYAN ‘O’ OLDU-
ĞUNA GÖRE O’NUN 

(CC) KİTABI VE O’NUN 
GÜZEL RASULÜ’NÜN 

SÜNNETLERİ BİZİ TER-
BİYE ETMELİDİR.
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çocuklar sahibi oldu diye. Kendisine ayetlerimiz 
okunduğu zaman, (Bunlar) Eskilerin uydurma 
masallarıdır diyen” (Kalem -8-15)

Rahman, daha ikinci inen sure olan, Ka-
lem suresinde iyilerle kötülerin, beyazlarla 
siyahların, aydınlıkla karanlığın arasını aç-
mak ister. Çünkü siyah boya, beyaz boyaya 
‘bir kaşık’ karıştığında, artık beyaz hiç bir za-
man saf beyaz olamayacaktır. Artık ‘o’ kir-
lenmiş ve grileşmeye başlamıştır. Rahman 
bunu bildiği için kirlilerle temizlerin arasını 
açarak terbiye etmiştir. Ancak aslolan beyaz 
boyaların kendisini ‘takva’ ile muhafaza ede-
rek, yavaş yavaş kendi boyasından siyah bo-
yalara aktarma yapmalı ve onlarında zaman 
içinde kendisi gibi beyaz-
laşmasını sağlamalıdır. 
İmani terbiye de bunu ge-
rektirir...

Terbiyeden ve Eğitim-
den Vazgeçmemek:
“Şimdi sen Rabbinin hük-

müne sabret ve balık sahibi 
(Yunus) gibi olma. Hani O 
içi kahır dolu olarak (Rab-
bine) çağrıda bulunmuştu. 
Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmamış ol-
saydı, mutlaka yerilmiş ve çıplak bir durumda 
atılmış olacaktı” (Kalem- 48-49)

Terbiye süreci zor ve zahmetlidir. Bazen, 
kendimizi terbiye sürecinde yol almış olsak 
bile, etrafınızı terbiye etmeniz zor hatta bazen 
imkânsız gibidir. İnsan böylesi bir durumda 
umutsuzluğa ve karamsarlığa düşmeden yo-
lunu sabırla ve istikrarla, Hz. Nuh (a.s)’un ka-
rarlılığıyla sürdürmelidir. Rahman’ın bizden 
beklediği de budur.

“Allah’a söz vermişlerdi; Allah’a verilen söz 
ise (ağır bir) sorumluluktur” (Ahzâb- 15)

“Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile 
yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece on-
lardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimide bekle-
mektedirler. Onlar hiçbir değiştirme ile (sözlerini-
özlerini) değiştirmediler” (Ahzâb- 23)

İman ettiğini söylemek, Rahman’a bir çeşit 

ağır bir söz vermektir. Söz vermek zihin ve 
kalb işidir. İnsan haklılığına ve gerekliliğine 
inandığı bir sözü verir. Ancak insan çoğu 
kere söz verdiği zamanki hali üzere kalmaz. 
Çünkü insan yaşarken hayatına birçok ya-
bancı tasavvurlar akar. Önce bunlara dönüp 
bakmaz. Ancak onlar hayatına akmaya tüm 
hızıyla devam eder. Önceleri pek itibar etme-
diği bu düşüncelere, sonraları acaba diyerek 
yaklaşır. İşte değişimin ilk başlangıç yeri bu-
rasıdır. İnsan bunu zihninde pek önemsemez 
ancak burası önemli kırılma noktasıdır. Çükü 
zihin batılın haklı olabileceğine bir inanmaya 
başladığında artık kendisi olmaktan uzaklaş-
maya başlamıştır. Geri dönülmesi kolay ol-

mayan bir yola yavaş ya-
vaş girilmiş demektir.

Rahman, insanın inan-
cının gelişmeye açık, an-
cak olumsuz değişmeye 
kapalı olmasını ister. 

Rahman, kendisine ve-
rilen sözlere sadakat gös-
termemizi ister. 

Rahman bizim kendi-
mizi başıboş bırakmama-
mızı ister. İnsan tüm bun-

ları ancak İlahi hedeflerde ısrar, şartlara göre 
şekil değiştirmeme anlayışı ile ve kopleks-
lerinden kurtulduğunda başarabilir. Çünkü 
kompleksler bozulmaların ana kaynağıdır. 

Kompleksler ve kişisel zaaflarımız, şahsi 
çukurlar ya da fazlalıklarımızdır. İnsan bun-
ları, kendisine dikkatli bir şekilde bakınca 
görebilir. Ancak gördüğü ve fark ettiği has-
talıklarını örtmemeli, aksine üzerine gitmeli-
dir. Üzerine gidilmemiş her sorun daha çok 
büyür, adeta bizi bir sarmaşık gibi sarar. İşte 
şeytanın en çok sevdiği hal de budur: Kendi-
sini bırakmış, nefsine hayır demeyen insan.

Rahman bizi Kitab’ına sımsıkı sarılarak ya-
şayanlardan eylesin.

Ayakları ve kalbleri O’nun (cc) yolunda 
sabit olanlardan eylesin. Âmin! 

TERBİYE SÜRECİ DİKKATE 

ALINARAK AŞAMA AŞA-

MA İNDİRİLEN KUR’AN, 

ÖNCE BİR KONUYA 

DİKKAT ÇEKER, SONRA 

İZAH EDER, SONRA EM-

REDER VEYA YASAKLAR.
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inin hayat şekillerini -hiç değilse mu-
ayyen çağlarda- kapsayan bir kuvvet 

merkezi olduğu göz önüne alınırsa eğitim ve 
öğretim faaliyetlerinin bu kaynaktan mülhem 
olmaması düşünülemez. Gerçekten doğuda ol-
duğu kadar, batıda din, eğitim ve öğretim ku-
ruluşlarına yüz yıllar boyunca hakim olmuş ve 
bu karakterini 19. yüzyıla kadar denilebilir ki 
aralıksız devam ettirmiştir. 

Eğitim öğretim tarihi seyri ve tekamülü için-
de dinin bu umumi etkisini belirttikten sonra 
İslamiyet bakımından bu faaliyetleri kavramak 
için takip edilecek yoların başında İslam’ın zu-
hurunu gerektiren sebepler, insan ruhu ve top-
luluk üzerindeki tesirleri ve meydana getirdiği 
kuruluşları bir arada mütalaa etmeye ihtiyaç 
vardır. Bu temel bilgilere ise, önce İslam’ın ana 
kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve onun ruhunu ak-
settiren Peygamberin açıklamalarına nüfuz et-
mekle varılır. Bir kelime ile bu aydınlık, İslam 
düşüncesinin asli kaynaklarına baş vurularak 
elde edilir. Bunun bir zarureti ve neticesi olan 
eğitim ve öğretim hayatı üzerindeki çalışmala-
rın ilmi araştırmalar neticesinde ele alınışı ise 
sonraki yüz yıllarda cereyan ettiği ve hususiyle 
ilmi metotların kullanılması suretiyle yüze çı-
karılan öğretim ve eğitim tarihi tabloları yüz 
yılımızın berisinde kaldığı için gerçeklerin 
umumi kültür tarihi sayfalarından çıkarılıp 
değerlendirilmesi ilk merhaleyi teşkil eder. Bu 
sebeple İslam tarihinin kültür ve eğitim hare-
ketlerini de içine alarak inceleyen eserler, ko-

İ K T İ B A S

İslamiyette Öğretim ve 
Eğitim Hareketleri

İSLAM’IN ELÇİSİ, 
MEDİNE’DE İNŞA 
ETTİRDİĞİ MESCİTTEKİ 
DERSLERİNDE İLK 
İSLAM ÖĞRETMENİ VE 
TERBİYECİSİ OLDUĞUNU 
DAVRANIŞLARI İLE 
DE GÖSTERMİŞTİR. 

DHıfzırrahman RAŞİT ÖYMEN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 
1963’te basılmış olan XI. cildinin 61-79. say-
falarında yer alan makaleden iktibas edilmiştir. 
Giriş kısmı 61-66, disiplinle ilgili ikinci kısım 
75-78. sayfalarından olduğu gibi alınmıştır. 

“Küttapların kuruluşu ve gelişme seyri”, “Öğ-
retim yolları ve okula başlama törenleri” ve 
“Dersler ve konuları” gibi başka alt başlıkları 
da bulunan uzun makalenin İslam âlemindeki 
ilk üniversiteleri konu edinen ikinci bölümü 

derginin 1964’te basılmış olan XII. cildi-
nin 35-42. sayfalarında yer almaktadır.
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numuza umumi hatlarıyla toplu bir bakış 
imkanı sağlamış olur ki bu temel katla ilgili 
bilgileri derleyen eserlerden biz de, kaynak 
notları halinde faydalanamaya çalışacağız. 
Ancak bu yazı doğrudan doğruya eğitim öğ-
retim hareketleri çerçevesinde kalacağı için, 
İslam’ın başka dinleri aşan devrinin türlü 
sahalardaki buhranlarını karşılayan kısımla-
rına, dolayısıyla ve yer yer mukayeseler yap-
mak suretiyle temas etmekle yetineceğiz. 

Bu açıklamadan sonra 
başta İslam’ın eğitime ve 
öğretime verdiği değe-
rin önemine işaret etmek 
istiyoruz. Bilinmekte-
dir ki İslam’ın elçisi Hz. 
Muhammed’e ilk gelen va-
hiy cümlesi “Yaratan Rab-
binin adıyla oku!” buyruğu 
olmuş1 ve bu emre “O in-
sana bilmediğini öğretti.” 
Âyetleri eklenmiştir.2 Bu 
ilk hitabı candan benimse-
yerek değerlendiren Pey-
gamber yine görüyoruz ki 
erkek olsun, kadın olsun 
bütün Müslümanlara ilmi 
öğretmenin farz olduğunu ileri sürmüştür.3 
Kur’an’ın ilk ilhamına uyan Peygamber, bu 
hadisiyle (diyebiliriz ki) umumi öğretimin ve 
ilim ihtiyacının temel kanununu vazetmiştir. 
İslam’ın elçisi, bu vazifeyi, sadece sözü ile 
değil, bilfiil önderlik ve rehberlik etmek su-
retiyle de benimsetmek ve gerçekleştirmek 
yolunu tutmuş ve Medine’de inşa ettirdiği 
mescitteki derslerinde ilk İslam öğretmeni 
ve terbiyecisi olduğunu davranışları ile de 
göstermiştir. 

Kur’an’ın ilk dersleri, kıraatiydi. İlk mual-
lim Hz. Nebi idi. Hz. Nebi Kur’an’ı sahabeye 
öğretmişti. Sahabe dahi Kur’an’ı – ana bina 
olan yahut andan teşa’ub eden ilimlerle be-
raber – halka öğretmişlerdi.4

“Bizzat Peygamber, camide oturur ve etra-
fını halka şeklinde alan cemaatını aydınlatır-

dı. Peygamberi dinleyenler hadisleri 3-4 defa 
tekrar edip ezberlerdi.”5  “Talim ve Tedris kö-
lemenler, cariyeler ve muhanisler ve saireye 
varıncaya kadar – Sunûf-u nâsın cümlesine 
teşmil edilmişti.”6 Bu tutumun, temel görüş 
ve açıklamaları, sadece yazımızın başında 
belirttiğimiz âyet hadis buyruklarına inhisar 
etmemiş, belki bu yön sürekli şekilde daha 
bir çok âyetlerle ve hadislerle de kavileşmiş 
ve sürekli şekilde beslenmiştir. Bunları bir 

araya getirdiğimiz zaman 
bu yargıyı benimsemek-
te tereddüt edemeyiz. 

Kur’an’ın sahifelerini çe-
virdikçe “yaratan Rabbi-
nin adıyla oku!” emrinden 
başka “ey Muhammed de 
ki bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu?”7 yine başka 
bir âyette “kalkın şuraya 
geçin ki Allah gerçekten 
inananları ve kendilerine 
bilgi verenleri de derece 
derece yükseltsin!”8 diye 
buyrulmaktadır. Bu da, 
bilenlerle bilmeyenlerin 
taşıyacağı değer farklarını 

daha açık bir hale koymaktadır. Yine bu gibi 
uyarmalara değinilerek denilmektedir ki: 
“Biz, size âyetlerimizi okuyacak, size kitabı ve 
hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildi-
recek bir peygamber gönderdik.”9 Bu manevi 
öncülüğü değerlendirirken “de ki! Ey Tanrım 
benim bilgimi arttır!10” âyetini de görüyoruz 
ki bilginin üretimine insan hesabına ana di-
lekler arasında özellikle önem verilmiştir. 
Yine Nahl Sûresi’nin 43. âyetinde “Eğer bil-
miyorsanız ilim ehline sorun!”; Peygambere 
“Tanrının adı ile oku!” diyerek başlayan Alak 
Sûresi’nin bu cümleden sonra gelen 4üncü 
ve müteakip âyetlerinde de “O, kalemle yaz-
mayı”, “insana bilmediklerini öğretti” ifade-
lerini buluyoruz. Kur’an sahifelerinde yer 
alan bu hükümlerden başka Peygamberin 
bu esasları aşılamak ve yaymak için etrafına 

HİÇBİR DİNİN ÖNCÜSÜ 

O’NUN GİBİ ESASLI ŞE-

KİLDE ÖĞRETİM KONU-

LARI ÜZERİNDE DURMA-

MIŞ VE UMUMİ MAARİFİ 

YÜZ YILIMIZIN GERÇEK-

LEŞTİRMEK İSTEDİĞİ 

MANASIYLA İSLAMİYET 

KADAR YAYGIN BİR SA-

HAYA KISA ZAMANDA İN-

TİKAL ETTİREMEMİŞTİR. 
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açıkladığı görüşlerinde de ilme, öğretime ve 
eğitime ne kadar geniş ve esaslı bir yer ayırdı-
ğı onun hadisleri üzerinde durulduğu zaman 
açıkça meydana çıkmaktadır. Yukarıda işaret 
ettiğimiz (erkek-kadın) bütün Müslümanlara 
ilmi talep etmek farizasından başka bir çok 
hadisler, en makbul ve en değerli insanların, 
ilmi arayanların ve yayanların olacağına işa-
ret etmektedir ki bunların belli başlılarını da 
burada hatırlatmaktan kendimizi alamıyo-
ruz: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretenlerinizdir.”11 Ayni 
mealde “Sizin en efdali-
niz, Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretendir.”12 “Kur’an yedi 
harf üzerine indirilmiştir. 
Bunların en kolayından 
başlayarak oku!”,13 “Çin’de 
de olsa, ilmi arayınız!”,14 
“Beşikten mezara kadar 
öğreniniz!”, “Peygamberin 
veresesi alimlerdir.” 

Bu hadislerden bir kıs-
mının isnad dereceleri 
farklı olmakla beraber 
hepsi ilme verilen değeri açıklığı ile belirt-
mektedir ki bu maksada delalet etmeleri 
bakımından buraya alıyoruz: “İlmi öğrenme 
yolunda koşmak Tanrı indinde yüz gazveye 
katılmaktan daha makbuldür.” “Allah bir 
kimse hakkında bir hayır dilerse onun ilmini 
arttırır.” “Peygamberlik derecesine en yakın 
olanlar ilim ve cihad ehlidir.” “Kıyamet günü 
ulemanın mürekkebi, şehitlerin kanı ile tar-
tılır.” “İnsanların en faziletlisi mü’min olan 
alimdir.” “Ümmetinden bilenler ve öğrenen-
ler dışındakilerden hayır gelmez.” 

Peygamberi takip eden halifeler, sahabe-
ler ve mütefekkirler de bu zihniyeti yaymak 
için çevrelerinde sözleri ve davranışları ile, 
yarış edercesine, beyanlarda bulunmuşlar 
ve gayret göstermişlerdir. Bilhassa Hz. Ali il-
min değeri üzerine en çok ısrar edenlerden 
biri olmuş ve İslamiyet’in mücadeleli geçen 
ilk safhalarında yaralık gösterdiği gibi, il-

min değerini tanıtmak için de ön safta yer 
almıştır. Nitekim, “İlim, maldan hayırlıdır”, 
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olu-
rum” sözleri de onundur. Bu yöndeki ısrarlı 
telkinleri ve öğütleri bakımından denilebilir 
ki hiçbir dinin öncüsü O’nun gibi esaslı şe-
kilde öğretim konuları üzerinde durmamış 
ve umumi maarifi yüz yılımızın gerçekleştir-
mek istediği demokratik manasıyla İslamiyet 
kadar yaygın bir sahaya kısa zamanda intikal 
ettirememiştir. Nitekim Hıristiyanlık esasları 

zuhurundan ancak 3-4 
asır sonra tedvin edile-
bilmiş ve Avrupa’daki 

öğretim müesseseleri yine 
altı asır sonra genişlemeye 
elverişli ölçüde kurulabil-
miştir. Hatta ilk zamanlar 
ilimden kaçınmak için 
Eski Yunan kültürünün 
ilmi merkezliğini karşı sa-
hillerde temerküz ettiren 
İskenderiye Okulundan 
uzaklaşıp, manastırda çile 
doldurup dünyaya göz-
lerini kapayan yola sapıl-

mıştır. Bu durum İslam Endülüs’e yayılışına 
kadar hemen hemen devam etmiştir. Ve İslam 
ilmiyle temasa geldikten sonradır ki ilk çağ 
Yunan felsefesi ve ilim hareketi sahasında ay-
dınlanma yolunu bulmuş, öte taraftan Haçlı 
seferleri neticesinde İslam medeniyetinin ve 
hayatının üstünlükleriyle karşılaşarak bir in-
tibak devrine girilmiştir. Ayrıca Hıristiyanlık 
ilk devrelerde hatta ortaçağ boyunca ruhban 
sınıfının yetiştirilmesine inhisar ettirilen öğ-
retim kuruluşlarına ehemmiyet verdiği halde 
İslamiyet cami, mescit gibi yerlerden başka 
çölde, sokaklarda ve kısa zamanda meydana 
gelen Küttab okullarında türlü vesilelerden 
ve fırsatlardan faydalanarak bütün halka ka-
pılarını açan bir öğrenme ve öğretme sefer-
berliğine girmiş, camiler ve umumi öğretim 
müesseseleri halini almış, kısacası Hıristi-
yanlıkta rahiplere ait olan ve manastır içinde 

HIRİSTİYANLIK ESAS-

LARI ZUHURUNDAN 

ANCAK 3-4 ASIR SONRA 

TEDVİN EDİLEBİLMİŞ VE 

AVRUPA’DAKİ ÖĞRETİM 

MÜESSESELERİ YİNE ALTI 

ASIR SONRA GENİŞLE-

MEYE ELVERİŞLİ ÖLÇÜ-

DE KURULABİLMİŞTİR.



84

yatılı, dünya ile irtibatı kesili müesseseler ye-
rine İslam’da halka şamil ve dünyaya sırtını 
çevirmeyen bir istikamette yetişme yolları 
hareketli halde tutulmuştur. Halbuki bu du-
rumun elverişli ortamı İslam’dan önce yaygın 
değildi. Hülefa-i Raşidin’den Ömer, Osman, 
Ali’nin İslam’dan önce okuma yazma öğren-
dikleri ve Kureyş Kabilesinde bunların sa-
yısının 17’yi geçmediği, keza Evs ve Hazreç 
kabilelerinde ancak rastlanan mahdut okur 
yazarların dikkati çektiği ve daha çok Yahu-
dilerin Arapça okuma yazma ile meşgul ol-
duklarına Belazuri’nin “Fütühul Buldan’ında 
rastlamaktadır. Ayrıca 
“Bedir” muharebesinde 
esir düşen bazı Yahudile-
rin 10 Müslümana Arapça 
okuma öğrettiği taktirde 
azad edilmeleri için alınan 
karar okuma ve yazmaya 
verilen önemi göstermek-
tedir. 

Bu hareketli başlangıçla 
Arap Yarımadası’nın dışına 
taşan İslamiyet’in kuzey 
doğu ve batı istikametle-
rine üç koldan yayılışı sı-
rasında Hz. Peygamber’in 
bu görüş ve direktiflerin-
den mülhem olan sahabe-
ler ve kumandanlar bu uğurda girdikleri ye-
rin kültür durumlarına da dikkat ederek yeni 
kuruluşların öncülüğünü yapmışlar nihayet 
Abbasiler ve Selçuklar zamanında tercüme 
akademileri, zengin kütüphaneler yüksek 
dereceli okullar ve zamanın üniversite vasfını 
taşıyan ilmi merkezleri meydana getirmekte 
gecikmemişlerdir. Bu merkezlerin kuruluşu-
na ayrı ayrı işaret etmeden önce bir nevi mer-
haleler silsilesi olarak şu sıra üzerinde öğre-
tim ve eğitim örgütlerini değerlendirebiliriz:

Mescit, Cami 1- 

Küttab (İlkokullar) 2- 

Medaris (Medreseler)3- 

Beyt-ül Hikmeler (Saray ve Konak 4- 
Okulları) 5- Kütüphaneler 6- İlim, edep ve 
münazara meclisleri 7- Seyahat ve seferler 
yoluyla öğrenim.

