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“Yazıklar olsun ahir zaman babalarına!”
Denildi ki: “Ey Allah’ın Rasulü yoksa o babalar 

müşrik mi olacaklar?” Şöyle buyurdu: “Hayır, Mü’min 
kalacaklar; ama çocuklarına dini öğretmeyecek ve 
hatta çocukları dini öğrenmek istediklerinde onlara 
engel olacak ve onları dünya malı kazanmalarından 

hoşnut olacaklar. İşte ben böyle babalardan 
beriyim; onlar da benden uzaklar.”

[Hakim, Müstedrak]

�َويٌْل ِألَْوَالِد آِخِر الزََّماِن ِمْن آبَائِِهْم فَِقيَل يَا رَُسوَل اللَِّه ِمْن آبَائِِهُم الُْمْرشِكَِ

فََقاَل َال ِمْن آبَائِِهُم الُْمْؤِمِنَ� َال يَُعلُِّمونَُهْم َشيْئاً ِمَن الَْفرَائِِض

نْيَا َو إَِذا تََعلَُّموا أَْوَالُدُهْم َمَنُعوُهْم َو رَُضوا َعْنُهْم ِبَعرٍَض يَِس�ٍ ِمَن الدُّ

فَأَنَا ِمْنُهْم بَِري ٌء َو ُهْم ِمنِّي ِبرَاٌء

HADİS
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İnsanlığın medeniyet yürüyüşünde altın çağ, İslâmi hükümleri hayatın tüm alanlarında 
tatbik eden İslâm ideolojisinin dünyaya liderliği döneminde yaşanmıştır. İslam toplumu me-
deniyeti inşa etmede, eğitim ve öğretime gereken önem ve hassasiyeti göstermiş, İslâmi eği-
tim-öğretimin omuzları üzerinde medeniyetini yükseltmiştir. 

Günümüzde ise eğitimin geldiği nokta ve buna paralel olarak gençlerimizin akıbeti or-
tadadır; çürüme ve yozlaşma doğuran eğitim sistemi içinde kaybolmuş bir gençlik… Sebebi 
malum; çok uzun süredir beldelerimizdeki eğitim yabancı sömürgeci devletlerin menfaatleri-
ne göre şekillendirilmektedir. Sömürgecilerin amaçları; ümmetin gelecek nesillerinin akide-
lerini zayıfl atmak, İslâm hakkında evlatlarımızın kafalarını karıştırmak ve onları dinlerinden 
uzaklaştırmaktır. Bunun yanında eğitim, büyük kapitalist şirketlerin ceplerini doldurmaya 
yarayan bir meta olarak kullanılmaktadır. Eğitimin amacı sömürgecilere göre kapitalist liberal 
çizgide işçi üretmek iken çalışanlar açısından kariyer edinmek olmuştur. 

Kapitalizmin dünya hâkimiyetinden sonra İslâm beldelerinin parlak zihinleri ya Batı ülke-
lerine göçmekte ya da gayri İslâmi yönetimler tarafından potansiyelleri ümmetin ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanıp geliştirmek için gerekli araçlardan yoksun bırakılarak beceri ve yete-
nekleri heba edilmektedir. 

Açıkça görülmektedir ki beldelerimizdeki eğitim sektörü gençlerimizin zihinlerini sömür-
geleştirmek ve köleleştirmek için bir araç olmuştur. Bu durum gençlerimizin eğitim hayalleri-
ni çalan, kırılan hayallerin ve derin hüsranların mekânı olmuştur.

Eğitimin çirkin portresini kendi gözlerimizle görebiliyoruz. Öğrencilerde ahlak bozuk-
luğu, öğretmenlerde artan kalitesizlik, gittikçe anlamsızlaşan öğretim metotları, okulların 
eksikliği, okul ve kampüslerde altyapı yetersizliği, eğitimde pahalılık, birçok bölgede eğitime 
erişim eksikliği, gerçek bilim adamı bulmakta yaşanılan zorluklar vb. sorunlara hepimiz aşina-
yız. Tüm bunlar eğitimde uygulanan yanlış ilkelerin yansımasıdır.

Köklü Değişim Dergisi olarak eğitim ve gençliğin geldiği vakıayı ele aldığımız bu özel sayı-
mızda dünya genelindeki eğitim krizlerinin gerçeklerini ve sebeplerini açıkladık. Geleceğimizi 
mahveden bu durumun kapitalist ideolojiyi benimsemiş liberal demokratik hükûmetlerin laik 
eğitim sistemini tatbik etmesiyle ortaya çıktığını gözler önüne sermeye çalıştık. 