Bunların başında şüphe yok ki Peygamber’in 
ilk açık derslerini verdiği mescit dersleri yer 
almaktadır. Ve kendisinin ilk öğretmen ve 
mürebbi sıfatını taşıması, Kur’an-ı Kerim 
tefsir etmesi kadar O’nun mana ve maksa-
dını aydınlatıcı rehberliği buradan yapmaya 
başlaması Medine’yi, özellikle hadis bilgileri 
ve İslam tarihinin ilk kaynak bilgilerini ince-
leme merkezi haline getirmiştir. Bir yandan 

esirler, öte yandan İsla-
miyeti kabul edenlerin ve 
İslam bilginlerinin, türlü 

heyetlerin Medine’yi ve 
sonra da Mekke’yi ziyaret 
etmeleri Hicaz Bölgesini 
Kur’an ve hadis bilgileri-
nin bir araştırma merkezi 
haline getirmiştir.15  

Daha sonra kurulan 
Küfe, Bağdat ve Bağdat 
mescitleri türlü görevle-
rinden, Kur’an ve hadis 
bilgilerinden başka dil 
bilgisi (Sarf ve nahv) usul 
ve adabına göre Kur’an 
tilaveti ve mezhepler mü-

nasebeti ve kelam münakaşaları üzerindeki 
bilgilerle şöhret bulmuştur. Bağdat’ın tesi-
si ve Halife Mansur (754-775) ve Me’mun 
(813-833) zamanlardaki geniş tercüme faa-
liyeti ve nihayet Selçuklular devrinde devlet 
maarifini sistemleştirmeye doğru giden “Ni-
zamiye” medreselerinin kuruluşu, Bağdat’ın 
ilmi şöhretini geniş kitlelere yaymaya mü-
essir olmuştur ki büyük İslam mütefekkir-
lerinin, filozoflarının yetişmeleri ve müspet 
ilimlere de değer veren gelişmeler bu arada 
batı dünyasına Sicilya ve Endülüs üzerinden 
sirayet eden bir güç kazanmıştır.

Küttab okulları, İslamiyet’in daha ilk dev-

HIRİSTİYANLIKTA RA-

HİPLERE AİT OLAN VE 

MANASTIR İÇİNDE YA-

TILI, DÜNYA İLE İRTİBA-

TI KESİK MÜESSESELER 

YERİNE İSLAM’DA HAL-

KA ŞAMİL VE DÜNYAYA 

SIRTINI ÇEVİRMEYEN 

BİR İSTİKAMETTE YETİŞ-

ME YOLLARI HAREKETLİ 

HALDE TUTULMUŞTUR.
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resinde başlayan umumi maarif hizmetindeki 
görevini, mahalli okul tipinde şekillendirmiş 
ve yaygın bir müessese olarak bugün dahi 
Trablusgarb gibi İslam devletlerinin iç bölge-
lerinde (Fizan) kesif halde faaliyetine devam 
etmekte bulunmuştur.16 Bu okul tipinin İs-
lam ülkelerinde ilk okuma yazma müessesi 
olarak hareketli bir hayatı vardır. Fatih’in 
İstanbul’da kurduğu meşhur medreselerin 
yanında bir de “Sıbyan” okulu açtırması ve 
daha önceleri erkek ve kadın hafız hocalar 
tarafından idame edilen  mahalle okullarını 
bu görevi incelenirken Küttab okullarından 
gelen bir geleneğe dayandıkları görülür. Ser-
best öğretim ücretinden, 
karşılıklı sözleşmelerden, 
yardım, bağış ve himaye-
lerden başlayan bu özel 
teşebbüs, aslında İslam’ın 
umumi maarif ve vazifele-
rinden doğmuş, yazımızın 
başında belirttiğimiz gibi, 
Peygamberin “erkek olsun 
kadın olsun bütün Müslü-
manlara ilmi talep etmek 
farzdır” düsturunun reali-
zasyonu içerisinde küçük 
çocukların yetiştirilme-
sine düşen ilk akademisini teşkil etmiştir. 
Başlangıçta hocaların mütevazi hayat ölçüle-
ri ve şahsi teşebbüsleriyle ilgili bir kuruluş 
olmakla beraber, umumi bir alaka ve himaye 
ve umumi bir maarifin bugünkü anlamıyla 
mecburi ilk öğretimin nüvesini teşkil etmiş-
tir. Şüphe yok ki eski Romalılarda ve İsrail’de 
görüldüğü gibi babanın öğretim vazifesinin 
İslamiyet’te dini bir mükellefiyet diye kabul 
edilmesinin de bu gelişmede büyük hissesi 
olmuştur ve ayrıca İslamiyet, bu mükellefi-
yeti vakti hali yerinde olan sınıflara hasret-
meyip zengin olsun, fakir olsun bütün Müs-
lümanlara teşmil etmiştir. Bu şümullendirme 
fakir çocuklar için (Küttab-ı Sebil) parasız 
okul tiplerini de yaratmış, vakıf okullarının 
meydana gelmesine tesir etmiş ve bu hizmet-

te kültür sever hükümdarlar, emirler ve ileri 
gelen erkan, bunların zevceleri ve kahyaları 
hata köleleri tarafından da bu hizmet bel-
li başlı bir hayır müessesesi halinde gelişe-
rek, son yüz yılların umumi maarif ve devlet 
maarifi müessesesine intikal etmiştir. Böyle 
muazzam bir savaşın ve gayretin içinde kar-
şılaşılan türlü müşküller ve tereddütler de bu 
arada şüphesiz eksik olmamıştır ki, bunların 
daha başlangıçta halli işleri, kadıların ve ilmi 
hayata rehberlik edenlerin doğrudan doğruya 
vazifeleri arasında yer almıştır. Bu meseleler 
ve yetiştirme problemi üzerinde İslamiyetin 
ne kadar hassasiyetle durduğu, öğütler ver-

meye ve tedbirler bulma-
ya çalıştığını göstermesi 

bakımından incelemeye 
değer ki Kayrevanlı Ebu’l 
Hasan bn. Muhammed al-
Kabisi (935-1012 miladi)  
eserinin (Tafsilü Ahval-il 
Muallimin) bölümünde 
bu konudaki soruları ve 
yorumları ayrı bir bahis 
Conduite Pour les İnstitu-
teurs et les éléves) adıyla 
Fransızcaya da tercüme 
olmuştur. Eserin yazma 

nüshasını Paris’te gören  ve “doktora tezi” ola-
rak işleyen Kahire Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi hocalarından Dr. A. Fraud el-Ehvani, 
Kabisi’nin eserini mihver yaparak (İslamiyet-
te terbiye) yahut (Kabisi’ye göre öğretim)17 
adlı kitabını, genişletmek suretiyle bastırmış, 
Kabisi’nin ve İbn Sahnun’un risalelerini de 
bu kitaba iktibas ederek eklemiştir. 

Öğretim ve eğitim hayatı ile ilgili bir çok 
soruların cevaplarını veren Kabisi’nin risale-
sinden buraya aldığımız şu satırlarda umumi 
öğretim vecibesine karşı ne kadar köklü bir 
alaka gösterdiğini ve İslam’ın ilk yüz yıllarda 
ortaya çıkan meselelere nasıl rehberlik edil-
diğini de türlü misallerle görüyoruz:

“Çocuğuna Kur’an öğretenin faziletine 
dair soruna gelince bu hususta Rasulullah 

KÜTTAB OKULLARI, 

İSLAMİYET’İN DAHA 

İLK DEVRESİNDE BAŞ-

LAYAN UMUMİ MAA-

RİF HİZMETİNDEKİ 

GÖREVİNİ, BUGÜN 

DAHİ TRABLUSGARB 

GİBİ BAZI BÖLGELERDE 

SÜRDÜRMEKTEDİR.
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Aleyhisselam’ın ‘sizin hayırlınız, Kur’an’ı 
öğrenen ve öğreteninizdir.’  sözü sana yeter! 
Çocuğuna Kur’an  öğreten kimse bu fazile-
te dahildir. Eğer dersen ki: O bizzat kendisi 
öğretmiyor fakat çocuğuna öğretecek birini 
tutuyor. Bil ki o adam, çocuğuna Kur’an öğ-
retmek için mal sarf ediyorsa bizzat kendisi 
öğretiyor demektir. O zat, bu öğretmesiyle  
yüce Tanrı’nın izniyle hayır işlerine koşan-
lardan olur. Çünkü bu, babanın çocuğuna 
Kur’an öğretmek konusundaki halis niyetin-
den ileri gelir. Çünkü onlar, babalarının ken-
dilerine öğrettiklerinden 
fazlasını bilemezler.”   

Babaların babalık vazi-
felerinin başında yer alan 
öğretme ve yetiştirme hiz-
meti ve bu yolda hayırlı 
insan kazanma mazhariye-
tini, Peygamber cariyelere 
ve kölelere de öğretme ve 
okutmayı da aynı derece-
de sevaba nail olma dere-
cesiyle değerlendirmiştir 
ki sınıflar arasındaki bü-
yük farkları kaldırmaya 
hedef tutan Hıristiyanlığın uzun yüz yıllar 
sağlayamadığı bu zihniyeti İslamiyet daha 
başlangıçta temel prensipleri arasına almış 
okumayı köleler için de bir hak ve vazife gibi 
değerlendirmiştir. Peygamber’in şu hadisi 
bunu açıkça belirtmektedir: 

 “Hangi adamın ki yanında bir cariyesi var-
dır; onu öğretir, talimini güzel yapar;terbiye 
eder; sonra, azad eder ve onunla evlenirse 
o adam için iki ecir vardır” Şimdi cariye-
sini öğreten ve talimini güzelce yapan ve 
Peygamber’in bu hadisinde söylediklerini 
yerine getiren kimse iki sevap alırsa, çocu-
ğunu öğreten ve onu talim ve terbiye eden 
kimse de, elbette çocuğu için öyle güzel iş 
yapmış olur ki bu yüzden ona, kat kat sevap 
verilmesi umulur.18

“Çocuğuna Kur’an öğretmekle, çocuk bir 

ilme nail olur ki o ilim, çocuğun havsalasında 
daimi kalır ve en büyük servet ve gıda olur.”

Kabisi’den önce (Adabu’l – Muallimin ve’l 
Müteallimin) adlı risaleyi yazmış olan İbn-i 
Sahnun19 ise (ölümü 240 h /854 m) “Ben kendi 
işimle uğraşıyorum çocuğumla meşgul olamı-
yorum diyen bir soru sahibine şu cevabı ver-
miştir: ‘Bu hususta alacağın ecrin, hac, ribat ve 
cihad sevabından daha büyük olduğunu bilmi-
yor musun?” Nihayet bu vazifenin 19. yüz yıl-
da taammüm eden ve umumiyet ve mecburi-
yet anlayışının İslam’ın daha ilk yüz yıllarında, 

yani 1.000 küsur yıl önce, 
nasıl ciddi bir davranış-
la ele alındığını aşağıdaki 

aktüel sorular açıkça ortaya 
koymaktadır: 

“Oğlunu mektebe gön-
dermekten imtina eden 
adamı imam icbar edebi-
lir mi? Bunda kadın erkek 
aynı duruma tabi midir? 
gibi sorulara gelince; de 
ki; öğüt verilir ve günaha 
girdiği söylenir. Babası ol-
maz da velisi olursa o da 

icbar edilir mi? Velisi de olmazsa, çocuğu 
okutmak veliye mi, imama mı düşer? Eğer 
bu çocuğun hiç kimsesi yoksa Müslümanla-
rın çocuğun malından sarf ederek onu okut-
maları gerekir mi? Çocuğun malı da yoksa 
onun okuma masrafını Müslümanlar mı 
ödeyeceklerdir? Yahut mektepte öğretmenin 
ondan ücret almaması mı icap eder? Babası 
olur, malı da olur da mektebe göndermeyi 
düşünmezse, imam, onu hapsedebilir, yahut 
dövebilir mi? Bu durumda kalan bir çocuk 
için, gereken işlemi yapmaya icbar edecek, 
kötü şeylerden alıkoyacak bir hükümdarı 
bulunmayan bir ülkede olursa o zaman du-
rum nasıl olacak? Bu takdirde Müslümanlar-
dan bir cemaatin hükümdar yerine geçmele-
rini (yani hükümdarın bu husustaki görevini 
yapmalarını, mesela böyle bir babayı hapset-
melerini) tecviz edebilir miyiz? 

PEYGAMBER, BABALA-

RIN VAZİFELERİNİN BA-

ŞINDA YER ALAN ÖĞRET-

ME VE YETİŞTİRME HİZ-

METİNİ, CARİYELER VE 

KÖLELER İÇİN DE AYNI 

DERECEDE SEVABA NAİL 

OLMA VESİLESİ OLARAK 

DEĞERLENDİRMİŞTİR.
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Bütün bu sorular ve bunların tatbikatına 
ait bir yığın incelikler, İslamiyet’in daha ikin-
ci ve üçüncü yüz yıllarında ele alınan ve hal-
ka mal edilerek karşılık tedbirleri bulunan 
meselelerini teşkil etmektedir ki batı Avrupa 
bu gibi polemiklere Hıristiyanlığın zuhurun-
dan 1.000 yıl sonra – bir kelime ile – İsla-
miyet ile temasa geldikten sonra, yani Büyük 
Kral Charlamange zamanında girişebilmiştir. 
Ancak bu da muvakkat kalmış, ölümünden 
sonra bu teşebbüs tavsamış ve bir daha ancak 
Protestanlığın zuhurundan sonra bir davra-
nış ve hareket gücü kazanabilmiştir. İslam’a 
nazaran olan bu farklı 
durumu biraz daha ya-
kından görebilmemiz için 
aşağıdaki satırları okumak 
kâfidir: 

“Çocuklar analarından 
ve babalarından hayat dav-
ranışlarına ait kaideleri ve 
yolları Hıristiyanlık örf ve 
adetlerinden öğrenirlerdi. 
Herhangi ders ve öğretim 
almazlardı. İlk bilgiler de-
diğimiz şeyler de yoktu. 
İlk çağlarda olduğu gibi, 
pratik hayat için orta çağda 
da böyle şeylere lüzum gö-
rülmüyordu ve bu sebeple 
de öğretim organize edilmiş değildi. Hatta bu 
maksat için hususi bir teşebbüs vesilesi de 
yoktu. 13. yüz yılın saray ve konak şairlerinin 
hemen hepsi okuma ve yazma bilmezlerdi. 
Orta çağın ilk yarısından bu maharetler onla-
ra tamamen yabancı idi. Bu hususta hala ha-
kim olan görüş bir zamanlar Got Kraliçesi’nin 
çocukları için getirilen öğretmene yol verilip, 
bunun yerine kraliçenin direktifi ile çocuk-
larının heves ve arzularını silah kullanmakta 
ve halk anlayışında değerlendirdiği gibi, silah 
çeşitleriyle ve silahşörlükle haşir neşir olacak 
bir arkadaş ve silah öğreticisinin seçilmesi asıl 
öğretmene tercih edilmişti.” 

“Eski Roma kayzerlerinin saray okulundan 

taklid edilerek kurulan Merowing Hanedanı-
nın saray okulu da uzun süre yaşamamıştır. 
Kral Martel’in çocukları isimlerini yazmasını 
bilmezlerdi. Büyük Kral Charlamange’nın, 
Sofi Loui’nin bu saray okulunu yeniden 
açmaları da geçici olmuştu. Ve 40 yaşında 
iken yazı yazmaya öğrenmeye teşebbüs eden 
Kayzer’in tesiri de uzun sürmemişti. Konrad 
II’nin rahibi ve müşaviri Wipo 11. yüz yılın 
ortasında Almanların nazarında eğer rahip 
olmayacaksa bir adama bir şey öğretmenin 
ayıp sayılacağından şikâyet etmektedir. Ve 
hakikatte de rahip olmak isteyenlerin işi-

ni terk edip kiliseye ve 
manastıra kapanması 

gerekmektedir.”20

Aynı tarihlerde ise İslam 
dünyasına baktığımız za-
man modern maarifin ön-
cülüğünü yapacak ve batı 
üniversitelerinin de yolu-
nu açacak olan ilmi öğre-
tim kuruluşlarını, Selçuk-
lu Alp Arslan’ın yetiştirdi-
ği ve himaye ettiği Nizam-
el Mülk’ün seri halinde 
Nizamiye medreselerini 
açtığını görüyoruz ki bu 
fark bütün kesin hatlarıy-
la İslamiyet’in umumi ve 

ilmi öğretime ne kadar yer vermiş olduğunu 
gözümüzün önünde tecessüm ettirmektedir. 
Kısacası Bizans ordularını, emrindeki az sa-
yıdaki kuvvete rağmen Malazgirt’te yüz geri 
ettiren büyük Alp Arslan, öte yandan ilme ve 
kültüre verdiği büyük değerin yollarını açan 
bir teşebbüse ve manevi hamlelere en sağlam 
temeli hazırlamış oluyordu. 

İSLAMİ TELAKKİLERE GÖRE 
DİSİPLİN ve ÖRNEKLERİ
Babaların ve çocuk velilerinin okula baş-

latma sırasında bizdeki Sıbyan okullarında 
da bir nevi adet halini alan ilk sözü olan “oğ-
lumun eti senin, kemiği benim”21 cümlesi 

İSLAMİYET’İN DAHA 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YÜZ 

YILLARINDA ELE ALINAN 

VE HALKA MAL EDİLE-

REK KARŞILIK TEDBİR-

LERİ BULUNAN EĞİTİM 

MESELELERİNE AVRUPA, 

HIRİSTİYANLIĞIN ZU-

HURUNDAN 1.000 YIL 

SONRA, İSLAMİYET İLE 

TEMASA GELDİKTEN 

SONRA GİRİŞEBİLMİŞTİR.
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hocalık hakkını babalık hakkı gibi tutmak 
kadar bu okuldaki sert inzibatın da bir ka-
rakteristiğidir. Namazı terk etme ihtiyatları 
karşısında ayrıca Kur’an hıfz edilmemesi, 
oyunlara düşkünlük, öğrenci arkadaşlarına 
eziyet etmek, okuldan firar ve okulca suç sa-
yılan hallere düşmek te’dibi ve cismani ceza-
larla cezalandırmayı gerektirmiştir. Ancak bu 
cezalar İslamiyet’te şartlara bağlandığı gibi, 
dayak da 3-10 değnek arasında hadlere tabi 
tutulmuş, kaba etler ve ayaklar dışında başa, 
kulağa, yüz mahiyesine ve belden yukarıya 
ve ıslah ve tedavi maksadının dışında kin, 
adavet ve intikam gibi duygulara esir olarak 
vurulmaması hususları önemle belirtilmiştir. 
Ayrıca küçük çocuklara 
rıfk ile muamele edilme-
si de, Peygamber’imizden 
başlayarak sahabeler, İs-
lam terbiyecileri tarafından 
tavsiye edilmiştir. Aslında 
sert terbiye ve inzibat, ilk 
çağlarda ve Hıristiyanlık-
ta, İslam’daki tatbikatına 
nazaran daha sert ölçüler-
de benimsenmiş ve revaç 
görmüştür. Falaka, Hıristi-
yanlıktan önce eski Roma-
lılardan İslam okullarına 
geçmiştir. Çocuğu yere yatırarak ve bacak-
larını falaka mengenesi sıkıştırıp bağlayarak 
kalfalara ve yaşlı öğrencilere, sırtta taşınacak 
hale gelinceye kadar, meydan dayağı attırmak 
örneklerinin en korkuncu, eski Roma’da tat-
bik edilmiş, Orbilius gibi dayak atma tarzı ile 
de eğitim tarihlerinde şöhret bulmuş hocalar 
eski Roma’da yaşamış ve (Orbiyalizm) terimi 
bu manada bir rekor manasına gelmek üzere 
pedagoji sözcüklerinde yer almıştır. Yine bu 
devirdedir ki, “ sırtımızı uzun sopaların ini-
şinden nasıl koruyabiliriz ” nevinden elden 
ele dolaşan risaleler bu müthiş dayak şekil-
lerinin tepkisi olarak yazılmıştır. Hıristiyan-
larda manastır okullarında da ibadet ve taat 
ihmalleri sapmalar ve terslenmeler karşısın-

da çıplak vücutlara kırbaçlar şaklatmak sure-
tiyle en sert ve en sert ve ağır inzibat şekilleri, 
vücudu körletmek ve ruhun yükselmesi için 
bedeni ezmek felsefesi takviyeli olarak tatbik 
edilmiştir.22 Beden ve ruh ayrımı kontranstı 
görüşüne, Rousso’nun tersine olarak insa-
nın kötü ve daha çok suça meyyal bir varlık 
olduğu telakkisine dayanan bir görüşle orta 
çağda ve Hıristiyan okullarında da cismani 
cezalara geniş yer verilmiştir. Jezvit okulla-
rında, öğretmenin şahsiyetini korumak için, 
bu işe memur vazifeliler tarafından ceza tat-
bik edilmiştir. İlk çağlarda muharip insan 
yetiştirmek amacıyla öğretimin başta gelen 
yolu ve şartı sayılmıştır. Nitekim Isparta’da 

esirlere karşı azınlık du-
rumunda olmanın verdi-

ği reaksiyonla dayanıklı, 
tahammüllü Ispartalıyı 
yetiştirmek uğrunda, vü-
cudundan kan fışkırırca-
sına dahi, gözünü kırp-
mayacak derecede metin 
olabilmek ve bir şeref re-
koru sayılmış, hatta dayak 
cezaları altında can verdi-
ği halde sesini çıkarma-
yanlara rastlanmıştır. Eski 
Mısırlıların hikmetleri ve 

atasözleri arasında görüyoruz ki, öğrencile-
rin göz ve kulak faaliyeti ile öğrenme olayını, 
dayakla takviye için, “Çocuğun kulağı başın-
da değil, sırtındadır!” sözü bir kelam-ı kibar 
haline gelmiştir.23 Nasıl ki, Ahd-i Atik’te ve 
İsrail dini buyrukları ve Süleyman’ın hikmet-
leri arasında da, “Çocuğunu dövmeyen dizini 
döver!”, “Çocuğunu sevmeyen onu dövmez” 
değerlerin ve emirlerin başında yer almıştır. 
Bütün bu görüşleri ve tatbikatını, göz önüne 
aldığımız zaman, İslamiyet’in takip ettiği eği-
tim yolları üzerinde disiplin anlayışı bunlara 
kıyas edilirse daha insani ve müsamahalı öl-
çülere kavuşturulduğu anlaşılır.   

Hatırlamak lazımdır ki, orta çağda batıda-
ki okulların yeni bir hocaya devri muamele-

İNSANIN KÖTÜ VE DAHA 

ÇOK SUÇA MEYYAL BİR 

VARLIK OLDUĞU TELAK-

KİSİNE DAYANAN BİR 

GÖRÜŞLE HIRİSTİYAN 

OKULLARINDA CİSMA-

Nİ CEZALARA GENİŞ 

YER VERİLMİŞTİR.
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si, kabzasında kakma mühürleri olan uzun 
sopaların teatisi suretiyle yapılırdı. Eğitim 
tarihinde büyük bir ad yapmış ve hüma-
nist eğitimcilere de kılavuzluk etmiş olan  
“Ouintilyen’in” fikirleri ve insani bir mecra-
ya sokulabilme imkânını bulmuş ve nihayet 
dayak hümanist görüşlerin, devlet maarifi ve 
amme hizmeti anlayışı çerçevesinde kat eti-
len tekâmül merhalelerinden sonra, kanuni 
müeyyidelerle yasak edilmiştir. Buna rağ-
men münferit tatbikatlarla karşılaşıldığı gibi, 
demokratik gelişmelerin başında yürüyen 
İngiltere gibi memleketlerde sadece tembel-
likle, verilen ödevlerin ihmallerine münhasır 
olmak üzere dayak atılma cezalarına halen 
başvurulduğu da bilinen 
gerçeklerdendir. 

Okul disiplini bahsin-
de dayağın mecburiyetler 
tahtında kullanılması, 
İslam pedagoglarını bir 
hayli meşgul etmiş, fakat 
umumiyetle cezanın ıslah 
vazifesi üzerinde durul-
duğu gibi özellikle yaş-
ları bakımından mesuli-
yet hudutlarına girmeyen çocuklar üzerinde 
dayak cezasının tatbikinden sakınılmıştır. 
Bu konudaki görüşleri belirtmeden önce da-
yağın şartları ve hadleri üzerinde Kabisi’nin 
eserinden alınan şu sıraya baktığımız zaman 
ne kadar önemli noktalara dikkat edilmesi 
gerektiği de anlaşılmış olacaktır. Kabisi’ye 
göre dayak şöyle bir sıralama üzerinden mü-
talaa edilebilir: 

Ancak bir suç vaki olduğu zaman dövül-1- 
mek akla gelebilir.

Öğrencinin suçu ile mütenasip olarak 2- 
dayak atılabilir.

Dayağın haddi bir ila üç değneğe kadar 3- 
olacak, bundan fazlası için, yani ona ka-
dar olan dayaklar için öğrencinin velisin-
den izin alınacaktır. 

10 değnek vurulmak suretiyle uslanma-4- 

yan kötü huylu çocuklara bu ceza daha 
da artırılabilir. (Bu artırmayı yersiz bu-
lanlar da vardır). 

Öğretmenin çocukları başkasına veya ar-5- 
kadaşlarına dövdürmeyip, babalık hakkı 
gibi bu vazifeyi kendisinden başkasına 
havale etmemesi, yani bizzat kendinin 
dövmesi lazımdır. 

Dayağın hassası acı vermesidir. Bu acının 6- 
bir takım yaralar ve bereler bırakacak de-
recede olmaması lazımdır. 

Dayağın yeri iki tabandır. Bu daha em-7- 
niyetlidir. Elem vermesi bakımından da 
daha salimdir. Çocuğun başına, yüzüne, 

vurulmaması lazımdır. 
Böyle bir dövmenin dima-
ğa, gözlere, zekâya, ağır 

zararlar vermesi mümkün-
dür. 

Dayak aletleri, He-8- 
zaran sopaları ve falaka-
dır. Ancak değnek yaş ve 
sağlam olmalıdır. Burada 
şiddete doğru götüren tec-
ridin bir başka maksadı da 

suçlunun halini düzeltmesi ve başkaları 
için de ibret teşkil etmesi yoluyla suçların 
sirayet ve tekerrürünün önüne geçmektir 
ve suçla ayarlı olarak şiddete doğru giden 
bir ıskalayı takip etmesi ve tesirlerinin 
müşahedelerine ve izlenimlerine fırsat 
verilmesinden ileri gelmektedir. “Zevcin 
zevce üzerinde, babanın çocukları üze-
rinde, hocanın da öğrencileri üzerinde 
ıslah ve tedip cezalarını” kabul eden İs-
lamiyet bu cezaları fiilen mahiyeti ile bir 
arada ayarlı olarak düzenlemiş ve Jan Ja-
ques Rousso’nun bir nevi “Reaksiyon na-
türel” anlayışına benzeyen bir zihniyetle 
(kısas) cezalarına, mesela hırsızlığa karşı 
kol kesilmesi cezalarına kadar gidilmiştir. 
Fark müdahalemizle olmamasındandır. 

Ancak bu çeşit ağır cezalar suçlunun bi-
linçli ve kasıtlı hareketlerine karşı düşünül-

İSLAM PEDAGOGLARI 

ÖZELLİKLE YAŞLARI BAKI-

MINDAN MESULİYET HU-

DUTLARINA GİRMEYEN 

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE 

DAYAK CEZASININ TAT-

BİKİNDEN SAKINMIŞTIR.
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mesi gerektiği gibi, İslami eğitimde aslolan 
rıfk ve muamele ve ıslah-ı nefis cezasıdır. 
Ayrıca çocuk büluğu ermedikçe mükellefi-
yetlerden de mesul sayılmamıştır.24 Ve yine 
Kabisi’nin dayandığı bir hadise göre de “Al-
lah her yerde Rıfkı sever. Allah ancak kulla-
rından merhametli olanlara merhamet eder ” 
ve yine, “Allah zalimleri sevmez.”25

Kur’an-ı Kerim’deki müteradif kelime-
ler halinde rahmet, mağfiret, safh deyimleri 
sık sık geçer. “Zevcelerinizden ve çocukları-
nızdan size düşman olanlar da bulunabilir. 
Bunları siz affederseniz 
iyi bir şey yapmış olursu-
nuz. Çünkü Allah gafur 
ve rahimdir.”, “Bir kötü-
lüğün cezası yine onun 
gibi bir kötülüktür. Fakat 
kim affeder ve ıslah eder-
se Cenab-ı Hak indinde 
onun sevabı vardır.”26 ”Af-
fın verisi sabırdır. Daima 
şiddet ve hiddet gösteren 
asık çehreli bir muallim 
için makbul bir şey değil-
dir. Çünkü öğrencileri de 
onun gibi olur ve karşı-
lık da verebilirler. Bu sebepledir ki sıbyana 
Kabisi rıfk ve muameleyi tercih etmektedir. 
Nitekim bir başka yerinde şöyle demektedir: 
“Kur’an ve hadis buyruklarında görüldüğü 
gibi suçu olan büyükler bile affolunabilirken, 
küçük yaşta olan, akılları ermeyen ve suçları 
da çocukça olanları evla–bittarik affetmek 
gerekir.” Onlar için önce nasihat, tenbih, ih-
tar, korkutma ve tecrit etme fayda vermezse 
ancak o zaman cismani bir ceza olan baş-
vurulur ki bu da zorlayıcı, zecri bir cezadır. 
Çünkü bu ceza çocukta bir acı tembihi yapar 
ve suçu bir daha işlememesine müessir olur 
ki bunun tatbikinin de yukarıda belirttiğimiz 
muayyen şartları ve ölçüleri olmak gerekir. 
10 yaşından küçük çocuklar ise Peygamber’e 
atfolunan bilgilerle dövülmezler. Çünkü bu 
yaştan önce çocuk mes’ul değildir ve dövme-

den maksat ise ıslahtır.27 

Büyük İslam mütefekkirlerinden İbn-i 
Haldun da öğretmenlere ayırdığı bir bahis-
te şiddet tedbirlerine başvurmanın şöyle 
öne sürmektedir: “Öğretmenleri tarafından 
dövülmekle terbiye edilen çocukların ruhu 
genişlemez, tersine bunlar tembel olurlar. Bu 
hareket onları kötülüğe ve yalancılığa sürük-
ler ve bu korkudan dolayı da doğruyu söyle-
meyip riyakârlığa saparlar.”28 Bundan çıkan 
netice de babanın oğlunu terbiyede fazla şid-
det kullanmaması istikametindeki İslam mü-

rebbileri genel olarak bu 
kaidelere uymuşlardır. 

İbn-i Haldun’un bu 
sözlerini sanki bir tatbikat 
misali imiş gibi ondan 5-6 
yüz yıl sonra Alman peda-
gogu Gottfried Salzman’ın 
neticeli hikayeler, kıssa-
dan hisseler şeklinde yaz-
dığı “Yengeç” kitabında 
görüyoruz.29 Yine dikkate 
şayan bir görüş olarak 3. 
hicri yüz yılında olan ve 
Sicilya’nın Palermo şeh-

rinde metfun bulunan İbn-i Sahnun’un ken-
di çocuğu için bir nevi vasiyet sözlerinde de 
şunları okuyoruz: “ Onu ancak teşvik ve sena 
ile te’dip et. O, dövmek ve zorlamakla terbi-
ye edilecek çocuklardan değildir.”30

İbn-i Sahun, bu sözleriyle bugünkü peda-
gojinin temel istikametlerini gösteren ferdi 
psikolojinin temellerine işaret ediyor, hem 
de ceza kadar teşvik ve mükâfatlandırma 
yolunun eğitimde rolü olacağına dikka-
ti çekmiş bulunuyor ki, bu ikinci yol eski 
Roma eğitimcilerinden Quineilien’dan son-
ra Hümanistlerde ve 18. asırda Jan Jaques 
Rousso’yu takip eden flantrippist (insancıl) 
terbiyecilerin başlıca şiarı olmuştur. Bu görüş 
meşhur pedagog Comeius’un tabiri ile oku-
lu feryad-ü figan yeri olmaktan kurtarıp bir 
neşe ve şetaret yuvası haline getirmek gay-

CEZALAR SUÇLUNUN 

BİLİNÇLİ VE KASITLI 

HAREKETLERİNE KARŞI 

DÜŞÜNÜLMESİ GEREK-

TİĞİ GİBİ, İSLAMİ EĞİ-
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retlerini arttırmıştır. İbn-i Sahnun’un uyan 
bir çok İslam eğitimcileri de “Çocukta iyi bir 
fiil görülünce ona gereken mükâfat verilsin 
ki o da buna sevinsin ve insanlar tarafından 
hareketinin takdir edildiğini anlayarak daha 
iyilerini yapmaya çalışsın!”31 demişlerdir. 

Mükâfat ve mücazat, kısacası disiplin me-
seleleri öğretimden başka doğrudan doğruya 
eğitimin ve irade terbiyesinin belli başlı ko-
nularını teşkil eder ki biz burada bunun te-
orilerine ve münakaşalarına girerek yazımızı 
daha da uzatacak değiliz. Yalnız şu kadarını 
söylemek isteriz ki “Dayak cennetten çıkmış-
tır”, “Hocanın vurduğu yerde gül biter” veya 
“Eti senin kemiği benim” nevinden sözler ho-
caya bir otorite atfetmek ve babalık gücünü 
ondan da görmek temayülünden ileri gitmiş 
olmadığı gibi, yukarıdaki satırlarda belirtti-
ğimiz İslami kaynaklarda mutlak ve geniş bir 
tasvip de bulmamıştır. Ayrıca unutmamak 
lazımdır ki, cezalara da insanlığın tekâmül 
merhaleleri ile ilgili bir gelişme göstermiş-
tir ki bu hususta İslamiyet ondan öncesini 
aşmıştır. Demokratik nizam ise her şeyden 
önce kişilik şeref ve haysiyetini başta koru-
makla mükelleftir. Nitekim zaruri hallerde 
görülen dayak cezasının tatbiki şartları üzeri-
ne daha dokuzuncu miladi yüz yılında İslam 
pedagogları öğretmenleri hiddetli bulunduk-
ları bir zamanda çocukları dövmekten men 
etmektedirler. Müslüman çocukları kendi 
hiddetimizi yatıştırmak için dövülmemelidir. 
Bu adalete sığmaz. Çünkü gazap anında in-
sanın gözü döner, rengi atar ve akıllı bir insa-
nın utanacağı kötü sözler de söylenir ki aklı 
başına geldiği zaman kendisinin de bundan 
pişman olması gerekir.32 

Dipnotlar

1 Alak Sûresi, âyet 1

2 Aynı Sûre, âyet 4-6

3 Hadis. Taleb-ül-ilmi farizetün ala külli müslimin 
ve müslimetin.

4 Medeniyet-i İslamiye Tarihi, cilt:3 sh. 395

5 İslam Ansiklopedisi, Cüz 78-79 sh. 47

6 Medeniyet-i İslamiye Tarihi, C. 3 sh. 404

7 Zümer Sûresi, âyet 9: Hel yestevi’llezine  ya’lemune 
ve’llezine la ya’lemun

8 Mücadile Sûresi, âyet 11

9 Bakara Sûresi, âyet 150 ve 151’in bir kısmı 

10 Taha Sûresi, âyet 114

11 Hz. Ali’den naklen (Hadis-i Şerif) 

12 Hz. Osman’dan naklen (Hadis-i Şerif)

13 Hz. Ömer’den naklen. Adab-ül-muallimin li-ibni-
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kültemiz son sınıf öğrencilerinden Süleyman Ateş 
tarafından bastırılmak üzere Türkçe’ye çevrilmiş-
tir. 

18 Tafsilü Ahval-il Muallimin, Kabisi (Çev. Süleyman 
Ateş) 

19 Sicilya’nın merkez Palermo şehrinde vefat eden 
orada medfun ilk İslam pedagoklarından (Brokel-
mann)

20 Prof. Dr. Paul Barth, Gescihte der Erziehung, Sh. 
186, Orta Çağın ilk yarısında eğitim bahsine bkz.

21 “Haza İbni leke minhü’l-lahm ve li minhü’l-azm” 
Et-talim fi’l-Irak, A.El- Heluli, sh. 57

22 Barth, Geschichte der Padagogik, Hıristiyanlıkta 
Eğitim bahsine bak.

23 Eski Mısırlılarda, Asurlarda Eğitim

24 Mukaddime-i İbni’r Rüşd, Sh.3. Dr. El-Ahvani’nin 
Et-Terbiyetü fi’l-İslam adlı eserinden Sh. 137- 
138

25 Elhani’nin ayni eseri sh. 134

26 Elhani’nin ayni eseri sh. 135

27 Elhani’nin ayni eseri sh. 146

28 Mukaddime-i İbn-i Haldun Sh. 399

29 Krebsbuchlein Zalzman (Bu kitapçık Dr. Ziya Da-
lat tarafından dilimize çevrilmiştir). 

30 Et-Talim fi Re’yi’l-Kabisi (El-Ehvadi’den)

31 Şemsettin-i Enbabi (Müteehhirinden), ayni eser 

32 Kabisi’ye göre Öğretim ve Eğitim (yahut Er-Risalat 
li Adabi’l Muallimin ve Müteallimin). 
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nsan bilir… Cahilliği unutuşundan…

Eğitim insanı sentetik ilişkiler ağına 
hazırlar. Onun doğuştan potansiyel olarak 
sahip olduğu bazı hassasiyetlerini bilerken 
bazılarını da köreltir. Ayrıksılığını mümkün 
mertebe törpüler, onu topluma hazırlar.

Toplum dediğiniz yapay bir dünya… 
Dayatır insana kendini… O hep orada 
durmaktadır. Şehrinizdeki dağ gibi, ırmak 
gibi… Tarlanızın ortasındaki kaya gibi. Siz 
onu dikkate almak zorundasınız; o sizi de-
ğil… Bir şehirde yaşayakalmanın ilk şartı 
o şehrin kayıtlı ve kayıtsız tüm kurallarına 
uymak; hiç değilse uyma iradesi ortaya koy-
mak; kural dışı kaldığınız durumlarda özür 
dileme erdemini (!) göstermektir.

İnsanın doğadan bu denli kopması, ken-
dini yalıtması, doğa ile arasına steril perdeler 
germesi hayra alamet değil. Toprak, anasıdır 
insanın. İnsanı topraktan yarattı Hak. Top-
rak emzirir insanı, besler, büyütür. İnsan, 
yeryüzündeki yürüyüşünü tamamladığında 
fani bedeni yine toprağın kucağına döner.

Böyleyken, anasına insan kadar hor dav-
ranan başka canlı yoktur bildiğimiz evrende. 
Vefasızdır insan. Çünkü unutuverir. Beşer-
dir, şaşar. Bir görüşe göre insan sözünün eti-
molojisi nisyana dayanır. Nisyan unutuş...

zulüm: bir şeyi yerinden etmek!
İnsanın kötüsü zalim... Zulmün bidayeti 

ise kendi kendine zulmetmek... İnsan ken-
dine çokça kötülük etmeden, bir başkasına 
azıcık kötülük edemez. İnsan kendine çokça 
iyilik etmeksizin bir başkasına azıcık iyilik-

D E N E M E

Ümidim Ümmîlikte

Aklımızı ve 
ruhumuzu kendi 
elimizle ve üste 

para ödeyerek 
hadım etmenin adı 
bugün eğitim. Öyle 

derinleşti, öyle 
dallanıp budaklandı 

ki cehalet, tahsil 
gerektiriyor.

iFATİH OKUMUŞ
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Ümidim 
Ümmilikte

te bulunamaz. Bu böyledir. Eşyanın tabiatı 
budur. Kap içindekini sızdırır. Bir şeye sahip 
olmayan onu veremez. 

İnsan en güzel kıvamda yaratılmıştır. Den-
geli, ölçülü, adil… Düşüş sonradan. Denge-
yi kaybeden düşer. Dengeyi kaybetmenin 
bir adı da zulüm… Zulmü, bir şeyi yerinden 
etmek diye tarif ederler. Her şeyi yerli yeri-
ne koymak, her işi yerince yapmak adalet ve 
hikmet.

“Kime hikmet verildiyse, ona çokça hayır 
bağışlanmıştır.” (Bakara, 2/269)

Garip zamanlar
Garip zamanlara erdik. İçler dış, dışlar iç 

oldu. Eşyayı ters yüz ettik. Şeylerin adlarıyla 
oynadık. İsimler yerinden kayınca eşya da 
kaydı, hayat da… Şeyi adıyla çağırmamak 
çocuğa düzmece bir nesep uydurmaktan, 
hadise senet yamamaktan farksız…

Örnek mi? Yalan haber, cesaret, cömertlik, 
yardım, barış, demokrasi… Hangi kelime 
yerli yerinde kaldı ki? Haber, vakıayı aynıyla 
bildirmektir. Haber yansıtan aynalar özürlü, 
defolu olduğundan gördüğümüze, duydu-
ğumuza inanamaz olduk.

Cesaret ve cömertlik artık yiğitliği değil 
hayâsızlığı ifade eden bağlamlarda telaffuz 
edilmeye başlandı. Kesmek için beslediğiniz 
tavuğa verdiğiniz yemin adı yardım oldu. Ba-
rış cihanşümul sömürüyü kurumsallaştıran 
doktrin. Demokrasi çok yüzlü diktatörlük…

Kitaplar, sayfalar, satırlar bilgiyi değil ce-
haleti taşımaya başladı. Bizimkisi öğrenilmiş 
cehalet. Aklımızı ve ruhumuzu kendi elimiz-
le ve üste para ödeyerek hadım etmenin adı 
eğitim. Öyle derinleşti, öyle dallanıp bu-
daklandı ki cehalet, tahsil gerektiriyor.

Mürekkep cehaletimiz lekesi çıkmayan 
Çin mürekkebi gibi yapıştı üstümüze başı-
mıza. Eğitim yıllar yılı Çin işkencesiyle ka-
rakterimize kazınan garip şekilli dövmeler 
gibi benliğimizi taladı.

İnsan bilir. Cahilliği unutuşundan… Aslı 
böyleydi. Dedim ya garip bir asrın tanıkları-
yız. Şimdi bilmek unutuştan beslenmeli. Ne 
kadar unutursak bize sonradan öğretileni, o 

kadar temizleneceğiz. Ne kadar temizlenir, 
ne kadar ümmîleşirsek mesaja o kadar yer 
açmış olacağız kalbimizde.

İlim ümit vaat etmiyor artık. Çünkü o da 
yerinden edildi. İlim bir işaret, bir âyetken 
menzil sayıldı; aletken yüceltilip gaye tahtı-
na oturtuldu. Ümidim ümmîlikte…

Değil mi ki ümmî Peygamber’in (sav) üm-
metiyiz… Değil mi ki bin yıldır salât-ı ümmi-
yeyi okuyan bir milletin çocuklarıyız… Öyle 
ümmîleşelim ki bizi hiçbir kültür bombasıy-
la yok edemesin, hiçbir sözümona fikir sila-
hıyla yaralayamasınlar.

Ümmîleşmek “lâ” makâmı. Ben ona çağı-
rıyorum. “İllâ” binası bu temel üzerine ku-
rulur.

Beyt:

“Temiz et gönül evini

Yâr gelicek kondurmayal”

İnteha.

Eğitim
Terbiye yerine ikame olunan eğitim keli-

mesi fakire daima itici gelmiştir. Birisi eği-
timden söz etti mi, sirk hayvanlarının belli 
durumlarda, önceden belirlenmiş refleksleri 
göstermek üzere şartlandırılması gelir aklı-
ma.

Bu kelimenin zihnimdeki hemen bütün 
tedaileri olumsuzdur. Tellerin eğilip bükül-
mesini çağrıştırır mesela...

Terbiye eğitim yerine de kullanılabilir; 
fakat eğitim kelimesi terbiye kelimesi kadar 
ihatalı değildir. Çocuk terbiye edilir, çiçek 
terbiye edilir, at terbiye edilir, çorba terbiye 
edilir, et terbiye edilir; fakat uydurma eği-
tim kelimesi terbiyenin bütün bu manalarını 
kapsayacak şümulde ve kudrette değildir. 
Onu sadece bir şeyi yamulttuğumuz, eğip 
büktüğümüz, bozduğumuz zaman isabetle 
kullanabiliriz.