Yine bu özel sayımızda İslâm beldelerini sömürgeleştirmek için Batı’nın, Müslümanları 
akidelerinden ve kültürlerinden uzaklaştıran, uyanışlarını ve kalkınmalarını engelleyen eği-
tim metodu ve malzemelerini yerleştirmesinden, atrıca ümmetin evlatlarını Müslümanların 
hakiki yaşam ortamlarından kopartıp âdeta laboratuvardaki kobay farelerine dönüştürdü-
ğünden, bilimi ve ilmi hem tatbik edilebilirlikten uzaklaştırarak hem de yerine doğru İslâmi 
öğretilere aykırı olan akademik dersler doldurarak gençlerimizi Batılı tarzda eğittiğimizden 
bahsettik.

Bunların yanında Müslümanların “En Hayırlı Ümmet” kimliğini koruyan, İslâmi eğitim ni-
zamını tatbik eden Hilâfet’in gölgesi altında ortaya çıkmış/çıkacak muhteşem bir medeniyete 
ait nitelikleri de tarif ettik.

Buna ilaveten İslâmi eğitim sisteminde okul ve yükseköğretim kurumlarının profi llerine, 
öğretim metotlarına ikinci Hilâfet Devleti’nin kurulması öncesi günümüz Müslüman nesiller 
için gereken eğitim stratejilerine de değindik.

Kısacası bu sayımızda İslâm’da eğitimin gerçek amacını, bugünkü eğitim krizlerinin ne-
denlerini ve geçmişte Hilâfet’in nasıl bir eğitim sistemi sunup da ümmeti zirveye ulaştırdığını 
gözler önüne serdik. 

Eskiden olduğu gibi medeniyetin altın çağını geri getirmek, ancak İslâm şeriatından istin-
bat edilen siyasi iktisadi ve sosyokültürel nizamların bir parçası olan İslâmi eğitim nizamını 
tatbik etmekle olur. Bu altın çağa götüren kılavuz billur gibi ortadadır. Zira o, varlığını yüzyıl-
larca sürdürmüştür. 

İşte o şanlı günlerimizi geri getirmek, İslâm ümmetini tekrar muzaff er kılmak, İslâm’ın 
esenliğinin yeryüzündeki tüm insanlığa ulaşması ve İslâm medeniyetine hayırlarla katkıda 
bulunacak gençliğimizi oluşturma idealimizin gerçek olması için bu özel sayımızı eğitim ve 
gençliğimize ayırdık. 

Bugün çektiğimiz zahmetler yarın meyvesini verecek, biz de onları sevgili gelecek nesille-
rimize ileteceğiz. Bu sayımızın ümmete büyük etki bırakmasını yürekten temenni ediyorum. 

Genel Yayın Yönetmeni
Kurtuluş SEVİNÇ
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BİLGİNİN
LAİKLEŞTİRİLMESİ
VE EĞİTİMİN GERÇEK AMACI

Mahmut KAR
karmahmut@hotmail.com

Laik Batı medeniyeti, kendi sö-
mürge çıkarları için bilim üzerin-
deki en üstün otoritenin İslâm’ın 

vahyi olduğu gerçeğini İslâm nizamından/
sisteminden çıkarmayı amaçladı. Bilginin 
laikleştirilmesi düşüncesi Müslümanların 
gizli düşmanı olarak işlev görmüş, üm-
metin İslâmi inancının ve kimliğinin içi bo-
şaltılmıştı. Böylece İslâm’ın oluşturduğu 
şeriata dayalı medeniyet solmuş, yerini 
Batılı materyalist medeniyet almış oldu.

Eğitimin amacının ne olduğu ve bir 
topluma ve medeniyete getirilerinin 
ne olduğu açık bir şekilde anlaşılmadan 
sahih bir eğitim sistemini inşa etmek 
mümkün değildir. İlk önce buna netlik 
kazandırılırsa -ki ana mesele budur- o 
zaman onun altında yer alan meseleler 
de, eğitim siyaseti, öğretilecek dersler, 
öğretim metotları vs. bu temel üzerine 
şekillenecektir. Doğru yaklaşım bu olma-
lıdır. Ne yazık ki bugün çoğu İslâm bel-
desi eğitimin hedefine dair açık bir fikre 

sahip olmadan, alt ve teknik meselelere 
odaklanıp kalmışlardır.

Hizb-ut Tahrir’in hazırladığı Hilâfet 
Devleti’nde Öğretim Nizamının Esasları ki-
tabında, “Eğitim İslâm ideolojisini ve kültü-
rünü Müslüman çocukların kalbinde muha-
faza etmenin metodudur.” denilmektedir. 
Zira kültür bir milletin varlığının ve be-
kasının belkemiğidir. Bir medeniyeti inşa 
eden, hedeflerini ve gayelerini belirleyen 
ve yaşam tarzını başka milletlerinkin-
den ayırt eden eğitimdir. Eğer bu kültür 
unutulursa, bu ümmet de başkalaşarak 
farklı bir ümmet olacaktır. Böylece onun 
gayesi ve yaşam tarzı değiştiği gibi tarihi 
de başka ümmetlerin tarihinin arkasında 
kaybolup gidecektir.

Bu nedenle bu yazıda müfredat tar-
tışmaları, öğrenci kalitesi veya eğitim 
olanaklarının yokluğu gibi genel eğitim-
sel sorunlardan bahsetmeyeceğim. Bu 
konular zaten bugüne kadar yapılan yüz-

lerce seminer ve konferansta fazlasıyla 
konuşulmuştur. Ancak bu yazıda daha 
çok temel hasar üzerinde duracağım. 
Buradaki temel hasardan şunu kastedi-
yorum: “Eğitim için benimsenmiş 
yanlış amacın yol açtığı hasar.” Zira 
tüm İslâm beldelerinde ve hatta dünya 
genelinde eğitim krizinin ana mü-
sebbibi budur.

İslâm Dünyasında Eğitimin 
Amacını Çarpıtan Laikliktir

Günümüz eğitim sisteminde bilginin 
laikleştirilmesi ümmet üzerinde muaz-
zam kötü bir etki oluşturmuştur. Batılı 
sömürgeciler Arap dünyasında, yani İs-
lâm dünyasının kalbinde, İslâm’a tama-
men zıt olan laik akideyi teşvik etmek 
için kasten Arapçadaki  علم kelimesinin 
kökünü laiklik anlamına gelen علامنية ke-
limesiyle bağdaştırdılar. Bununla laiklik 
için kullanılan Arapça terimin, kalkınmak 
için gerekli çağdaş bilgiyi yani ilmi temsil 
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etmesini hedeflediler. Bu gerçekten de 
büyük bir aldatmacadır. Çünkü onların 
dilindeki “sekülerizm” hiçbir şekilde “bil-
gi veya ilim” ile alakalı değildir. Aksine bu 
terim, Batı’nın insan, hayat ve kâinat hak-
kında benimsemiş olduğu hatalı bir fikri 
temsil etmektedir.

Bu aldatmacanın etkisi 
çok büyüktür. Bununla İs-
lâm beldelerindeki eğitim 
sistemlerine liberal değerler 
ve laiklik bulaşmıştır. Böyle 
olunca da entelektüellerin 
İslâm ve ümmetle bağı kop-
muştur. Zira akademisyenler, 
eğitmenler, entelektüeller 
İslâmi siyasi düşünce yerine 
laik bilimsel düşünce ve Batılı 
bilimsel metotları benimse-
yince, ümmetin sorunlarını 
anlayamaz hâle geldiler.

Bu laikleşme süreci ile 
kişiler ve kurumlar kapitalist 
ideolojiyle bütünleştirilmiş ve 
Batılılar ile birlikte günümüz 
modern eğitim dünyasının 
ana etkenini oluşturmuşlar-
dır. Sonucunda ise eğitimde 
pragmatizmin gelişmesine 
yol açmışlardır. Bunun yansı-
masını eğitimin hiper-mater-
yalist amacında görmekteyiz. 
Bu durum şahısların bilgisini 
artırmak ve kalitesini geliştir-
mek hedefinden çok uzak bir 
durumdur.

Bu yüzden her ne kadar Batılılar bil-
ginin laikleştirildiği bu çağın adını “Bilgi 
Çağı” koymuş olsalar da bu çağ, insani, 
iktisadi, ahlaki, siyasi ve sosyal krizleri 
çözmekten tamamen acizdir. Günümüz-
de bilim ve teknoloji üretimi inanılmaz 
bir hızla ilerliyor, fakat buna rağmen iyi 
bir dünya oluşturmada kifayetsiz kalını-
yor. İnsanoğlu sürekli bilimsel ilerlemeler 
kaydediyor fakat aynı zamanda sürekli 
krizler de üretiyor.

İşte eğitimin gerçek maksadına ve-
rilen bu hasar, İslâm beldelerinin eğitim 
sistemlerine bir kanser gibi yerleşmiştir. 