Terbiye kelimesi (r-b-v) kökünden türe-
miştir. Üretmek, artırmak, zenginleştirmek 
anlamlarına gelir. Aynı kökten türeyen riba, 
faiz demektir. Eğitim ise eğmekten türemiş-
tir. Belki eğip bükmenin bir terbiye metodu 
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olduğu ileri sürülebilecektir. Ağaç yaş iken 
eğilir sözü bu anlamdadır. Ancak bu savı 
kabul etsek bile, terbiyenin eğip bükmekten 
ibaret olduğunu kabul etmemiz mümkün 
değildir.

Eğitim sınırlandırır ve kısıtlar. Terbiye ise 
insanın özünü gürleştirerek onu özgürleşti-
rir. Eğitim, eğitileni nesne kabul eder. Terbi-
yede ise asl olan terbiye konusunun özellik-
lerinin en güzel biçimde ortaya çıkarılması-
dır. Terbiye edilen de öznedir. Bir fidanın en 
elverişli toprağa dikilmesi, yararsız dallarının 
budanması, güneşten, sudan, gübreden yete-
rince yararlanmasının sağlanması; gerekiyor-
sa aşı yapılması ve ilaçlanması terbiye cüm-
lesindendir. Eğitim terbiyeden bir şube ise, 
onunla yetinmemiz ne kadar doğrudur? Bu, 
bir fidanı sadece budayıp sair bakımını ihmal 
etmek gibidir.

Bir insanı eğitmek deyince onun belli bir 
sabit fikir, bir din, bir ideoloji, bir mensu-
biyet doğrultusunda yönlendirilmesi; hatta 
şartlandırılması anlaşılır. Öyleyse eğitim, 
toplumun, hele hele çocukların ve gençle-
rin özellikle korunması gereken bir sapma-
dır; fıtrattan uzaklaşmadır. İslam ise zaten 
insanın doğasıdır. (Rum, 30/30) Biz Müslü-
manlar, bütün çocukların İslam fıtratı üzere 
doğduklarına inanırız. (Buhari, Müslim) Bu, 
çocukların üzerine doğdukları halin, yani 
fıtratın İslam’ın kendisi olduğu anlamına 
da gelir. Bir insan ne kadar kendisi olursa 
İslam’a o kadar yakın; doğasını ne kadar bo-
zarsa İslam’dan o kadar uzak olur.

Terbiye ise insanı bozmak, bir kalıba dök-
mek, bir şeye şartlandırmak anlamlarını de-
ruhte eden eğitimin aksine insanı kendi özü-
ne yaklaştırır, kendisiyle barıştırır. Özündeki 
güzelliğin, iyiliğin ortaya çıkıp neşvünema 
bulmasını engelleyen dış etkenleri bertaraf 
etme faaliyetidir. Terbiye ile bir kuş insan ol-
maz; ama bu kuş, terbiyeye elverişli bir tûtî 
ise insanların sözlerinden birkaç kelime öğre-
nebilir. Eğitim çoğu zaman insanın, özünde-
ki bütün kabiliyetleri kullanamayacak denli 
kör ve sağır hale getirilmesi, engellenmesi, 
bastırılması durumunda kullanılması uygun 
bir kelimedir.

Terbiye, bir insanın özündeki cevherin 
işlenerek, üzerindeki arızî lekelerin temiz-
lenerek ışık saçmasının sağlanmasıdır. Nur 
üzerine nurdur.

Nobel ödüllü Mısırlı yazar Necip Mahfuz, 
bir romanında dilencileri uygun şekilde sa-
katlayan bir tip çizer. Adamın işi budur. Di-
lenci olmak isteyenler bu zata gelirler, adam 
onları iyice inceler ve onlar için en ideal sa-
katlığı belirledikten sonra yüklüce bir ücret 
mukabilinde dilenci adayını sakat bırakır. 
Duruma göre ya kolunu kırar, ya bacağı-
nı burkar ya da bir gözünü çıkarır. Dilenci 
adayı hem ücretini öder hem de adama hayır 
dualar ederek mesleğini icra etmeye koşar. 
Görebildiğim kadarıyla eğitimin yaptığı, bu 
roman kahramanının yaptığından farklı değil 
ülkemde...

Muhayyilemiz daraldıkça kelimelerimiz 
kısırlaşıyor veya bunun tersi oluyor: kelime-
lerimiz kısırlaştıkça muhayyilemiz ve dahi 
dünyamız daralıyor. Bu kadar geniş çağrı-
şımlara sahip terbiye kelimesinden niçin vaz-
geçip de, onun anlam alanının onda birini 
dahi karşılamayan eğitimi benimsiyoruz? Bu, 
yalnızca dilde zorbalık akımına kapılmış ol-
makla açıklanamaz. Çünkü birçok uydurma 
kelime halk tarafından benimsenmemiştir. O 
halde benimsenmiş olanlar bir yönüyle bir 
hakikati işaret ediyor olmalıdırlar.

Geliştirmek, zenginleştirmek, artırmak, 
üretmek, türetmek gibi anlamlara gelen “ter-
biye” kelimesinin yerine eğip bükmeyi, kalıp-
lara dökmeyi, bir varlığın şeklini bozmayı, bir 
şeyi çarpıtmayı, yamultmayı, sakatlamayı çağ-
rıştıran eğitim kelimesinin ikame edilmesinin 
isabetli bir veçhi dahi vardır. O da, bu keli-
meyi kullanmaya başladığımızdan beri mem-
leketimizde terbiyenin ihmal ve hatta kasten 
ifsat edilmiş olduğu vakıasına işaret ediyor 
oluşudur. Kim bilir, belki de terbiye kelimesi-
ni atarak yerine çarpık “eğitim” kelimesini be-
nimseyenler bu gerçeği tespit etmişlerdi. Bir 
başka ihtimal de, terbiye kelimesinin fesad-ı 
zamanı nazar-ı itibara alarak kendiliğinden 
uzlet köşesine çekilmiş olmasıdır. 
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I.
eğip bükmeyin
söküp takmayın
kalıplara dökmeyin
lütfen beni eğitmeyin

kalbimi karartmayın
zihnimi köreltmeyin
ne olur acıyın bana
beni eğitmeyin

koparmayın dalımdan
eğlemeyin yolumdan
ne olur gölge etmeyin
beni eğitmeyin

II.
iğdiş etmeyin duygularımı
gözlerime mil çekmeyin
işkence etmeyin bana
beni kendinize benzetmeyin
eğitmeyin beni

altın kafesinizi istemem
tasmanızla, boyunduruğunuzla övünmem
attığınız kemiği size geri getirmem
ben sizin bildiklerinize benzemem
anlamıyorsunuz bir şair
evcilleşince ölür
kıymayın bana
eğitmeyin

adınızı ezberlemem
andınızı çığırmam
boy sıralarında durmam
sağdan da saymam
hoşgörün, eğitmeyin beni

ufkumu kapatmayın
ağırlıklar bağlamayın ayaklarıma
kapıları üzerime kilitlemeyin
tepeme dikilip, gözetlemeyin
mahpus tutmayın sınıflarda
inanın hiç bir hak iddia etmem
afvedin, eğitmeyin beni

III.
başka hamallar bulun kitaplarınıza
konuşmalarınıza başka alkışçılar tutun
matemlerinizde başkaları ağlasın
başkaları imza atsın kararlarınıza
ortak etmeyin beni yalanlarınıza

başka taşlar bulun tapınağınıza
başkaları kurban olsun ilahınıza
başkalarını kutsayın
başkalarını onaylayın
lûtfedin, eğitmeyin beni

IV.
beni kontrol etmeyin
boynumdan çekmeyin, arkamdan itmeyin
bir iyilik edin bana
beni eğitmeyin

hem ben işinize yaramam
iyi koşamam, bağıramam
zıplamayı bilmem, takla atamam
ateş çemberinin tam ortasından
atlamayı hiç beceremem
benden vazgeçin
eğitmeyiverin

V.
okulların kullarını eğitin
yaldızlı diplomalar üretin:
sekizlik, on birlik, on beşlik...
pâyeler ihsan edin: doktorluk, doçentlik...

ömür boyu köle,
ömür boyu suskun kalsın insanlar
daha üst hedefler gösterin
olmazsa tehdit edin
susanları, pusanları eğitin
etmeyin eylemeyin,
babanız ölmedi mi sizin?
beni eğitmeyin!

beni eğitmeyin
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yıllık vahyin nüzul sürecinde, 
Kur’an’ın isimlerini anıp hayatları-

na dair bazı tablolara yer verdiği peygam-
berlerin hepsi, evvel emirde o silsilenin son 
mührü olan Efendimiz’in (sav) şahsiyetini 
inşa etmeye yönelik mesajlar taşımaktadır. 
Efendimiz (sav) bu mesajı çok iyi anlamış 
ve sürekli kendisinin, Hz. Âdem’den başla-
yan bir yürüyüşün en son halkası olduğunu 
birçok kez beyan etmiştir. Mesela, Buhari’de 
geçen bir hadiste, Efendimiz (sav) bu birlik-
teliğin nasıl olduğunu çok veciz bir örnek 
ile şöyle açıklamaktadır: 

“Benimle, benden önce gelip, giden pey-
gamberlerin durumu aynen şuna benzer: 
Adamın birisi çok güzel bir ev yaptırmıştır. 
O, bu evi tamamlamış, süsleyip donatmış, 
ancak duvarında bir köşe taşının yerini ek-
sik bırakmıştır. O şâhâne evi görmeye gelen-
ler, binanın içinde gezip dolaşırken, gözleri 
bu eksik kalan yere ilişince: ‘Bina çok güzel 
olmuş ama keşke şu köşe taşının yeri de boş 
bırakılmış olmasaydı!’ demekten kendileri-
ni alamazlar. İşte ben, yeri boş bırakılan o 
köşe taşı gibiyim. Ve ben, gönderilen tüm 
peygamberlerin sonuncusuyum.”*

Allah Rasulü’nün (sav) büyük bir teva-
zu ile anlattığı bu örnekten bizler, geçmiş 
peygamberlerin, Efendimiz (sav) ile olan 
bağını daha iyi anlıyoruz. Biz buradan ha-
reketle diyoruz ki: Siyer-i Nebi’den hakkı 
ile istifade etmek için, kesinlikle Siyer-i 
Enbiya’yı doğru bir düzlemde anlamak 
zorundayız.

Öyleyse gelin, biz Kur’an’da adı geçen 27 
peygamberin, Efendimiz’in (sav) şahsiyeti-

D E N E M E

Kur’an’ın Model Şahsiyetleri:
Peygamberler

Geçmiş 
peygamberlerin 

Efendimiz (sav) ile 
olan bağını daha iyi 

anlamak ve Siyer-i 
Nebi’den hakkı ile 

istifade etmek için, 
kesinlikle Siyer-i 

Enbiya’yı doğru bir 
düzlemde anlamak 

zorundayız.  

23Muhammed EMİN YILDIRIM

* Buhari, Kitabu’l-Menakıb, 21,22
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Model 
Şahsiyetler

ni inşa etme noktasında verdikleri en temel 
mesajları birer cümleyle de olsa anlamaya 
çalışalım: 

Hz. Âdem: Eğer bir gün Allah’ın koyduğu 
sınırları ihlal eder de sürçersen, sakın hatanı 
savunma, hatanda ısrar etme. Hemen tevbe 
et, günahını itiraf et ve Âdem gibi adam ol. 
Allah’ın mağfiretinin sınırsızlığını hiçbir za-
man unutma. 

Hz. İdrîs: Eğer Allah katında yüce bir 
mekâna ermek istiyorsan, İdris gibi hayatın 
bir ders, dünyanın bir medrese, ilahi vahyin 
bir müfredat, Cebrail’in ise bir müderris ol-
duğunu unutma. 

Hz. Nûh: Eğer bir gün karada gemi yap-
mak zorunda kalırsan; “hani bunun denizi” 
diyenlere kulak asma. Sen tahtalara çivi çak-
maya devam et; yeri ve zamanı gelince Allah 
denizi senin ayağına getirecektir. 

Hz. Hûd: Eğer bir gün senin kavminde 
Hûd’un kavmi Âd gibi, duyurduğun mesaj-
lara karşı büyüklenirlerse, “bizim elimizdeki 
imkânlar bizi kurtaracak” diye yersiz kurun-
tularla seni yalanlayıp dururlarsa, sen “Ben 
ecrimi Allah’tan bekliyorum” de ve yoluna 
devam et. Zamanı gelince Allah, onlara hak 
ettikleri karşılığı verecektir.  

Hz. Sâlih: Eğer bir gün senin kavminde 
Salih’in kavmi Semûd gibi kamunun malına 
hürmetsizlik ederlerse, Allah’ın dokunulmaz 
kıldığı şeylere el uzatırlarsa; sen Salih gibi işi-
ne bak. Onlar dağların içlerinde kendilerine 
sağlam saraylar bile yapmış olsalar, Rabbinin 
azabından kaçamayacaklar, zamanı gelince 
korktukları o dehşetli son onları çepeçevre 
kuşatacaktır.   

Hz. Lût: Eğer bir gün dünya ahlaksızlıkta 
sınır tanımaz bir hale gelirse, her türlü çir-
kinlik meşruuymuş gibi takdim edilmeye 
başlanırsa; sen Lût gibi ol. Allah’ın sınırla-
rına riayet et ve o hudutları çiğneyenlerden 
yüz çevir; unutma ki Allah sana kesinlikle 
bir çıkış yolu gösterecektir.  

Hz. İbrahim: Eğer bir gün can ciğer akraba-
larınla karşı karşıya gelirsen, sen İbrahim gibi 
ol. Eline bir balta al ve o cansız cisimleri, ate-
şe atılma pahasına birer birer yere devir. Ateşe 
atıldığın zaman ise; sen “ben yandım” diye atla, 

göreceksin o ateş sana serin ve selamet olacak-
tır. Eğer bir gün imanın, doğup büyüdüğün 
yerlere sığmaz ise, Allah’ın arzı geniştir, durma 
hicret et. Unutma ki, hicret sana Hacer’i, Hacer 
sana İsmail’i kazandırtacaktır. 

Hz. İsmail: Eğer bir gün boynunu keskin 
bıçağın önüne uzatmak zorunda kalırsan, 
sakın bundan geri durma. Sende İsmail gibi 
uzat ve “Kes baba! Yoksa sen Allah’ın em-
rine karşı mı geleceksin” de; göreceksin ki, 
teslimiyet kurtuluştur. Sen atan İsmail gibi 
teslim olursan, fidyen sema ehlinin bir hedi-
yesi olarak ayağına gelecektir.   

Hz. İshak: Eğer bir gün elindeki tüm 
imkânlar tükenirse, yani bıçak kemiğe da-
yanırsa yinede sen “imkânım yoktu” deme. 
Unutma ki, iman en büyük imkândır. Yeter 
ki, iman olsun; o oldu mu, gün gelir, yaşlı 
ve kısır bir hanımdan insanlığa ihlâsı öğre-
tecek bir İshak doğabilir. O halde sen neti-
ceye bakma; hedefe varmaya bak ve yoluna 
devam et.      

Hz. Yakub: Eğer bir gün çok sevdiğin 
Yusuf’unu kaybedersen, yapacağın iş güzelce 
sabretmektir. Kaybettiğin Yusuf gibi biri bile 
olsa, asla Allah’a olan teslimiyetini ve ümidini 
kesmemeli; sürekli bunları yüreğinde taşıma-
lısın. Eğer bunları taşırsan, Allah gören gözle-
rini senden alsa bile, kilometrelerce uzaklar-
dan Yusuf’un kokusunu alacak bir burun sana 
verecektir. O halde Sen, kaybettiklerine değil; 
kazandıklarına bak ve yoluna devam et.  

Hz. Yusuf: Eğer bir gün kardeşlerinin kıs-
kançlığına uğrar da kuyulara atılırsan, eğer 
bir gün kuyulardan bulunur, pazarlarda bir-
kaç değersiz dirheme köle olarak satılırsan, 
eğer bir gün saraylarda Züleyhaların şehvet 
dolu ellerinin muhatabı olurda, gömleğin 
arkadan çekilip yırtılırsa, eğer bir gün saray-
lardan zindanlara düşersen; sakın bunlardan 
herhangi birine takılıp kalma. Sen yolu-
na devam et. Unutma ki, Yusuf’u kuyudan 
iktidara taşıyan ilahi irade, bir gün seni de 
layık olduğun makama eriştirecektir. Eğer 
bir gün sende kardeşin Yusuf gibi iktidarın 
iplerini elinde tutarsan, onun gibi davran ve 
karşında senden af dileyen tüm kardeşlerini 
bağışla.
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Hz. Şuayb: Eğer bir gün Medyen halkı 
gibi, ölçüde ve tartıda haksızlık yapan bir 
topluluk ile karşılaşırsan, onlara kardeşin 
Şuayb gibi en güzel sözlerle öğütler ver. Kul 
hakkının ne kadar önemli olduğunu onlara 
en gür sedan ile haykır. Eğer bir gün Musa 
gibi bir taleben olursa, onu yetiştirmek için 
hiçbir şeyden geri durma. Risâlet davasının 
zorlu yolunun hocasız da, talebesiz de yü-
rünmeyeceğini asla unutma. 

Hz. Harun: Eğer bir gün Harun gibi Risâlet 
davasına ağabeylik yapma durumunda kalır-
san, “neden küçük kardeşim seçildi de, ben 
seçilmedim?” deme. Allah’ın bu büyük senar-
yoda sana biçtiği rol ne ise, sen onu yerine 
getirmeye çalış. Musa’nın 
arkasında nasıl Harun var 
idiyse, sen de arkanda bu 
ağır yükü seninle beraber 
taşıyacak Harunlar yetiştir. 
Unutma ki, bu yol ancak 
Harunlarla yürünür. 

Hz. Musa: Eğer bir gün 
Firavunların zulmü ana-
ların rahimlerine kadar 
ulaşırsa; “artık bu iş bitti, 
bundan sonra hiçbir şey 
olmaz” deme. Sen Musa’nın annesi gibi ol 
ve doğurmaya devam et. Göreceksin ki, Al-
lah sandığa atıp, nehre saldığın Musa’yı sana 
emzirmek için geri gönderecek; bir de sana 
ücret ödettirecek ve Musa’nı Firavun’un sa-
rayında büyüttürecektir. Eğer bir gün Musa 
gibi istemeden bir cana kıyarsan, ne güna-
hını savun, nede kendini ömür boyu bun-
dan dolayı kınayıp, ümit kapılarını kapa. 
Sen onun gibi tevbe et, öyle bir tevbe et ki; 
Allah, suç işlediğin o eli, tertemiz yapsın ve 
bakanların gözlerini kamaştırsın. Eğer bir 
gün Firavun’un sihirbazları ile karşı karşıya 
kalırsan, sen Allah’a güven; göreceksin ki, 
elindeki asa onların hepsinin oyunlarını bo-
zacak ve seni denizlerin ortasından geçirerek 
sahil-i selamete çıkaracaktır.  

Hz. Davud: Eğer bir gün Davud gibi da-
valara bakan bir hâkim olursan; sakın yargı-
sız infaz yapma, gerçek adaletin gerektirdiği 
şekilde hükmet. Unutma ki, adalet; Risâlet 

davasının en büyük şiarı ve gerçekleştirmesi-
ni arzuladığı en büyük amacıdır. Öyleyse sen 
de bu amaca hizmet et ve adaleti hayatının 
eksenine yerleştir.  

Hz. Süleyman: Eğer bir gün Süleyman 
gibi hükümranlık, servet, güç ve iktidar elle-
rinin arasına bırakılırsa ve bunlarla sınanma 
durumunda kalırsan; Malikü’l-Mülk’ün kim 
olduğunu asla unutma. Bu dünyada sana 
bahşedilen her şeyin bir meta olduğunun 
bilincinde ol. Her şeyin bir ahlakının oldu-
ğunu, iktidar ve gücün ahlakının da, “dün-
yanın tamamına sahip olsan da, hiçbir şe-
yin sana sahip olmasına izin vermemek” 
olduğunu unutma. 

Hz. Eyyûb: Eğer bir 
gün Eyyûb gibi, sana 

verilen her şey ile imti-
han edilirsen; tavrın sa-
bır olmalıdır. Sabretmek, 
hak etmektir. Sabretmek, 
direnmektir. Sabretmek, 
başarının anahtarıdır. Öy-
leyse Risâlet davasının en 
büyük azığının sabır oldu-
ğunu unutma ve yoluna 
devam et. 

Hz. Zülkifl: Eğer bir gün Zülkifl gibi sana 
yüklenen ağır sorumluluktan dolayı zorla-
nırsan; “Neden bu insanlar beni dinlemiyor? 
Neden bu insanlar Allah’ın mesajlarına kulak 
kapatıyor?” diye inlersen, unutma ki, hida-
yetten nasip ve kısmeti olanlar, ancak on-
dan istifade edebilirler. Sen insanlığı imana 
taşımaya memursun, ama onların kalplerine 
hükmetmeye güç yetiren değilsin. Öyley-
se; arkanda yürüyenlerin sayısına değil, 
önünde yürüyenlerin izlerine bakmalısın.

Hz. Yunus: Eğer bir gün Risâlet davasının 
ağırlığı belini bükerse, sakın Yunus gibi yap-
ma. Eğer O’nun gibi görevi terk eder de ge-
milere binip gidersen, Allah seni denizin or-
tasında bir balığa yem eder. Olur da böyle bir 
hale duçar olursan, işte o zaman Yunus gibi 
ol; “Ya Rabbi! Senden başka ilah yoktur. 
Seni her şeyden tenzih ederim. Ben hak-
sızlık edenlerden oldum” diye, arşın saçak-
larına tutun. Böyle yap ki, Allah seni, balığın 

EĞER BİR GÜN 
ALLAH’IN KOYDUĞU 

SINIRLARI İHLAL EDER 
DE SÜRÇERSEN, SAKIN 
HATANI SAVUNMA, HA-

TANDA ISRAR ETME. 
HEMEN TEVBE ET, 

ÂDEM GİBİ ADAM OL.
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karnından sahil-i selamete kavuştursun.  

Hz. İlyas: Eğer bir gün İlyas gibi kavmin 
tarafından yalanlanır, şeref ve itibarın ayaklar 
altına alınırsa, onların sana verecekleri paye-
lere hiç aldırma ve yoluna devam et. Payeyi 
sadece ve sadece Allah’tan beklersen, Allah; 
İlyas’ın adını ve şanını unutturmadığı gibi, 
seninkini de unutturmaz ve seni, iki cihanda 
da Selam isminin gölgesinde yaşatır. 

Hz. Elyesa: Eğer bir gün Elyesa gibi sen-
de hiçbir pazarlığın ve beklentinin içerisinde 
olmazsan, Allah O’nun ayağına İlyas gibi bir 
muallimi nasıl gönderdiyse, seninde ayağına 
gönderir. Unutma ki, Risâletin davası asla 
pazarlığı ve beklentiyi bünyesinde barın-
dırmaz. Bu yolu ancak; ecrini ve karşılığını 
Allah’tan bekleyenler yürüyebilir. 

Hz. Zekeriyya: Eğer bir gün Zekeriy-
ya gibi Allah sana Meryemlere bahçıvanlık 
yapma görevi yüklerse, eğer bir gün sende 
O’nun gibi çocuksuzluktan dolayı inlersen, 
eğer bir gün yine O’nun gibi, testerelerin 
altında doğranmak zorunda kalırsan; sabır, 
mücadele ve teslimiyet dengesini Zekeriy-
ya gibi hayatında ikame et ve her durumda 
sabitkadem olmanın ne kadar önemli oldu-
ğunun bilincinde ol. 

Hz. Yahya: Eğer bir gün Yahya gibi ilahi 
mesajların ayetleri sağanak sağanak üzerine 
yağarsa, Sen de O’nun gibi, “Kitab’a sımsıkı 
sarıl!” Unutma ki; “Kitab’a sarılmazsan ih-
tilafa düşer, parçalanırsın. Kitab’a sarılmaz-
san ümitsizliğe düşer, bitersin. Kitab’a sa-
rılmazsan gücünü kaybeder, korkaklaşırsın. 
Kitab’a sarılmazsan yanlış şeylere sarılır, yok 
olursun.” Öyleyse sana düşen var gücünle 
Kitab’a sarılmak ve ondan başka hiçbir şeye 
itibar etmemektir.  

Hz. İsa: Eğer bir gün İsa gibi sen de, Risâlet 
davasının yoluna revan olursan; “Allah’a gi-
den yolda kim bana yardımcı olacak?” de; 
göreceksin Allah sana, İsa’dan daha fazla, 
belki binlerle ifade edilecek Havari/Sahabî 
nasip edecektir. Eğer bir gün sen de, İsa gibi 
ihanetlere uğrarsan; “bittim” dediğin yerde, 
Allah “yettim” diyecek ve seni hiç ummadı-
ğın makamlara alıp, yükseltecektir. 

Hz. Uzeyir: Eğer bir gün sana inandığını 

iddia edenler, Allah’a ait bazı alanları seninle 
paylaştırmaya başlarlarsa, eğer bir gün seni 
yüceltme (!) adına, senin yeryüzünde takip 
edilmek üzere bıraktığın izleri birileri yok et-
meye çalışırlarsa, sen Uzeyir gibi ol. O, nasıl 
“Uzeyir Allah’ın oğludur” iftirası ile müca-
dele etmiş ve bunu yüzünün akı ile tamam-
lamış ise, sen de aynı mücadeleyi devam ettir 
ve bu işi alnının akı ile nihayete erdir.  

Hz. Lokman: Eğer bir gün Lokman gibi, 
sen de oğullarına/takipçilerine tavsiyelerde 
bulunursan, onlara; en başta söyleyeceğin 
mesaj; “Allah’tan başkasına ilahlık yakış-
tırmayın” sözü olmalıdır. Onlara; “nankör-
lük etmeyip, şükretmelerini; anne ve babala-
rına iyilikle muamelede bulunmalarını, bilgi 
sahibi olmadıkları konuda konuşmamala-
rını, Allah’ın hardal tanesi kadar iyilik olsa 
bile onu asla zayi etmeyeceğini” ve daha nice 
güzellikleri tavsiye et. Unutma ki, sen ancak 
onlara böyle nasihatler vermekle mükellefsin. 
Bu nasihatleri dinleyip, dinlememeleri ise se-
nin sorumluluğunda değildir. Sen Lokman 
gibi görevini yap, gerisini ise Allah’a bırak.  

Hz. Zülkarneyn: Eğer bir gün Zülkarneyn 
gibi, dünyalara hükmetmeye başlarsan unut-
ma ki; hayat, servet, makam-mevki, bilgi, 
iktidar ve ellerine bırakılan her şey noksan 
ve geçicidir. Kalıcı olan ise Rabb’inin katın-
da olanlardır. Öyleyse, bu hayatta en önemli 
olan şey, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Sen 
bu rızayı kazanmaya bak ve elindeki tüm 
imkânları bunu kazanma adına seferber et. 

İşte Kur’an’ın sadece adını andığı ya da ha-
yatlarına dair bazı mesajları aktardığı kutlu 
elçilerin, vahyin ilk muhatabı ve peygamber-
lik halkasının son mührü olan Efendimiz’e 
(sav) vermek istediği mesajların birer cüm-
lede özeti bu şekildedir. Burada şunu göz 
ardı etmemek gerekiyor ki; bu mesajlar sa-
dece Efendimiz’e (sav) değil, kendini Vahye 
teslim etmeyi düşünen herkesedir. Madem 
böyledir; acaba ne zaman bizler bu mesajları 
duymaya başlayacağız? Uyanmamak üzere 
uyumaya başladığımızda mı? Yoksa hemen 
şimdi mi? 
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ekil varlığı açıklamaktan başlayıp 
en geniş şekliyle evreni açıklamaya 

kadar süren varoluşu açıklama süreci, esas 
itibariyle bir anlamlandırma çabasıdır. Bü-
tünüyle insani bir çaba olduğu için kutsal, 
varlığın hakikatiyle örtüştüğü sürece insan 
faaliyetlerine rehberlik eden bir üst şemsi-
yedir. Varlığın veya olgunun gerçekliğiyle 
örtüşmeyen her türlü anlamlandırma ise 
Cemil Meriç’in ideoloji için kullandığı me-
taforla ifade edecek olursak “insan idrâkine 
giydirilmiş deli gömleği”dir.

Deli gömleği veya at gözlüğü… Hangi 
benzetmeyle anlatılırsa anlatılsın insanın 
hakikatle olan sorunlu ilişkisi göz önüne se-
rilmektedir. Varlığın hakikatiyle örtüşmeyen 
inanç ve kanaatlere sahip oluşun kaçınılmaz 
çelişkisi vurgulanmaktadır. Cehaletin zifiri 
dehlizlerinde yitip giden insanlık trajedisi-
nin tasviri yapılmaktadır. 

İnsanoğlunun hakikatle kurduğu sorunlu 
ilişki birçok alanda ortaya çıkar: Tanrı anla-
yışından insanlık olgusuna, dine, geleneğe, 
iyilik ve kötülüğe kadar birçok temel de-
ğerde çeşitli algı sorunları yaşanır. Gölgeler 
gerçeğin, kırıntılar bütünün, kalıplar ruhun 
yerine geçer. Sahte olan hakiki olan yerine 
ikame edilir. En kötüsü ise, bu yanlış algı-
ların tartışılmaz doğrular şeklinde geleneğin 
otoritesi altına alınıp tartışılmaz kılınması-
dır. Doğrusu, sahte ve yanlışın aklî savunu-
su mümkün değildir. Bu durumda akıl dışı-
lığa itilmiş geleneğin otoritesinden başka bir 
sığınağın bulunması düşünülemez.

D E N E M E

Anlam Kaybı ya da 
Sahte Dindarlık Gösterisi

Şekilcilikten ve 
sembol fetişizminden 

kurtulan dindarlık 
tasavvuru eğer doğru 
konumlandırılamazsa 

‘keyfilik’ bataklığına 
sürüklenebilir.

TMEHMET BİRSİN

İslam Hukuku doktoru, eğitimci, yazar



101

Kur’ani Hayat
OCAK’09
SAYI 4

MEHMET
BİRSİN

Anlam Kaybı 
Sahte Dindarlık

Hakikatin olduğundan farklı algılanması 
insanlık tarihiyle paralel bir sorundur. Ne 
yazık ki gelecekte de insanlığın temel so-
runlarının başında gelecektir. Bu noktada 
insanlara yapılacak en büyük iyilik hak ve 
hakikat ile olan ilişkisini düzeltmektir. Ek-
mekten, sudan çok insanın yaratan ile evren 
ve insan ile doğru bir düzlemde buluşması 
sağlanmalıdır. İnsanın anlam dünyası ‘selim’ 
hale getirilmelidir. İşte insanın rehberliğe 
ihtiyaç duyduğu temel nokta burasıdır. Vah-
yin temel işlevi de insanın ihtiyaç duyduğu 
anlamın inşası değil midir? Bu temel soru-
nu her boyutuyla yeniden doğru güzergâha 
koymak için vahyedilen son kitabın ‘oku’ 
emriyle başlaması iyi anlaşılmalıdır. Çünkü 
bir metni okumayı emretmekten ziyade var-
lığı okumayı emretmektedir ki bu anlamın 
inşa sürecinin başlangıcıdır. Dahası ilk âyet 
anlamı inşa etmenin yolunu da göstermekte-
dir. Önce varlık hiyerarşisini doğru kurmak 
gerekmektedir. Çünkü varlığın anlamı keşfe-
dilirken yapılacak ilk iş efdalin mefdule ram 
edilmemesidir. Varlığın katmanlarını basa-
mak gibi kullanarak en üstün olan doğru 
yönelen bir idrak oluşturulmalıdır. Evrenin 
hizmetine tahsis edildiği insan, kendi var-
lık düzeyinden aşağı ya da denk varlıkları 
idrakinin sınırına dikmemelidir. Bu neden-
le sahte rablerden uzaklaşarak gerçek Rab’e 
dönülmeli ve anlamlandırma sürecinin zir-
vesine O’nu yerleştirilmelidir. Yaratmadan 
rableşenlerin üretip merkezine yerleştikleri 
anlama biçimlerinden sıyrılarak yaratan rab-
bin adıyla okuması gerekmektedir. Bu ilk 
emirle başlayan anlamı inşa, tanrı anlayışın-
daki savrulmayı tevhit, manevi kuraklığı iba-
det, sosyal yaşamdaki yozlaşmayı adalet ve 
ahlak ilkeleriyle gerçek istikametine taşıyan 
bir süreçtir. Sahte ‘dindarlık’ görüntülerinin 
yerine ‘birr ve takva’ kavramlarıyla semboli-
ze edilen gerçek bilinç ve erdem/iyiliği yer-
leştirme mücadelesidir. 

 Putperest bir inancın, riyakâr bir ahlakın, 
kör bir taklidin ve zulmeden bir sistemin do-
ğurduğu en temel sonuç değerlerin içinin bo-

şaltılmasıdır. İçi boşalan değerler toplumsal 
alışkanlıklara ve şekilsel ritüellere dönüşür. 
Bu şekilde içi boşaltılmış dindarlık ‘iyi/adil’ 
olan ile örtüşmez. Hâlbuki takva, anlamsız bir 
yaşama isyan edip sorumlu davranma bilinci-
ne ulaşma, oradan anlamın ve sorumluluğun 
gerçek sahibini tanıyıp bu yüce kudrete ram 
olma sürecidir. Bu süreç iç içe geçmiş daireler 
gibi katlanarak gelişir ve içselleşerek kökleşir-
ken çeşitli tutum ve davranışlarda somutlaşır. 
Yani takva süreci içten dışa (batından zahire) 
doğru bir gelişim izler. Ancak gözlemlenen 
gelişim içsel gelişimin derinliğiyle paralel 
olur. Bu bakımdan takva sürecinin başlangıcı, 
yani asgarisi vardır, ancak, sonu yani varaca-
ğı azami sınır yoktur. Çünkü insanın kemale 
eriş sürecinin nihayeti yoktur. Takva ise insa-
nı yüce olana yönelten sorumluluk ve bilinç-
tir, kemal yürüyüşünün yakıtıdır.  

Takva süreci anlamsızlığa ve sorumsuz bir 
yaşama isyan ile başlar. Bu isyan olmadan 
takva inşa edilemez. Kitabın hidayet ettiği 
yani anlam dünyasını aydınlattığı kişilerin 
ilk vasfı bilinçli ve sorumlu yaşama isteğine 
(takvaya) sahip olmalarıdır. “İçerisinde hiç-
bir şüpheye yer olmayan bu kitap muttakiler 
için rehber [olarak indirilmiş]tir.” (Bakara, 
2/2) Elbette söz konusu edilen takva, baş-
langıçtaki sorumlu ve bilinçli davranma iste-
ğinden başlayıp varlığın ve anlamın sahibine 
ram olmaya uzanmaktadır. O’nun rahmet 
dergâhından uzak düşme hissinin titrettiği bir 
yürek inceliğine ulaşmaktır. Takvanın hangi 
aşamasına varılırsa varılsın bu yolculuğun 
yakıtı sorumlu davranma isteği ve hidayetin 
sahibine duyulan sevgidir. Bu isyanın ve sev-
ginin bittiği gün takva, ruhu alınmış bedene 
döner. Artık o bir cesettir, kadavradır, çeşitli 
şekil ve ritüellere dönmüştür. İnsan zihnin-
de ‘ful aksesuar’ bir görüntü ile temsil edilir 
olmuştur. Görüntü gerçeğin yerine geçmiş 
ve takvanın sosyal yaşamla ilişkisi koparıl-
mıştır. Bu durumda takva, sosyal yaşamın 
ancak sığ sularına tutunmaya çalışan dışlan-
mış ve itilmişlerin başarısızlıklarını örtmek 
için kullandıkları bir sütreye dönüşmüştür. 
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Sahte dindarlık gerçek dindarlığı kovmuştur. 
Diğer bir ifadeyle sahte din, gerçek dinin ye-
rine geçmiştir.

 Anlam tersyüz edildikten sonra erdemlilik 
ve iyilik anlamını yitirmiş semboller üzerin-
den boy gösterir. Bütünüyle teslim olduğu ah-
laksız ve erdemsiz bir uygarlığa, bu teslimiyeti 
ortadan kaldıramayacak sembolik tutumlarla 
muhalefet eder. İşin kötü tarafı, bu muhale-
fetiyle elde ettiği psikolojik rahat sayesinde 
hayatını kuşatan diğer gayri insani ve gayri İs-
lami uygulamaları içselleştirir. Artık bütün iyi-
lik (hayır) ve hoşnut olunan fiillerin adı1 olan 
‘birr’ doğrudan hayır ve iyilik olmayan çeşitli 
sembolik uygulamalara dönüştürülmüştür. 
Bazen karşı çıkılan, bazen de ‘iyi ve erdem’ 
adına uygulanan sembollere… Ancak ait ol-
duğu değerler dizisi içerisinde anlamlı olan, 
bu sistemin dışına çıktığı andan itibaren ‘birr’ 
olma niteliğini yitiren bu alışkanlıklar takva 
olarak algılanabilmektedir. Son vahyin mut-
lak iyiliğe (hayra) çağıran mesajının ‘birr ve 
takva’ algısında ortaya çıkan bozulmaları nasıl 
değerlendirdiğine daha yakından bakmak ge-
rekmektedir. Dindarlığın içinin boşaltılıp bazı 
sembolleri yüceltmekten ibaret sanılmasına 
nasıl karşı çıkıldığını bize gösterecektir.

Örnek olay 1:
Hz. Peygamber Mekke’de iken Mescid-i 

Haram’a yönelerek namaz kıldığında kıblesi 
Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile örtüşür-
dü. Medine’ye hicret edince yaklaşık on altı ay 
Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kıldı.2 An-
cak gönlünde Hz. İbrahim’in inşa ettiği tevhidin 
ilk mabedi olan Mescid-i Haram’a yönelmek 
vardı. Ashabıyla Beni Seleme mescidinde öğle 
namazının iki rekâtını kıldığı esnada Mescid-i 
Harama yönelmeyi emreden Bakara Sûresi’nin 
144. âyetin nazil oldu. Hz. Peygamber hemen 
Mescid-i Haram’a yöneldi. Cemaat de onunla 
birlikte Mescid-i Haram’a döndü.  

Medine’de bulunan Yahudiler Beytu’l-
Makdis’e yani batıya, Hıristiyanlar ise doğuya 

yönelmekteydiler. Hz. Peygamberin namazda 
yüzünü Mescid-i Haram’a döndürmesini dille-
rine doladılar. İyiliğin (birr) kendi yöneldikleri 
kıblede olduğunu iddia ettiler.3 Bu tartışma o 
kadar büyüdü ki gerçek erdemin/iyiliğin (birr) 
ne olduğunu hatırlatma gereği ortaya çıktı:  

“Gerçek iyilik/erdemlilik (birr), yüzünüzü 
doğuya veya batıya çevirmeniz değildir; ama 
gerçek erdem sahibi, Allah’a, Âhiret Günü’ne, 
meleklere, kitaplara ve Peygamberlere ina-
nan, servetini -kendisi için ne kadar kıymetli 
olsa da- akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahip-
lerine, yolculara, (yardım) isteyenlere ve in-
sanları kölelikten kurtarmaya harcayan; na-
mazında devamlı ve dikkatli olan ve zekatını 
veren kişidir ve [gerçek erdem sahipleri] söz 
verdiklerinde sözlerini tutan, felaket, zor-
luk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir: İşte 
onlardır sadakatlerini gösterenler ve işte on-
lardır sorumlu ve bilinçli davrananlar (takva 
sahipleri).” (Bakara, 2/177)

Kur’an, iyiliği/erdemi çeşitli mekânlara 
yönelmekten ibaret sayan, temel maksat ve 
değerleri görmezden gelen bu şekilci zih-
niyeti reddetmektedir. Bu zihniyete temel 
insani değerleri ve gerçek erdemi oluşturan 
unsurları tek tek sayarak gerçek iyiliğin ne 
olduğunu hatırlatmaktadır. Gerçek iyilik do-
ğuya veya batıya dönmek değildir. Mabetler-
den birinin yönüne dönmek hatta içerisinde 
girmek de değildir. Bunlar gerçek iyiliği ara-
yanları bu iyiliğe ulaştıran araçlardır. Hiçbir 
zaman kendileri mutlak iyilik/erdem değil-
lerdir.  Gerçek iyilik doğru inanış ve doğ-
ru davranıştan ibarettir. Yaratana ve insan 
toplumuna karşı yerine getirilmesi gereken 
sorumlulukları yapmaktır. Özüne dönüp yü-
reğini sadakatsizliğe ve sabırsızlığa iten her 
türlü hastalıktan arındırmaktır. 