Bu ur yani laiklik; eğitim sisteminin içine 
sinsice nüfuz etmiş ve başka yıkıcı amaç-
ları sızdırmak için de bir giriş kapısı ara-
lamıştır. 

İslâm beldelerini vuran en az üç çeşit 
yıkıcı amaç vardır. Bunları şöyle sıralaya-
biliriz:

1-Sömürgeciliğin Bir Parçası 
Olarak Yabancı Eğitim Sisteminin 
Beldelerimize Sızması

Bugün Batı dünyasının “aşırı eğilimler” 
veya “terörle mücadele” kisvesi altında 
İslâm’ın yeniden canlanmasını engelle-
mek için ciddi bir plan dâhilinde çalış-
maları olduğu aşikârdır. Onlar sırf  İslâm 
beldelerindeki dâhili sorunlardan dolayı 
İslâm beldelerindeki eğitim müfredatını 
değiştirecek değiller. Aksine İslâm belde-
lerinde kendi hegemonyalarını muhafaza 
etmek onların asıl amaçlarıdır. İslâm bel-
delerini baskı altında tutmak için birçok 

yola başvurmaktadırlar. Mesela dinler 
arası diyalog konferansları yaparlar, dü-
zenli olarak İslâm beldelerinde müfredat 
değişikliği önererek dinler arası ilişkile-
ri sıkılaştırmak isterler. Bu değişiklikleri 
bizatihi devletler üzerinden değil, AB ve 
BM gibi kuruluşların eğitim standartları, 
IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası 

finans kurumları ve UNES-
CO, UNICEF gibi uluslara-
rası organizasyonların vere-
ceği hibeler karşılığında talep 
ederler.

İslâm dünyasındaki eği-
tim sistemlerini laikleştirme 
gündemi son yıllarda daha 
da şiddetlenmiştir. Gerçek-
ten de, inceleyen herkes bu 
müfredat değişikliklerinin 
sinsice yayılan özellikle de 
gençliğin dimağlarına nüfuz 
eden gizli bir hastalık olduğu-
nu görecektir. Bu müfredat 
değişikliği dalgası tüm İslâm 
beldelerine ve bilhassa İslâm 
medeniyetinin merkezi olan 
Arap dünyasına sözde “aşırı 
eğilimler”, “terör” ve “radi-
kalizmle” mücadele adı altın-
da ulaşmakta ve bize ait olan 
değerleri silip süpürmekte-
dir. Mesela Suudi Arabistan 
hükümeti, 11 Eylül’den son-
ra “Vela ve Bera” konusunu 
tümüyle tevhit dersinden çı-
karmıştır. Fas, ülkede meyda-

na gelen patlamaların ardından 
cihat kelimesinin tüm ders kitaplarından 
çıkarılması için çağrılar yapmaktadır. 
Türkiye’de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersi 7. sınıf  öğrencilerine laiklik “Din ve 
Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir.” şek-
linde öğretilmektedir. Öte yandan tarih 
derslerinde İslâm’a ve Müslüman yöne-
ticilere karşı iftiralar hakikat gibi aktarılıp 
böylece gençlik İslâmi tarih ve kültürden 
koparılmaktadır. 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
hazırladığı ve kamuoyu ile paylaştığı il-
köğretim, ortaöğretim ve lise ders müf-
redatına cihat kavramı eklenmiştir. Milli 

İslâm dünyasındaki eğitim 
sistemlerini laikleştirme 

gündemi son yıllarda 
daha da şiddetlenmiştir. 
Gerçekten de, inceleyen 

herkes bu müfredat 
değişikliklerinin sinsice 

yayılan özellikle de 
gençliğin dimağlarına nüfuz 

eden gizli bir hastalık 
olduğunu görecektir. 

“

“



8 Köklü Değişim

Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ müfredatta 
olmayan cihat kavramının yeni müfreda-
ta eklenmesini şu şekilde açıkladı: “Cihat, 
bizim dinimizde bir unsur, dinimizde var. 
MEB’in görevi her kavramı hakkıyla, oldu-
ğu gibi doğru şekilde öğretmektir. Yanlış 
olarak algılanan, görülen veya öğretilmiş 
olan şeyleri düzeltmek de bizim vazifemiz-
dir.” Cihat kavramının Milli Eğitim müf-
redatına girmesini sorgulayan ve niçin 
konulduğuna anlam veremeyenlere kar-
şı ise bakan YILMAZ şu cevabı veriyor: 
“Kafanızda bir soru var, cihat kavramını 
niçin öğrencilerin öğrenmesini istiyorsunuz? 
Cihadın gerçek anlamı ülkenizi sevmektir, 
vatanınızı sevmektir, milli birlik ve beraber-
liğe hizmet edecek her ne gerekiyorsa o 
konuda faaliyet göstermektir. Kırmak, dök-
mek, savaşmak bunun içine girmez. Dola-
yısıyla cihadın ne olduğu ve ne olmadığının 
öğretilmesinin de bizim bakanlığımızın asli 
görevleri arasında olduğunu düşünüyoruz.”