Örnek olay 2:
Hac veya umre için Mekke’ye gelen kimi 

Medinelilerin gök ile aralarına herhangi bir 
engel koymamayı iyilik/erdem sayan bir an-
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layışları vardı. Bu nedenle ihrama girdikle-
rinde çadırlarına girmezlerdi. Eğer zorunlu 
bir durum oluşmuşsa çadırların arka tarafın-
dan açtıkları bir delikten girip çıkmayı tercih 
ederlerdi. Mekkelilerin ise başka bir uygula-
ması vardı: Belli bir amacı gerçekleştirmek 
için evinden çıkan birinin amacını gerçekleş-
tiremeden dönmesi durumunda evine kapı-
sından girmemesi gerekmekteydi. Bu neden-
le evlere pencereden veya evin arkasından 
açtıkları yarıklardan girmeyi tercih ederlerdi. 
Daha da ilginci bu davranışın erdem/iyilik 
sayılmasıydı. Kur’an bu uygulamaları orta-
dan kaldırırken gerçek iyilik/erdemi yeniden 
hatırlatmayı tercih etmiştir: 

“…Erdemlilik (Birr), [zannedildiği gibi] 
evlere arkalarından girmeniz değildir; ama 
gerçek iyilik/erdem sorumlu ve bilinçli (tak-
va) olandır.  O halde evlere kapılarından girin 
ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincin-
de olun ki gerçek mutluluğa erişebilesiniz.” 
(Bakara, 2/189) 

Bu âyet ‘birr’ in takva olduğunu ifade et-
mektedir. Ancak takvanın anlamsız şekli 
uygulamalardan ayrıştırılması gerekmekte-
dir. Aksi takdirde eleştirilen bilinçsiz şekilsel 
uygulamalar takva kavramının içerisine gire-
cektir. Bu da Kur’an’ın eleştirisini hükümsüz 
kılacaktır. Kur’an iyilik ve erdemli olanın 
(birr) bilinçli ve sorumluca yapılan (takva) 
iyi eylem olduğunu beyan etmektedir. Tak-
vanın sorumlu ve bilinçli davranma ile baş-
layıp gittikçe incelen bir ruhi yükseliş süreci 
olduğunu hatırladığımızda bu sürecin doğru 
yerden bakma ve doğru davranma ile gerçek-
leşeceği aşikârdır. Bu noktadan hareket eden 
M. Esed, ‘evlere kapılarından girmeyi’ eylem-
lere ruhi giriş kapısından (takva) girmek şek-
linde açıklamaktadır.4 

Örnek olay 3:
Kâbe’nin imarı ve hacılara hizmet etmenin 

fazileti üzerinde bir tartışma yaşanmıştır. Ri-
vayetlerden bir kısmı bu tartışmanın Müslü-

manlar arasında bir kısmı ise gayr-i Müslim-
ler arasında cereyan ettiğini haber vermekte-
dir. Olayın Müslümanlar arasında geçtiğine 
dair birkaç rivayet aktarılmaktadır. Birinde 
tartışma Talha b. Şeybe, Abbas ve Ali, diğe-
rinde ise Abbas ve Ali arasında geçmektedir. 
İlk rivayette, Talha, ‘ben mescidin sahibiyim, 
anahtarları bende, dilersem kapatırım’; Ab-
bas, ‘hacılara su verme ve onlara hizmet etme 
görevlisiyim’; Ali ise, ‘ben de cihat ettim’ di-
yerek birbirlerine karşı övünmüşlerdir. Bir 
diğer rivayette ise Ali, Abbas’a kırıcı sözler 
söyleyince Abbas, “siz Müslüman olma, hic-
ret ve cihatta bizi geçtiyseniz biz de hacılara 
su ikram ettik ve Mescid-i Haramı imar et-
tik” dediği rivayet edilmektedir.5 Taberî’nin 
kaydettiği bağlamı biraz daha farklı olan bir 
rivayete göre ise, Hz. Peygamber’in sahabile-
rinden biri Medine Mescidi’nde şöyle demiş-
tir: “İslam’ı kabul ettikten sonra, hac vakti 
hacılara su sağlamaktan daha iyi bir iş göre-
miyorum!” —bunun üzerine diğer bir sahibi: 
“Yoo,” dedi, “[bana kalırsa Kâbe’nin bakım ve 
gözetimi daha üstün”; bunun üzerine, başka 
bir sahibi söze katılıp: “Hayır, hayır” dedi, 
“Allah yolunda cihâd etmek, bu söylenenle-
rin hepsinden daha üstündür! [Bu durumu 
gören] Ömer onları azarlayarak; “Hz. Pey-
gamberin minberinin yanında –ki bu gün 
Cuma idi- sesinizi yükseltmeyin. Namaz kıl-
dıktan sonra Hz. Peygamberin huzuruna çı-
kacağım üzerinde tartıştığınız konuda görü-
şünü alacağım.” dedi. Öyle de yaptı, bunun 
üzerine Allah, “siz hacılara su sağlamayı…” 
âyetini indirdi.”6

Gayri Müslimler arasında cereyan eden 
tartışma ise şöyle aktarılmıştır: Müşrikler, 
“biz Mescid-i Haram’ı imar eden ve hacılara 
su veren kimseleriz, biz mi erdemliyiz yoksa 
Muhammed ve arkadaşları mı” şeklinde Ya-
hudilere sorduklarında Yahudiler, “Siz daha 
erdemli/iyisiniz.” diye cevap verdiler.7

Görüldüğü üzere Kur’an’ın onaylayıp 
Allah’ın şiarlarından saydığı Hac ibadeti ve 
Mescid-i Haram’a hizmet ile iman, hicret ve 
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cihat arasında karşılaştırma yapılmaktadır. 
Şirk inancından uzaklaşarak tevhide, ‘ümmi-
likten’ arınıp önceki kitap ve peygamberleri 
de tasdik ederek vahye kulak kesilme ile kar-
navala dönüştürülmüş hacılara hizmet görevi 
karşılaştırılmaktadır. İşte bu karşılaştırmaya 
Kur’an’ın cevabı şöyle olmuştur: 

“Hacılara su vermek ve Mescid-i Harâm’ı 
onarıp -gözetmekle, Allah’a ve âhiret günü-
ne inanıp Allah yolunda cehd u gayret gös-
termeyi bir mi tutuyorsunuz. Bunlar Allah 
katında denk değillerdir. Ve Allah zalim bir 
topluluğa hidayet etmez.” (Tevbe, 9/19) 

Bu örnek olaylar gösteriyor ki, iyilik ve 
erdem törensel uygulamaları aşan doğru ina-
nış ve davranıştan geçiyor. Diğer bir ifadeyle 
gerçek iyilik, doğru bir kozmolojiye sahip ol-
mayı sağlayan tevhid, varlığın sahibine şük-
ranı nimet demek olan ibadet, sahip olduk-
larını toplum yararına harcamayı gerektiren 
diğerkâmlık ve sözünde durma, sıkıntılara 
sabır ve dürüstlük gibi kişisel ahlaki mezi-
yetlerin toplamıdır. Tek kişilik dünyaların 
bencil atmosferinden çıkılmadan ulaşılabi-
lecek bir meziyet değildir. Severek özveride 
bulunmayı, sevdiğinden özveride bulunmayı 
gerektirir:    

“[Size gelince ey müminler,] sevdiğiniz 
şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek 
erdeme/iyiliğe ulaşmış olamazsınız ve her ne 
harcarsanız kuşkusuz, Allah ondan tamamıy-
la haberdardır.” (Ali İmran, 3/92)

Dindarlık tasavvurunun içerisine düştüğü 
bir diğer sorun daha vardır ki, bu da en az 
şekilcilik ve sembol fetişizmi kadar tehlike-
lidir. Şekilcilikten ve sembol fetişizminden 
kurtulan dindarlık tasavvuru eğer doğru ko-
numlandırılamazsa ‘keyfilik’ bataklığına sü-
rüklenebilir. Fıkıh/Hukuktan tecrit edilmiş 
bir dindarlık kişisel zevklerin göreceliğinden 
kendini kurtaramaz. Böyle bir yaklaşım-
da namaz niyaza (dua), zekât sosyal yardı-
ma dönüşür. Kişilerin sayısınca farklılaşan 
omurgasız bir dini yaklaşım egemen olur. Bu 
başka türlü bir anlam kaybıdır, dindarlığın 

özünü korumak ve geliştirmek için din sa-
hibi tarafından konulmuş şiarlar birer birer 
önemini kaybeder. Tasavvuf geleneğinin za-
hiri önemsemeyip batına yönelmiş bazı uç 
söylemleriyle Hz. Peygamberin uygulamala-
rının örnekliğini anlama sıkıntısı çeken din 
yorumlarında bu sorun yaşanmaktadır. Zahir 
ve batın, öz ve şekil ve maksat ve kalıp iliş-
kisinde zıtlaşmaya gitmek bir anlam kayma-
sıdır. Elbette öz ve maksat esastır. Ancak din 
koyucu, maksadı tesis etmek veya koruyup 
geliştirmek için şekil/formlar ortaya koymuş-
tur. Özellikle doğrudan ibadet ile ilgili ‘taab-
budi’ konularda şekli tartışmak doğrudan 
din koyucunun iradesine müdahale anlamı 
taşır. 

Yukarıda aktardığımız âyetlerin üslubuna 
baktığımızda bu savrulmaya izin vermediği 
görülür. Yüzün doğu veya batıya döndürül-
mesi mahza iyilik değildir, ancak namazda 
yüzü tevhidin merkezi olan Beytu’l-Haram’a 
döndürülmesi gerekir. (Bakara, 2/144) Çün-
kü bunda tevhidin tarihi köküyle buluşma 
vardır. Tevhit ehli olma bilincini sağlamlaş-
tıran ‘istikamet’ vardır. Mescitlerin imarı, 
hacılara su verme ve hizmet etme de iyilik 
dışı ilan edilmemektedir. Bu eylemlerin iman 
ehlinde sadır olması kaydıyla erdem/iyilik 
sayılacağı ifade edilmektedir.8 

Kur’an gerçek dindarlığı tesis ederken ge-
rek sevgi ve gerekse düşmanlığın oluşturdu-
ğu taassuptan beslenen aşırılıklara düşülme-
mesi gerektiğini öğretmektedir. Bu konuda 
geçmiş ümmetlerin tutumlarını ve uygula-
malarını örnek vermektedir. Çünkü insani 
ve dini yaşantılar tarih boyunca birbirinden 
etkilenmiş veya hiç karşılaşmamış olsalar da 
çoğu kez birini tekrarlamışlardır. Yanlışları 
tekrar etmemenin yolu bilinçliliktir. Bilinç 
kaybının yaşandığı her şartta ise kaybın ni-
teliğine uygun hataların tekrar edilmesi ka-
çınılmazdır. Kur’an’ın din tasavvurunu ‘birr 
ve takva’ kavramları üzerinde inşa etmesi 
bu bilincin inşa edilmesine dönüktür. Bilinç 
kaybının doğurduğu sapmaları en baştan 
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ıslah etmeyi esas almaktadır. Kervanı yolda 
düzmek yerine en başta temel donanımıyla 
yola revan etmektir.   

Önceki peygamberlerin ümmetlerinin tec-
rübeleri takvaya dayalı bir tasavvur ile değer-
lendirilmedir. Sahte dindarlıklar üretmemek 
için sonrakilerin öncekileri hak ettikleri za-
man örnek, yanlışa düştüklerinde ise ibret 
alması kadar bilinçliliğe uygun bir davranış 
yoktur. Kur’an kitap ehlinin temel tartışma-
larına bu bağlamda yaklaşarak çeşitli örnek-
ler vermektedir:

Yahudi ve Hıristiyanlar arasında sonu 
gelmez temel tartışma Hz. İsa’nın kimlik ve 
kişiliği üzerinde cereyan etmiştir. Yahudiler 
Hz. İsa’nın annesi Meryem’in iffetinden baş-
layarak İsa’nın kişiliğine, peygamberliğine ve 
ölümüne kadar birçok incitici söz söylemiş-
lerdir. Buna karşılık Hıristiyanlar da İsa’nın 
Allah’ın oğlu oluşu, ona hulul ettiği ve bu 
nedenle kendisinin de tanrı olduğuna ilişkin 
birçok gerçek dışı söylem geliştirmişlerdir: 

“Ey Kitap ehli! Dininizde aşırılık göster-
meyin (ğuluv) ve Allah hakkında yalnız haki-
kati söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece 
Allah’ın Elçisi ve Meryem’e ulaştırdığı keli-
mesi/emri[nin tahakkuku]– ve O’nun yarat-
tığı bir can ve rahmet idi. O halde Allah’a ve 
peygamberlerine inanın ve “[Tanrı] üçlüdür!” 
demeyin. Kendi iyiliğiniz için [bu iddiadan] 
vazgeçin. Allah, Tek İlah’tır; çocuk sahibi ol-
maktan münezzehtir: göklerde ve yerde olan 
her şey O’na aittir ve hiç kimse Allah kadar 
güvene layık değildir.” (Nisa, 4/171)

Kur’an Hıristiyanların İsa’ya dönük sevgi-
lerinde memba bulan anca temeli eski put-
perest kültürün yeni bir formda nüksetmesi 
olan bu yüceltmeyi “ğuluv” olarak nitelemiş-
tir. ‘Ğuluv’ eksiklik ve noksanlığın zıddı olup 
aşırılık anlamına gelir. Razi’nin ifadesiyle 
“sınırdan çıkmak, haddi aşmaktır.”9 Kur’an, 
isyan etmeyi değil aslında itaat etmeyi ama-
çlarken meydana gelen bu sapmaları bilinçli 
isyan çabalarından ayırır. Bunları tashih et-
mek için sert bir eleştiri üslubu kullanmaz, 

ancak bu aşırlığı bir dindarlık sapması olarak 
nitelemekten de çekinmez. Bu şekilde sa-
pan inanç guruplarını “gazaba uğramışlar” 
(mağdub aleyh) şeklinde nitelemese de 
“sapkınlar” (dallîn) olarak nitelemekte bir 
sakınca görmez.  

Dindarlığın derecesi hakikatle örtüşmesiy-
le ölçülür. Sevilen, inanılan ve hürmet edilen 
değerlerin hakikatleriyle birebir çakışması 
gerekir. Hakikatin, dindar tarafından üre-
tilmiş anlamlara dönüşmemesi gerekir. Bu 
noktada ‘üretilen hakikat’ değil, ‘bulunan’ di-
ğer bir ifadeyle ‘keşfedilen hakikat’ öne çık-
maktadır. Bunun için bir taraftan insan id-
rakini sarmalayan sınırlılıkları aşmak, diğer 
taraftan da çeşitli etkenler altında oluşmuş 
imajın büyüsünden sıyrılmak gerektirmekte-
dir. Ancak bu şekilde insan tasavvurundan 
neşet eden ‘üretilen hakikat’i aşmak müm-
kün olur. Çünkü insan tasavvurunda üreti-
len bu ‘hakikat’ insan algısının ürünüdür. Bu 
nedenle de gerçekliği yoktur. Çünkü çoğun-
lukla inanılan değerlere gerçekliklerinden 
farklı bir kisve giydirmek yoluyla oluşturul-
maktadır. Hâlbuki olması gereken hakikatin 
keşfi ve onunla doğru ilişki kurmaktır. ‘Birr 
ve takva’ya dayalı bir dindarlık ancak böyle 
tesis edilebilir. 
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eygamberimiz’in (sa) sünneti olarak ak-
tarılan ve Tıbb-ı Nebevi olarak bildiği-

miz birçok sağlık uygulamasının izlerine İslam 
öncesi dönemde, Arapların geleneksel tıbbında 
ve kadim medeniyetlerin tıp uygulamalarında 
rastlanmaktadır. Bal şerbeti içme, kan aldırma, 
aşırı kanamalarda yaraların dağlanması, ka-
dınlarda sünnet olma, yaraya tuz basma, öğle 
uykusu, özellikle kadınlarda diyet yapma, kına 
kullanma, sürme çekme gibi. Aynı zamanda 
Peygamber zamanında toplum tarafından uy-
gulanan; bademciğin ellere dolanan bir bezle 
ezilerek alınması, kanayan yaraların dağlanması 
gibi Hz. Peygamberin hoş karşılamadığı ancak 
yasaklamadığı uygulamalar da bulunmaktadır. 
Hatta peygamberin dağlamayı hoş karşılama-
masına rağmen kendisinin de bir savaşta saha-
beden birinin durdurulamayan kanaması için 
dağlama yaptığı da bilinen bir gerçektir(1). 

Bütün bu örneklerden yola çıkarak tartışıl-
ması gereken nokta; nebevi bir tıp var mıdır? 
Varsa sınırları nedir? Peygamberimizin sağlık-
la ilgili uygulamaları hangi kategoride değer-
lendirilmelidir? İslami bir tıp yapılanmasında 
esas alınması gereken unsurlar nelerdir? Bazı 
İslam düşünürlerinin yaptığı gibi Peygamberi-
miz dönemindeki bütün tıbbi uygulamaları 
İslam tıbbının ana eksenine koymak doğ-
rumudur? Peygamberimizin her yediği şeyin 
faydalarını ispat etmeye çalışmak, her uygu-
lamasında dini bir temel aramak ne derecede 
doğrudur?

K U R ’ A N  v e  B İ L İ M

Kadim Tıp Geleneğinde
Tıbb-ı Nebevi’nin Yeri

GELENEKSEL ARAP TIBBINDA 

FAZLA YER ALMADIĞI HALDE 

PEYGAMBERİMİZİN ÖZEL-

LİKLE UYGULADIĞI VE ÜZE-

RİNDE BASA BASA DURDUĞU 

TEMEL KONU HİJYENDİR.

PİDRİS ŞAHİN

Doç.Dr., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
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Aslında şu an Tıbb-ı Nebevi konusunda 
yaşadığımız sorunların arkasında Peygambe-
rimizin hayatına bir fotoğraf olarak bakma-
mız ve aynen taklit etmeye çalışmamız yani 
doğru olmayan bir sünnet anlayışımızın 
olduğu düşünülebilir. Sünnet anlayışımızın 
Kur’an’a dayanmaması ve Peygamberimi-
zin sünnet olarak telakki edilecek davranış 
yansımalarının Kur’an’da aranması gerektiği 
gerçeğinin gözden kaçması Tıbb-ı Nebevi 
konusundaki problemlerin de nedenidir.

Tıp insanın yaratılışı ile başlamıştır. İlk in-
sandan itibaren insan sağlığı ile ilgili ilham, 
sezgi, içgüdü, doğal bilgi gibi tecrübeler biri-
kiminin zamanla tıbbın temellerini oluştur-
duğu tartışmasız olarak kabul edilmektedir. 
Sağlık ile ilgili bu gelişmelerde sadece aklın 
yetersiz olacağı ve peygamberlerin de tıbbın 
gelişimine katkıda bulunduğu; Allah’tan ba-
ğımsız bir hayat oluşamayacağı gerçeği ile 
örtüşmektedir. Zamanla sağlık ile ilgili bil-
gilerin bazı ritüellerle birleştirilerek kutsal-
laştırıldığı veya sihir ve büyünün öne geçtiği 
dönemler olsa da; bu ilerleme çağımıza kadar 
kesintisiz seyrine devam etmiştir. İdris pey-
gamberin (Hermes) sağlık alanındaki temel 
bilgilerin ortaya koyucusu olduğu; tıbbın ilk 
temellerinin Mısır, Mezopotamya, Hint, 
İran, Yemen ve Eski Yunan topraklarında 
atıldığı söylenebilir. Yaklaşık 6000 yıllık tıp 
tarihinde I. Asclepios’un ilk hekim olduğu 
kabul edilmektedir. Daha sonra Gurus, Mi-
nos, Parmenides, Platon (Eflatun), II. Ascle-
pios, Hipokrat, Galen sayılabilir (1,2).

Mısır tıbbının idris peygambere da-
yandığı düşünülmektedir. Sünnet, hacamat 
(kan alma), trahom tedavisi, kırık ve çıkık 
tedavisi, cerrahi dikiş ve bazı cerrahi aletle-
rin yapımının Mısır tıbbına ait olduğu dü-
şünülmektedir. Kanalizasyon sistemi, cerra-
hi protezler, bitkilerden ilaç yapımı, tümör 
tedavisi, tonsillektomi (bademcik alınması), 
zehirli hayvan sokması tedavisinin, Hint tıb-
bından kaynak aldığı da tıp tarihi uzmanları-
nın tespitlerindendir. Yunan tıbbının ise bu 

iki medeniyetin etkisinde kalarak geliştiği; 
tıp bilgilerinin sistematize edilmesinde ve 
günümüze kadar aktarılmasında önemli bir 
yeri olduğu bilinmektedir (1-4).

İslam öncesi Arap yarımadasında kul-
lanılan tıp kendisinden önce gelen me-
deniyetlerin etkisi altında idi. Arap tıbbı 
ilaç yapımı, okuyup üflemek, muska, sihir 
yapmak üzerine yapılanmıştı. Arap tıbbı Mı-
sır, Mezopotamya, Hint ve Yunan gibi diğer 
geleneklere göre daha dar çerçevede uygula-
malara sahipti. İslamiyet ile birlikte dikkat 
alanımıza giren Arap tıbbı peygamber ka-
nalı ile bize aktarılan ilahi kaynaklı bir tıp 
olmaktan ziyade folklorik bir tıp olarak 
düşünülmelidir. Peygamberimizden rivayet 
edilen pek çok şey Araplar arasında öteden 
beri olan veya diğer geleneklerden alınmış 
uygulamalara aittir. 

Medine toplumunda bugün anladığımız 
tarzda organize bir tıp hizmeti bulunmu-
yordu. Arap tıbbı diğer bölgelerin etkisinde, 
ancak daha geri kalmış durumdaydı. Gele-
neksel halk tababeti uygulanıyordu (1,5). 
Doğum hizmetleri, yara bakımı, savaş tıbbı, 
zehirli ısırıkların tedavisi, psikolojik tedavi 
olarak kullanılan okuma-üfürme, muskacı-
lık kadınlar tarafından yürütülüyordu. Arap 
tıbbında diyet ve estetik uygulamalar özel-
likle kadınlar tarafından yaygın olarak uygu-
lanmaktaydı (1). Hatta Hz. Peygamberle, Hz. 
Aişe’nin birlikte düzenli olarak koştukları 
bildirilmektedir (6). Kadınlar Arap tıbbın-
da oldukça ön plandaydı. Hastalar evlerinde 
bakılıyordu. Medine’de hastane ve sürekli 
olarak görevli ve ücret alan sağlık personeli 
yoktu. Mescidi Nebevi’de savaş zamanların-
da kurulan seyyar harp hastanesi olarak 
hizmet veren bir sağlık çadırı ve gönüllü 
olarak çalışan ve bu işlerde pratik olarak uz-
manlaşmış kadınların çalıştığı rivayetlerde 
yer almaktadır (1). 

Peygamberimizin Medine’de temel bir 
sağlık yapılanmasına yönelik olarak köklü 
değişimlere gittiğine dair deliller bulunma-
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maktadır. Hz. Peygamber eskiden beri ge-
len folklorik Arap tıbbı ile ilgili birçok uy-
gulamaya (doğum, genel hasta bakımı, kan 
alma, kadınlarda sünnet, yaraya tuz basma, 
pansuman yöntemleri, diyet, estetik uygu-
lamalar gibi) ses çıkarmamış; bir kısmını 
kendisi de uygulamış (ağız bakımı, bal şer-
beti içme, kan aldırma, kına yakma, egzersiz, 
öğle uykusu, sürme çekme gibi); bir kısım 
uygulamayı da değiştirmiştir. Özellikle 
bademciğin ellere dolanan bir bezle ezilerek 
alınması, kanayan yaraların dağlanması gibi 
bazı konuları hoş karşılamadığı da bilinmek-
tedir. Hatta Hz. Peygamberin dağlamayı hoş 
karşılamamasına rağmen kendisinin de bir 
savaşta sahabeden birinin durdurulamayan 
kanaması için dağlama yaptığı da bilinen bir 
gerçektir. Okuma üfürmeye bağlı psikotera-
piyi önce yasaklamış ve daha sonra kontrollü 
yapılması şartı ile serbest bırakmıştır (1,7). 

Peygamberimizin özellikle uyguladığı ve 
geleneksel Arap tıbbında fazla yer almayan 
ve üzerinde basa basa durduğu temel konu 
ise hijyendir. El yıkama, boy abdesti, ağız 
bakımı, vahşi kuşların yenmesinin yasaklan-
ması, savaşlarda şüpheli kaynaklardan ve bu-
lanık sulardan içilmesinin yasaklaması gibi 
pek çok hijyenik uygulamalarda bulunmuş-
tur. Hz. peygamber kendine gelen sağlık 
sorunlarında sağlık sorununun ciddiyeti, 
elde bulunan imkânları ve kendi biriki-
mi ile cevap vermiştir. Başka kültürlerden 
gelen hekimlerin ve Müslümanların tavsi-
yelerini dinlemiştir. Bir Hadis-i Şeriflerinde 
“Hastalığı yaratan Allah, şifayı da yarattı. O 
halde tedavi olunuz. Allah her hastalık için 
şifa yaratmıştır.” Buyurarak tedavi konusun-
da esnek ve teşvik edici bir tutum sergilemiş-
tir (8). 

Hz peygamber zamanında ve dört halife 
döneminde gayr-i Müslim tabiplerin görevlen-
dirilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. İlk fetih-
lerden hemen sonra Hint, Mısır ve Yunan 
tıbbı İslam coğrafyasında etkisini göster-
meye başlamıştır. Gayr-i Müslim, özellikle 

de Hıristiyan hekimler ilk olarak Emevi halife-
si Muaviye zamanında görevlendirilmiştir. Hı-
ristiyan hekimlerin ilerleyen yıllarda sağlık 
hizmeti, tercüme faaliyetleri ve hastaneler 
kurulmasında ciddi katkıları olmuştur. İlk 
İslam fetihleri ile Müslümanlar kadim mede-
niyet bölgelerini ele geçirdiler. Abbasiler za-
manında tercüme faaliyetlerinin başlaması 
ile İslam tarihinde müthiş bir sıçrama ol-
muştur. Bilim adamlarımız öğrendikleri bil-
giler ışığında tüm bilim dünyasına özelde tıp 
alanına çok ciddi katkılarda bulunmuşlardır. 
Ancak bu sıçramada Eski medeniyetlerden 
gelen geniş müktesebatın ve bu verilerin ter-
cüme ile kazandırılmasında gayrimüslim he-
kimlerin katkılarını bir kere daha anmak 
gereklidir (1,9). İslam tarihinde ilk hastane 
Emevi’ler zamanında kurulmuştur (10). İslam 
coğrafyasında birçok hastane Hıristiyan he-
kimler tarafından inşa edilmiştir. İslam coğ-
rafyasında bilimsel faaliyetler Abbasiler dö-
neminde başlamıştır. Yöneticilerin desteği ve 
tercüme faaliyetleri hızlı bir ilerlemeye neden 
olmuştur (1). 

Günümüzde Tıp alanının yeniden inşası 
sadedinde çözülmesi gereken en önemli so-
runlardan birisi Müslümanların tüm bilimsel 
gelişmelerde olduğu gibi tıp alanında da eski 
zamanlara sığınarak her şeyi ilk biz bulmuş-
tuk psikolojisine girmesidir. Her bilimsel 
gerçeğin arkasına referans olarak peygamberi 
ve dolayısı ile ilahi kaynakları yerleştirmeye 
çalışmak ilim geleneğinde hiçte uygun bir 
yaklaşım değildir. Tarihi olduğu gibi oku-
mak zorlayarak tarihi konuşturmamak ge-
rektiğini anlamamız gereklidir. Peygambe-
rin döneminde uygulanan tüm folklorik tıp 
uygulamalarını Tıbb-ı Nebevi olarak değer-
lendirmek ve İslam tıbbının yapılanmasında 
ana unsur olarak kullanmanın doğru olma-
dığını düşünmekteyiz. “Tıbb-ı Nebevi” kav-
ramı miladi 9. yüzyıldan itibaren kullanılma-
ya başlanmıştır.  Öncelikle bu müktesebat 
Peygamberin sahih sünneti ve geleneksel 
tıbba ait veriler olarak ayrılmalı ve folk-
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lorik veriler 6000 yıllık tıp tarihi içinde 
arkeolojik veriler olarak incelenmelidir. 
Yani elimizdeki bilgiler ne kutsanmalı ne de 
çöp sepetine atılmalıdır. Şu an elimizde olan 
ve büyük kısmı kadim dünya medeniyetine 
ait olan Peygamber dönemi tıp mükteseba-
tının Tıbb-ı Nebevi başlığı altında toplan-
masının uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

İslam toplumunun, ilkeleri tamamen 
kendisine ait olan yeniden inşa edilmiş 
bir İslam tıbbı kavramı kesinlikle olmalıdır. 
Kur’an ve sünnet ışığında İslam tıbbının üze-
rine kurulması gereken ana unsurlardan ba-
zıları şöyle sıralanabilir: 

1. Günümüze kadar geçen süre içerisinde 
tam anlamıyla İslam’a ait olan bir tıptan 
bahsedilemez.

2. Tıbb-ı Nebevi müktesebatının büyük kıs-
mı Arapların folklorik tıbbıdır ve bu te-
mel üzerine İslam tıbbını inşa etmek uy-
gun değildir. 

3. İslam kültürüne ait olarak kaydedilmiş 
ancak temel ilkelere uygun olmayan uy-
gulamalar cesurca literatürümüzden te-
mizlenmelidir. 

4. Aksine kadim geleneklerden veya çağdaşı-
mız olan medeniyetlerden devraldığımız 
ve İslam’a aykırı olmayan bütün sağlık 
uygulamaları ise bizim medeniyetimize 
dâhil edilmelidir. Unutulmamalıdır ki her 
iyi, doğru ve güzel özde İslam’a aittir.

5. İslam tıbbının ana unsurları Kur’an ve 
sahih sünnetteki sağlıkla ilişkili değerler 
üzerine oturtulmalıdır. 

6. İslam tıbbında insan sağlığı hiçbir koşul 
aranmaksızın (renk, ırk, din gibi) en te-
mel faktördür.

7. İnsan sağlığı devletler tarafından hiçbir 
şart olmadan garanti altına alınmalıdır.

8. Tıp eğitiminde ve tıp hizmetlerinde tıp 
ahlakı öne çıkarılmalı; aklı vahiy tara-
fından inşa edilmiş hekimler yetiştirilme-
lidir. Bu hekimlerce de tıp yeniden özgün 
olarak yapılandırılabilecektir.

9. Çağımızda sağlık alanının en büyük so-
runlarından olan, tıp ve endüstri (tanı ve 
tedavi endüstrisi) ilişkisi konusunda dik-
katli olunmalı; İslam tıbbı, batı tıbbının 
aksine endüstri eksenli değil insan ek-
senli olmalıdır. 

10. Ürettiğimiz tüm bilgiler hızla ve hiçbir 
bedel olmadan insanlığın hizmetine su-
nulmalıdır.

11. Kadınlara İslam tıbbında layık olduk-
ları yer verilmelidir. Tıp özünde şefkat 
ve sevgi kaynaklı olmalıdır. 
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nsan, tarih boyunca bir anlam arayışı 
içinde olagelmiştir. İnsanlık tarihine 

yakından bakıldığında sadece İslam dün-
yasında değil, daha önce başta eski Yunan 
olmak üzere -ki Yunan mirası büyük ölçüde 
Doğu hikmetinden yapılan intikale dayanı-
yordu- kadim Babil, İran, Hind, Çin, Mısır 
vb. tefekkür havzalarında çok önemli sayı-
labilecek ilmi gelişmeler olduğu ve her bir 
havzada yaşayan insan topluluklarının, ilmi 
çalışmaları kendi âlem tasavvurları doğrul-
tusunda kullandıkları görülür. İnsanın bu 
anlam arayışı, “bilgi” ve “bilgilenme” teme-
linde sürecektir. İşte burada karşımıza bir 
soru/sorun çıkmaktadır: Bilgi neyi bilmektir? 

Sosyolog yazar Ali Bulaç, kaleme aldığı 
“Bilgi Neyi Bilmektir?” kitabında, bunun ce-
vabını Doğu’da, Batı’da ve İslâm dünyasın-
da, dört bir cihetten ele alıyor. Bu cevabın 
arayışı, aynı zamanda insanoğlunun acıklı 
bir hikâyesi gibidir. “İnsan ne zaman ki en üst 
bilgiyi önemli olmaktan çıkardı; o arada kendisi 
de önemli olmaktan çıktı.” 

Bu durumda sorularımız daha da çoğalı-
yor: Bilgi nedir ve insan için nasıl bir anlam 

iALİ KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

B İ LG İ  N E Y İ  B İ L M E K T İ R ?

A L İ  B U L A Ç

Yeni Akademi Yayınları, İstanbul 2005, 209 s.

Bilgi, nefsin ve yaratılmışların 

bilgisi üzerinden Allah’ı bilmektir, 

yani sözün özü ma’rifetullahtır.
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taşıyor? İnsanın varolma amacına ulaşması 
için salt bilgi kâfî midir? 

Hemen hemen her eserinde geleneğimizin 
birikimine vurgu yapan ve modern kavram-
lara yönelik yoğun bir eleştiri üreten, Çağdaş 
Kavramlar ve Düzenler, İslam Düşüncesinde 
Vahiy/Akıl-Din/Felsefe İlişkisi gibi ufuk açıcı 
eserleri ile tanıdığımız yazar Ali Bulaç, bu ki-
tabında bizlere, insanın anlam arayışlarının 
serüveninden modern bilime eleştirel bakışa 
kadar geniş bir perspektif ve karşılaştırmalı 
bir imkân aralamaktadır. Kitabın ana başlık-
ları ve ele alınan konulara 
gelince...

Batı Felsefesinde Bilgi 
Sorunu bölümünde, Batı 
tarihinde felsefi düşü-
nüşü meşgul eden “bilgi 
problemi”, bilginin değe-
ri ve bilginin kaynağı çer-
çevesinden ele alınarak 
Greklerden günümüze 
kadar irdelenmektedir. 

Ali Bulaç, Batı’nın kök 
paradigmalarını teşkil eden Grek düşüncesi-
nin düşünsel eğilimini şöyle nitelendirmek-
tedir: “Greklerin ‘bilgi problemi (epistemoloji)’ 
ile bu kadar ilgilenmelerinin sebebi, bilginin 
kendisine duydukları derin sevgi değil, doğrudan 
bir vahiy geleneği içinde tefekkürde bulunmamış 
olmalarıdır.” Batı, zamanla bilgiyi “özne ile 
nesne arasındaki ilişki”den ibaret bir çerçe-
veye oturttu. Bu bakış açısıyla oluşan mesafe 
duygusu, önce eşyanın özünden kopmaları-
na, sonra tabiata hükmetmeye çalışmalarına 
neden oldu. 

Bulaç, bu süreçte oluşan akımları ve özel-
likle idealizm-materyalizm tartışmalarını da 
ayrıntılı olarak ele almaktadır ve nihayetinde 
şu tesbiti yapmaktadır, “Gerçekliği hakikatten 
tecrit ettiğimiz zaman materyalizm, hakikati 
gerçeklikten ayırdığımızda idealizm ortaya çık-

maktadır ki, bu iki düşünme ve açıklama tarzı 
da aşırılıktır, yani biri ifrat diğeri tefrittir.”

İslam Kelamcılarında Bilgi Sorunu bölü-
münde, insanın kendi çabasıyla sahip oldu-
ğu bilgi (öğrenilen bilgi), vahiy yoluyla in-
sana indirilen bilgi (ilim) ve Allah’ın sahip 
olduğu bilgi (el-ilm) arasındaki ilişki ele 
alınmaktadır. Ayrıca fetih hareketleri, ter-
cüme çalışmaları ve oluşan farklı akımların 
etkisiyle bilginin değeri ve kaynağı üzerinde 
gelişen tartışmalar, yöntem çalışmaları, -baş-
ta akıl, vahiy, haber, nass, deney, duyu, keşf 

olmak üzere- inşa edilen 
kavramlar irdelenmiştir. 
Burada altı çizilen en 
önemli unsur, müslü-
manların bilgi problemi-
ni ele alırken metodolo-
jik hareket etmeleri ve 
konuyu çoğulcu bir çer-
çevede ele almalarıdır. 
Bunun yanında akıl ve 
nass bilgisi üzerine uzun 
tartışmalar olmuştur.

Kur’an ve Bilgi bölümünde, yaratma ile 
bilgi arasındaki ilişki, Kur’an’da ilim bahsi, 
ontolojik güvenin zemini fıtrat, gayb ile me-
tafizik arasındaki farklılık, insanın bilgisinin 
sınırları ve değerlerin kaynakları işlenmek-
tedir. Kur’an’ın, çeşitli dolayım ve şekillerde 
750 ayrı yerde ‘ilim’den bahsettiğinin altını 
çizen yazar, “İnsana bakan yönüyle ilimden 
amaç, insanın kendisi, varlık ve hayatın anla-
mıyla ilgili doğru, güvenilir ve sahih bir pers-
pektife sahip olmasını sağlamaktır.” tesbitiyle 
de el-Alîm’in maksadına atıf yapmaktadır. 
Biliyoruz ki, Kur’an, kendini “zikir” olarak 
tanımlamak suretiyle bizi sürekli “hatırlama-
ya” çağırmaktadır.

Geleneksel ve Bilimsel Bilgi bölümünde, ko-
puşa uğrayan zihnin bilgisi, geleneksel, mo-
dern, bilimsel ve üniversitenin bilgisi kav-

Greklerin ‘bilgi problemi’ 

ile çokça ilgilenmelerinin 

sebebi, bilginin kendisi-

ne duydukları derin sevgi 

değil, doğrudan bir vahiy 

geleneği içinde tefekkürde 

bulunmamış olmalarıdır.
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ramları çözümlenmektedir. “İnsanın bilebile-
ceği sınırlıdır gerçeğinin altını çizen geleneksel 
bilginin en bariz vasfı, insanı mütevazı, eşyaya 
karşı sorumlu, tabiatla uyumlu kılmasıdır.” vur-
gusunda buluna yazar, buna karşın bilimsel 
bilginin gelişip artmasındaki iki ana beşeri 
dürtünün insan bilincinin derin tabakaların-
da belirleyici rol oynadığına; bunlardan biri-
nin, daha müreffeh bir dünya için kolaylaştı-
rılmış maddi araçların tedariki, diğerinin de 
ötekileştirilmiş herşeyi imha etmek için silah 
teknolojisine duyulan şiddetli ihtiyaç olduğu-
na dikkatleri çekmektedir. Yazar, Doğu’nun 
Batı’dan ayrılan en bariz 
farkını, doğuda risaletin 
her zaman canlı olmasına 
bağlarken, burada oluşan 
hikmetin batıya ancak 
Sokrat öncesi filozoflarla 
ve Katolik hristiyanlarla 
kısmen taşındığını belirt-
mektedir.

Sosyal Bilimlerin Parça-
ları: İnsan ve Toplum bölümünde, toplumla-
rın tasnifi ve kentlerde yeniden inşa edilen 
sınıfsal toplumlar, sosyal bilimlerin batı-dışı 
yüzü, bilimlerin yarattığı ve bütünlük duy-
gusunu kaybeden insan, hakikat sevgisinden 
yoksun modern sanatın kurtarıcılığa soyun-
ması gibi konular ele alınmaktadır. Bu dö-
nemde bilginin başkaları üzerinde kullanıla-
cak güç, insanın ise denetlenebilir toplumsal 
bir varlık konumuna getirildiğini belirten 
yazar, “Bu durum, anlamın buharlaşması, ama-
cın kaybıdır. Anlamdan ve amaçtan yoksun bir 
dünya çok sıkıcıdır.” demektedir.

Akıl ve Türevleri bölümünde, aklın tanımı, 
ilkeleri, türevleri, vicdan, Kur’an ve sünnette 
akıl ve vicdan, din-bilim, iman-akıl çatışma-
sı gibi çift yönlü konular ele alınmaktadır. 
Aklı, “İnsanın düşünme, bilme, davranışlarını 
belirleme, denetleme melekesine veya yargıda 

bulunması ya da iyiyi kötüden, doğruyu yan-
lıştan, hakkı batıldan ayırmasıyla ilgili kabili-
yetine (yeti) veya topluca dirayetine akıl denir.” 
şeklinde tanımlayan Bulaç, İslam düşüncesi 
ile Batı felsefesinde aklın işgal ettiği konuma 
değinmekte, akıl ile nakil arasındaki tartış-
maları dile getirmektedir. 

Modern Bilim Greko-İslam Mirası mı? bö-
lümünde, sünnet ile modern bilim arasında 
bir karşılaştırma yapan yazar, başta İbn Hal-
dun olmak üzere İslam mirasından beslenen 
modern dünyanın aydınlanmayla birlikte 
bir zihinsel kırılmaya uğradığını ve insana 

hikmeti unuturduğunu 
belirtmektedir. Bugünün 
bilim telâkkisine dikkat-
leri çeken yazar, “Seküler 
ve profan bir karaktere 
sahip olan hiçbir düşünce 
ve onun bilimsel tezahürü 
hayatın derin anlamları 
konusunda bize yeterli, 
tatminkâr ve sadra şifa 

olacak perspektif veremez.” tespitinde bulun-
maktadır.

Modern Bilim ve Hakikat’in Bilgisi Arasında 
İnsan bölümünde, Batı felsefesinin yüzyıllar-
ca tartıştığı ‘bilgi teorisi’ ile ‘Kur’an’ın bilgi 
kavramı’ arasında kavramsal bir mukayese 
yapan yazar, akabinde, modern düşünce şe-
killerinin “hakikat ve hakikat bilgisi” yerine, 
“fiziki gerçeklik ve ölçülebilir gerçekliğin 
bilgisi”yle uğraşmasının, geleneksel insanın 
anlam çerçevesini tayin eden “âlem tasavvu-
ru” yerine bir “dünya görüşü”ne tek ve nihai 
olarak önem vermesinin, insan düşünce tari-
hinin en büyük ve en radikal kırılma noktası 
olduğunu dile getirmektedir.

Ma’rifetü’l-Halk bölümünde, ilâhî cüm-
le, varlığı algılama biçimi, hakikat, birlik ve 
çokluk, âlem ve bilinç, kader ve özgürlük, 
Rahman’ın nefesi ele alınmaktadır. “Bütün 

İnsana bakan yönüyle ilim-

den amaç, insanın kendisi, 

varlık ve hayatın anlamıyla 

ilgili doğru, güvenilir ve 

sahih bir perspektife sa-

hip olmasını sağlamaktır.
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varlık âlemi (mahlûkat) “Kün (Ol)!” emriyle 
varlık bulmuş ilâhi cümledir. Bu ilk söz, ilk emir 
ve ilk müziktir. Ma’rifetü’l-Halk’tan kastettiği-
miz nefis’in ve Allah’ın bilinip tanınmasına yar-
dımcı olan varlık bilgisidir.” diyen Bulaç, bilgi-
nin kök-fikrinin varlığın yaratılmış olması ön 
kabulüne dayandığını belirtmektedir.

 Yazar, varlığı algılama biçimini de şöyle 
dile getirmektedir:  “İnsanın kendisinin de bir 
parçası olduğu varlık âleminin (mevcudat) iki 
varoluş düzeyinden söz etmek mümkün: Biri 
‘aşkın düzey’; diğeri ‘dünyevî düzey’. Aşkın ve 
dünyevi düzey batı felsefesi terminolojisinde 
bunlara tekabül ettiği düşünülen ‘metafizik’ ve 
‘fizik’  varlık düzeylerinden 
farklı anlamları ifade eder-
ler. Fizik-metafizik ikiliği, 
ya ontolojik temel bir ayrım 
olan materyalizm-idealizm 
ayrımını veya kartezyen fel-
sefede açıkça dile getirildiği 
üzere çifte-gerçekliğin refe-
ransını teşkil etmektedir.”

Din Bilimle Çatışabilir 
bölümünde, son iki yüzyılın baskın söylemi, 
hatta müslümanların bir tür ‘resmi görüşü’ 
haline gelen ‘din ile bilimin çatışmadığı’ görü-
şü çerçevisinde fikir beyan etmektedir. Batı 
kendine özgü her sorunu sanki insanlığın 
ebedi ve evrensel sorunuymuş gibi gördü-
ğünden, İslam dünyasının Batı etkisine giri-
şinden sonra İslam için de benzer bir sorun 
olduğu farzedildi.

“Batı’nın Greklerden ‘ruh-beden’ ikilemini 
alıp, Hristiyanlığa devrettiği ‘iman-akıl, kilise-
devlet çatışması’, ‘din-bilim çatışması’nın da 
arka planını teşkil eder.” tesbitini yapan Bulaç, 
dolayısıyla Aydınlanmanın temel varsayımla-
rı çerçevesinde teşekkül etmiş bulunan mo-
dern bilimin İslâm ile tam bir uyuşma içinde 
olduğunu, aralarında herhangi bir sorunun 
bulunmadığını söylemenin mümkün olma-

dığını belirtmektedir. Çünkü modern bilim, 
kalbi de, aklı da aydınlatmadı, insana araç 
bolluğu içinde amaç ve anlam yokluğu sun-
du.

Bilgi Neyi Bilmektir? bölümünde ise, in-
sanın en temel varoluşsal sorunu olan ‘neyi 
bilmesi gerektiği’ problemi çerçevesinde, bü-
tün düşünce tarihinin cevapları etrafında dö-
nüp dolaştığı -‘insan niçin bilmek ister, insan 
neyi bilmek ister, insan nasıl bilmek ister’- üç 
önemli soruya cevaplar aranmaktadır. 

Doğu ve Batı kaynaklarını birlikte vahyin 
perspektifinden kullanarak, ‘bilgi problemi’nin 
serüvenini ortaya koyan, bu alanda önemli 

bir boşluğu dolduran Ali 
Bulaç, sözünü şöyle nok-

talıyor: “Bilgi, nefsin bilgisi 
(ma’rifetü’n-nefs) ve varlık 
âleminin, yani yaratılmış-
ların bilgisi (ma’rifetü’l-
halk) üzerinden Allah’ı 
bilmektir, yani sözün özü 
ma’rifetullahtır.”

Evet, insan, kimisi için 
hükmetme aracı, kimisi için aklının hazzı, 
kimisi için ruhunun suyu olan bilgiyi üç 
kere bilmek ister; insandır, çevresini kuşatan 
herşey onu hayretler içinde bırakır, celbi me-
rakından bilmek ister. Düşünendir, kemâle 
doğru yol almak için üstün bir bilgiyle hare-
ket etmek ister. Mü’mindir, ‘ikra’ emri muci-
bince var olmanın anlamını yakalamak için 
bilmek ister. 

Bu bağlamde eseri, hem bu konuda çalış-
ma yapmak isteyerlere, hem de ‘insan niçin 
bilmek ister, insan neyi bilmek ister, insan 
nasıl bilmek ister’ sorularının cevabını merak 
edenlere tavsiye ediyoruz. 

Seküler ve profan bir ka-
raktere sahip olan hiçbir 

düşünce ve onun bi-
limsel tezahürü hayatın 
derin anlamları konu-

sunda bize tatminkâr bir 
perspektif veremez. 



114

O müminler ki hepsi kardeşlerim
Yüzlerinde sadakatin pırıltısı
Alınlarında secde izleri
Allah ve elçisinin önüne koymazlar kendilerini
Dillerinde tatlı bir letafet
Peygamberin huzurunda kısarlar seslerini

Ses ve Nebi 
Annelerimizin gül kokan evleri
Darüsselam
Odalar her biri imanın kalesi
İlahi öğreti nasıl niçini
Bedevilere nasıl seslenileceğini öğretti

Her yerde her zamanda 
Fasık haberler gelir 
Mustalik oğullarından 
Kartel medyasından 
İmana ermişler araştırmadan inanmazlar
Çünkü o haber simsarları yoldan çıkmışlar

Çağlar üstü Kitab’ın öğretmeni ey Nebi 
Ey susuzluğumu gideren 
Ey medeniyet çeşmesi
Ruhumun içinde yanan meşale
Sen yine aramızdasın 
Zerafetin kapısını bize aralayansın 
Kabalığa temayül edenlerimizi 
Dirilten ışığınla uyarıp bağışlayansın 

Uzaktan yakından kadınlar erkekler 
Gayb çizgili elbiseyi giydiler 
Hududullah taşlarını yerli yerine koyup 
Birbirleriyle eğlenip küçümsemeden 
Teslim oluşun muazzam lezzetini 
Ay yüzlü çehrelerinde gösterdiler 

İnsan aciz insan cahil insan zanneden varlık 
Madem zannedeceksek hüsnü zan edelim 
Ölmüş kardeşlerimizin etini yemekten tiksinelim 

Bu ürküntü seline kapılıp iğrenelim 
Selam makamında sükûna ermiş kalb ile 
Vahyin doyurucu sofrasından yiyelim 

Ruh çizgileri desen desen
Devraldık insanlık mirasını atamız âdemden 
Kabile kabile yaratıldık beyaz siyah kırmızı tenler 
Her birimiz kaynağını arayan nehirler 
Üstünlük hunlarda değil 
Tek üstünlük takvaya erenler

İman etmek teslim olmak ayrı şeyler 
Hayat ve ölüm bizim içinse eğer 
İman ettim demek dünyalara değer
O mümin ki iman ettim mutlu oldum der

Dünya bir labirent 
Bütün mesele varlığın zirvesini bulmak 
Tek yön tek istikamet 
Rabbimize sorumluluğumuz 
Malımız ve canımızla cihad etmek

Ah… ne bedbaht çağlardayız 
Her tarafta çöküş dumanları 
Tuğyan etti insanlar
Allah’a din öğretecek kadar alçaldı
Oysa siz hiçliğin içinde birer hiçsiniz
Teslim olmanız bir lütuf değil 
Allah size lütuf etti sözünüzde samimi iseniz

Yapay cennetlerde gölge oyunları
Her teselli bir başka türlü aldanış 
Tüm sırları bilen rabbim 
Sanadır tevbe sanadır iman sanadır son varış

Ey hayat veren öldüren hayata döndüren 
Âlemlerin rabbi sen bağışlayan esirgeyen 
İçimde sevgi var edip kendini sevdiren 
Şu dert evinde sığındığım kucak SENSİN SEN 

Hucurat

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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Ferdî ve Toplumsal İşlevleri Açısın-
dan NAMAZ ve CAMİ
Kur’ân’da ve sünnette tarif edilen ve yaşanan 
namaza tekrar dönüş nasıl sağlanır? sorusunun 
cevabını aranmak gayesiyle İslami Araştırmalar 
Vakfı (İSAV) Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları serisi 
Tartışmalı İlmî Toplantılarından onuncusunu 18-19 
Ekim 2008 tarihlerinde Üsküdar Altunizade Kültür 
Merkezi’nde NAMAZ ve CAMİ konusunda yapmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’de Namazın Kavramsal Çerçevesi, 
Kur’ân’da Namazın Asr-ı Saâdetteki Yorumu ile Za-
man İçinde Meydana Gelen Değişiklikler, Kur’ân ve 
Sünnette Mescid Kavramı gibi 10 tebliğin sunuldu-
ğu ve müzakere edildiği ilmi toplantının tebliğleri 
kitap halinde de basılacaktır.

Namaz surelerini TÜRKÇE ŞİİR’e 
çevirdiler!
Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu, Atatürk’ün namaz 
surelerini o dönemlerde ibadetin Türkçeleştirilmesi 
çerçevesinde nasıl şiirsel bir dile çevirttiğini köşesi-
ne taşıdı. Civaoğlu’na göre, Atatürk, Behçet Kemal 
Çağlar’a sureleri şiirsel bir dille Türkçeleştirme göre-
vi verdi. Çağlar da bu istek üzerine namaz surelerini 
Türkçe şiire çevirdi. Civaoğlu’nun bu makalesinde 
ayrıca Türkçe ibadetin daha bilinçli ve “kalpten” ola-
cağı vurgulandı... “Öyle mi, değil mi?” Yorum yazın!...

www.moralhaber.net/081101

İşte Kur’an tarihine ışık tutan duvar 
yazısı!
Suudi Arabistan’da bulunan 1300 yıllık bir duvar 
yazısı, Kuran-ı Kerim hakkında yüzyıllardır akıllarda 
olan bir soruyu cevaplandırabilir: Kuran’a sonradan 
eklenen ve bazen anlam konusunda da tartışmala-
ra neden olan aksan işaretleri, İslam’ın ilk çağların-
da da kullanılıyor muydu?

SUUDİ Arabistan Turizm Yüksek Komisyonu’nda yer 
alan Arap araştırmacılardan Ali ibn İbrahim Gab-
ban, ülkenin kuzeybatısında eşiyle birlikte yaptığı 

gezide, tarihi bir keşfe imza attı. Gabban söz ko-
nusu gezide, üzerinde şu ifadenin kazılı olduğu bir 
kayayla karşılaştı:

“Allah’ın adıyla; ben, Zuheyr, bunu Ömer’in öldüğü 
zamanda, dördüncü yılın 20’sinde yazdım.”

Kızıl kumtaşı üstünde yer alan ve silik bir halde 
bulunan yazının, 1300 yıllık olduğu yapılan incele-
me sonucu ortaya çıktı. Yazıda geçen tarih, miladi 
olarak 644 yılına rastlıyor. Bu durumda, bahsedilen 
Ömer’in, 644 yılında şehit edilen Hz. Ömer olduğu 
tahmin ediliyor. Yazıyı yazan Züheyr adlı şahsın ise, 
muhtemelen Suriye-Mekke arasında yol alırken 
mola veren bir hacı adayı olduğu sanılıyor.

Kuran’ın yazılı hale getirilmesinden önceki döneme 
rastlayan ve Arapça’nın eldeki en eski ikinci yazılı 
metni olan duvar yazısının “son derece önemli bir 
buluş” olduğunu belirten Ali ibn İbrahim Gabban, 
tarihi bulguları, “Arap Arkeolojisi ve Epigrafisi” adlı 
dergide yayınladı.

Ünlü belgesel kanalı Discovery Channel’ın haber 
sitesi de, “İslam’ın en eski yazıtı, Kuran ile ilgili bir 
sırrı çözebilir” ifadesini kullandı…

Discovery News’a konuşan İskoçya’daki St. Andrews 
Üniversitesi Arapça ve Ortadoğu Araştırmaları Profe-
sörü Robert Hoyland da, keşfin önemini doğruluyor. 

Öte yandan 1300 yıllık duvar yazısı, Hz. Ömer’in ne 
zaman öldürüldüğü konusundaki soru işaretlerini de 
büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Hz. Ömer’i, 7 Ka-
sım 644’de, İranlı bir askerin camide bıçakladığı ve 
İslam’ın ikinci halifesinin iki gün sonra şehit olduğu 

K U R ’ A N  H A B E R L E R İ
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kabul ediliyordu. Yazının altına 644 yılını işaret eden 
hicri tarihi not düşen Züheyr’in, muhtemelen bu 
cinayete bizzat şahit olduğu belirtiliyor.

Discovery Channel’dan aktaran: TIMETURK, 21 
Kasım 2008 

Abhazya ile ilk teması Diyanet’ten  
Ankara/İstanbul - Gürcistan’ın Ağustos’ta Güney 
Osetya’ya saldırarak Kafkasya’da çıkardığı savaşın 
ardından Gürcistan-Abhazya sorununa yaklaşımın-
da bunalım yaşayan Türkiye Sohum’la ilk temasını 
Diyanet üzerinden kurdu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Abhazya Müftü Yar-
dımcısı Timur Dzıba, Sohum’daki mescidin imamı 
Stanislav Kvaratskheliya ve İslami ilimler uzmanı 
Yaser Aryutaa’dan oluşan Abhazya heyetini An-
kara ve İstanbul’da ağırladı. Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Ali Bardakoğlu, heyetle yaptığı görüşmede 
Abhazya’nın Müslüman din adamı, ibadethane ve 
Kuran-ı Kerim ihtiyacının karşılanması konularını 
ele aldı. Bardakoğlu’nun yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Görmez’in de katıldığı görüşmede Abhazca 
bilen Diyanet’e bağlı din adamlarının Abhazya’ya 

gönderilmesi, Abhazya’da inşa edilecek camiye 
Diyanet Vakfı’nın katkı yapması ve Abhazca Kur’an 
meâli basılması önerisi konuşuldu. 

Kur’an ve Hürriyet
“İNSO Konuşmaları” çerçevesinde 5 Aralık Cuma 
akşamı saat 19.00’da Çamlıca SabahaddinZaim 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta 
araştırmacı Ahmet Turgut Ulucak Kur’an’ın hürri-
yet anlayışını anlattı.

Ödüllü Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi 
Yarışması
Toplumumuzun manevi bilinçlenmesine katkı 
sağlamak amacıyla, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe an-
lamının okunup öğrenilmesine yönelik etkinlikler 
düzenlemek üzere Elazığ’daki sivil toplum ku-
ruluşlarınca oluşturulan KUR’AN GÖNÜLLÜLERİ 
PLATFORMU, Elazığ’da “Kur’an-ı Kerim Meali Bilgi 
Yarışması” düzenliyor.

Ödüllü bir yarışma şeklinde düzenlenen bu etkinli-
ğin amacı; bir hayat rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in, 
insanlarımızın öncelikli gündemi kılınarak, anlama-
ya yönelik bir yaklaşımla okunmasını ve İlahi me-
sajın Arapça bilmeyen insanlar tarafından da kendi 
dilleriyle anlaşılabileceği gerçeğinin kavranmasını 
sağlamak olarak açıklandı.

18 Ocak 2009 Pazar günü Elazığ İmam Hatip 
Lisesi’nde saat 09.30 ile 12.00 arasında gerçek-
leştirilecek 100 sorulu test sınavında birinci gelen 
umre, ikinci gelen bilgisayar, üçüncü gelen tam 
altın ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya yaş, cinsiyet ya da tahsil durumuna ba-
kılmaksızın 10 Ocak 2009 tarihine kadar aşağıdaki 
adreslere başvuran herkes katılabilecek:

Şura Eğitim, Kültür ve Kardeşlik Derneği 
Çarşı Mh. Hürriyet Cd. Hazar Sk. No 8 

Tel: 0424 233 75 45 
Ab-ı Hayat Vakfı 
Harput Cd. Hanlar Sk. No: 6 ELAZIĞ 
Tel: 0424 233 36 00

Kur’an-ı Kerim Meâli Bilgi Yarışması
Merkezi İstanbul’da bulunan yirmiyi aşkın vakıf 
ve derneğin ortaklaşa kurduğu Kur’an’ı Anlama 
Platformu, 2009 Nisanı sonlarında gerçekleşti-
receği Kur’an-ı Kerim Meâli Bilgi Yarışması için 
hazırlıklara başladı. İnşaAllah gelecek sayımızda bu 
yeni platformun çalışmaları hakkında daha detaylı 
bilgilere yer verilecektir.
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Kıymetli Kur’ani Hayat Dergisi,

Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Rah-
metli Erdem BAYAZIT’ın dediği gibi, “Her dergi 
yeni bir hayattır.” O halde aramıza,  gönlümüze,  
hoş geldin Kur’ani Hayat… Türkiye’de basın - ya-
yın sadece kendini tekrar ederken Kur’ani Hayat 
farklı bir ses olarak aramıza doğdu. Tefsirin der-
giye taşınması bir ilki oluşturdu. İnşallah ömrün 
uzun ve faydalı olur.

Bu girizgâhtan sonra Prof. Dr. İbrahim Sarmış’ın 
tekzip olarak dergiye gönderdiği yazıya değinmek 
istiyorum.  Yazısıyla olan değerlendirmesi tabii 
hakkıdır. Biz okuyucular, dergi yetkililerinin tek-
ziple ilgili not düşmemesinden dolayı herhangi bir 
malumata sahip değiliz.  Lakin Yakup Çiçek ho-
cayla ilgili yazdıkları kabule ve tahammüle giren 
davranışlardan değildir. Özellikle tasavvufi tefsir-
leri Batıni ve şeytani olarak değerlendirmesi ilim 
ve bilim adamlarına yakışan tavır değildir. İslami 
ahlakın liberaller tarafından şekilselliğe indirgen-
diği ve kırmızı çizgilerimizin mübah görüldüğü 
yeni toplum oluşturulmaya çalışılırken, Sarmış 
hocanın polemik yaratmak adına sözler sarf et-
mesi çok üzücüdür. Ayrıca bununla yetinmemiş 
derginin kendi fikirleri doğrultusunda yayın yap-
masını isteyen cümleler kurmuştur. Hâlbuki dergi-
nin birinci sayısında gerekçeler ve ilkeler kaleme 
alınırken en başta İslami ıslahatları tercih ederek 
Kur’an’ın kavramsallaştırılmasını önlemek, toplu-
mun tüm katmanlarını kucaklayan üslup ve her 
insanın anlamasını kolaylaştıracak ortak dilden 
bahsedilmektedir. Lütfen eleştirilerimizi yaparken 
duygularımız,  isteklerimiz doğrultusunda değil de 
reel doğrultuda yapalım. İlimin bize verdiği ahlak 
ölçüsünde yapalım. Herkes bizim gibi düşünmek 
ve hareket etmek zorunda değildir. 

Değerli Kur’ani Hayat yetkilileri, Sizden konuyla 
ilgili en azından kısa bir açıklama beklerdim. 
Yazıya çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Tek-
zipler yapılırken başkalarına hakaret edilmesine 
müsaade etmeyiniz. 

Rabbim yolunuzu açık etsin, yar ve yardımcınız 
olsun. Selam ve dua ile…

17.11.2008 EJDER AŞİT  - BOLU F TİPİ KAPALI 
CEZAEVİ

(Not: Dergide yer veremediğimiz okuyucu mesaj-
larını ve gerekli gören yazarların cevaplarını www.
kuranihayat.net sitemizden okuyabilirsiniz. KH)

E-posta yoluyla 
gelen mesajlardan bir demet:
18-11-2008, Konul 

Assalamu aleykum/Sizlere Azerbaycandan coxlu 
salamlarim var. Bu sayti da cooox beyenirik. 
Umumiyyetle M.Islamoglu hocaya can sagligi, 
zehin aciqligi arzulayiriq. Amma bir sheye cox 
uzuldum/Uye oldugum zaman shehir secerken 
yalnizca Turkiye shehir adlari vardi. Azerbaycan-
da M/Islamoglunun hec bir eserlerine, VCDleri-
ne rast gelinmiyor. Butun bunlari nece teshkil 
etmek olar? M/Islamoglunun talebelerinden 
Azerbaycanda da olsa cox guzel olur insaalah. 
Assalamu aleykum

asir korkmaz
islamoğlu hocama ve arkadaslarına basarılar di-
liyorum. selam size ve tüm iman edenlere olsun... 
hem derginin hemde m. islamoğlu hocamın yeni 
mealinin piyasanın çok üzerinde bir fiatla satılır 
oluşunu üzüntü ile karsıladım. Kur’anın ruhunun 
çarptırılmaya çalışıldığı son dönemlerde insanların 
gerçek bilgiye ulasabileceği eserlerin böyle pahalı 
olması da pek uygun olmasa gerek... 
kurani hayata sizlerinde en büyük katkısı insanla-
ra eserlerinizin daha rahat ve cazip ulaşma yolla-
rını açmak olacaktır.. incillerin ve hurafi eserlerin 
bedava dağıtıldığı  bu dönemde müslümanların 
eserlerinin el yakıcı olması hayret vericidir.. tüm 
çalışmalarınızın rıza-i bariye uygun olması niyazı 
ile. allaha emanet olunuz.. selamlar...

(Not: Aşir kardeşimizin sitemini Düşün 
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Kur’ani Hayat
OCAK’09
SAYI 4

KUR’AN
KİTAPLIĞI

Yayınları’na ilettik, piyasadaki emsallerine kıyas-
la –mesela Esed Meâli- meâlin makul bir fiyatla 
satıldığını, bunun altında bir fiyatla yeni baskıla-
rını yaparak istifadeye sunmanın mümkün ol-
madığını ifade ettiler. Elinizde tuttuğunuz dergi 
de, kâğıt, baskı, dağıtım, telif ve sabit giderler 
hesaba katıldığında kendi ayakları üzerinde 
durabileceği bir fiyatla satılmaktadır. Bu yayın 
hizmetlerinin devam edebilmesi fiyatın daha 
aşağıya çekilmemesiyle mümkün olabilmekte-
dir. Ancak, belli sayıda dergiye veya aboneye 
hami/sponsor olan kardeşlerimiz olursa onları 
parayla satın alamayan kardeşlerimize hediye 
olarak ulaştırmak bizi de çok memnun edecektir. 
Kur’ani Hayat Dergisi).

isimsiz

selamun aleykum Alemlerin Rabbi yüce Allah’a 
hamdolsun ki; 3.cü sayı da elime geçti! İnanın 
Allah şahidimdir bir dergiyi ilk defa böyle tertil 
ile okuyorum! Hepinizden Mevla razı olsun! Al-
lah ömrünü uzun etsin ey ismini Kur’andan alan 
dergimiz. 

Hekimoğlu İsmail’den mesaj
10 Kasım 2008 

Kur’ani Hayat Dergisi, şimdiye kadar alışılan 
yayınların fevkinde bir mecmuadır. Bu yayının 
hedefi var. Müslümanlara İslamiyet’i anlatmak 
istiyor. Hedefi olan yayın, yaşar ve beğenilir... 

Ben de bu mecmuayı beğendim. Başarılar dile-
rim. 

Selam ve hürmetlerimle...
Hekimoğlu İsmail

 

hercaist, 5 aralık 2008

sözlerin en güzeli, insanların en güzelinin eliyle 
tenezzül etti..  

selam hakka tabi olanlara olsun. ve tabi olduğu 
hakkı mümin kardeşleriyle destekleyip paylaşan-
lara.. 

hoşgeldin Kur’ani Hayat. 

Kur’an-ı Kerim’in kalplere, düşüncelere daha da 

sağlam yerleşmesi adına, seni tanıdığıma gerçek-
ten sevindim. umuyorum, rızasına erişilmek üzere 
yapılan bu çalışmalardan başta kur’an’ın hakimi 
de hoşnut olur ve istifadeli, bereketli kılar. 

ilk sayıdan itibaren takib ettiğim kadarıyla, “siz-
den biri işini tam yapsın” nebevi ihtarına uygun 
şekilde, iyi bir ekip ve sıkı bir çalışmayla doğduğu 
aşikar. ve bir mümin olarak iftihar ediyorum bu 
sebeple. Kur’an’a doğru bir muhatabiyet için te-
mellerinin çok sağlam bastığı da bir diğer hakikat. 

inanıyorum ki, âlem-i islamın bu gün geldiği 
hazin halde “takdir”in “takiyye” ile karıştırılması 
ve “teşvik”in ihlasa zarar vereceği düşüncesi 
hakim olduğu için yada eleştirinin hep yıkı-
cı algılanması ve şevki kırmakla karıştırılması 
sonucu oluşan “tepkisizlik”in büyük payı var. 
sahil-i selamete çıkmak üzere birlikte yol aldığı-
mız Kur’ani gemide, ne kadar çok eller çalışırsa o 
denli memnun olmak gerektiğinden, bir mümin 
olarak öncelikle takdir etmek, tebrik etmek bir 
görevdir diye düşünüyorum. 

bunun yanısıra daha iyiye ulaşma yolunda ışık 
tutacağına inandığım birkaç yapıcı eleştirimi de 
acizane sunmak istiyorum. derginin akademik alt 
yapısı çok güçlü ancak birbirinin peşi sıra araş-
tırma babında birçok derinlikli, uzun çalışmaların 
gelmesi bir süre sonra okuyucuya futür verebilir. 
bu haliyle bir ilahiyat fakültesi yayınına benzer 
bir havası olduğu hissini taşıyor, bu durumda ise 
Kur’ani Hayat isminin “Kur’an” kısmının ağırlıkta, 
“hayat” kısmına indirgeme noktasında ise bir 
nebze zayıflık olduğunu düşünüyorum. 

inşallah ilerleyen zamanlarda her iki ana unsur 
da dengeli şekilde istifadeye medar olabilir. say-
gıdeğer Engin Noyan beyin Kur’an Günlükleri 
dergimizde yayınlanamaz mı, veya bu bağlamda 
okuyucuların Kur’an günlükleri, Kur’anla değişen 
hayatlar.. yani hayatın içinde Kur’anı okusak biraz 
da, daha da güzel olacak diye umut ediyorum. 

yolun açık olsun Kur’ani Hayat, inşallah emeği 
geçenler ve gönül verenler için iyi bir şahit olur-
sun.. vesselam. 
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