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli 
görevi gerçekten kavramları hakkıyla 
olduğu gibi insanlara öğretmek olsaydı, 
demokrasiyi tanımlarken onun seçim 
olduğunu söyleyerek insanları kandırma-
mış olması gerekirdi. Demokrasinin bir 
düşünce ve yönetim sistemi olduğunu ve 
bunun kaynağının da kâfir Batı olduğunu 
anlatırdı. Dolayısıyla eğitimi laikleşmiş 
Türkiye, müfredatı belirlerken laik dü-
şünceyi esas alarak çalışma yapıyor. Ci-
hat kavramını da bu şekilde tarif  etme-
ye çalışıyor. Kuruluş yıllarından bugüne 
laik Kemalist iktidarlar cihat kavramını 
resmî olarak eğitim müfredatlarına koy-
madılarsa da kafaları bozuk ilahiyatçılar 
ve sosyologlar üzerinden cihada bir tarif 
yükletmeyi de ihmal etmediler. Kavramı 
aslından ve zemininden saptıran bu kişi-
ler, cihadı lügat anlamında (ceht etmek, 
çalışmak, gayret etmek) anlamlarında 
sıkıştırıp durdular. Hâlbuki İslâm ciha-
da net ve açık bir şer’î tarif  yüklemiştir. 
Cihat; İslâm’ın yayılmasındaki maddi en-
gellerin ortadan kaldırılması için kıtal yani 
savaş yapmaktır. Bu işi ise bizatihi devlet 
yapar. Devletin olmadığı yani halifenin 
olmadığı bir dönemde de cihat var mı-
dır sorusunun cevabı evet vardır. İslâm 
topraklarından bir parça Batılı kâfirler ta-

rafından işgal edilirse o toprakta yaşayan 
tüm Müslümanlar işgale karşı savaş ile 
mukabelede bulunurlar bu da cihattır. Ve 
İslâm cihadın kıyamete kadar bitmeyip 
devam edecek farz bir amel olduğunu 
söylemiştir. Müslümanlar onların kafa ka-
rıştırıcı tariflerini değil İslâm’ın yüklediği 
net ve açık tarifi aldılar ve sahiplendiler. 
Kâfirler işgal ettikleri beldelerde Müslü-
manların direnç ve azmi ile karşılaşınca 
cihadı aslından saptırmak için ellerinden 
geleni yaptılar. Yerli işbirlikçiler işgal edi-
len mübarek beldelerde yaşananlara ka-
yıtsız kaldı, böyle olunca da Müslümanlar 
tarihlerine ve özlerine öykündüler. Yani 
kâfirlerin hakkından gelen kuvveti özler 

oldular. İşte o kuvvet cihattır. 

Bir yandan Batı’nın Hilâfet ve cihat 
kavramı üzerinden yürüttüğü kara pro-
paganda başarısız oldu diğer yandan da 
yerli işbirlikçilerin bu gayretleri sonuçsuz 
kaldı. Durum böyle olunca Türkiye şim-
di daha milliyetçi, vatancı kendi tabiri ile 
“yerli”  değerler üzerinden cihada başka 
bir anlam yüklemek zorunda kaldı. Ci-
hadı resmî literatür ile tarif  etti ve şöyle 
dedi: “Cihat vatanı sevmektir” Eğer cihat 
vatanı sevmek olsaydı Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem vatanını (Mekke) terk 
eder miydi ve de Medine’ye hicret eder 
miydi? 

Müfredat değişikliği konusuna BAE, 
Kuveyt, Ürdün ve Yemen ülkelerinden 

de örnekler verilebilir. Mesela Yemen’de 
müfredat değişikliği ile ilgili bir konuda 
bakanlar şu şekilde azarlanmaktadır: 
“Amerika’dan tercüman gelmeden önce 
müfredatımızda değişikliği gerçekleştirmek 
zorundayız. Çünkü biz Müslüman bir hal-
kız. Dindarlığımızın dozajını azaltmak bize 
zarar vermez!”

Yine Ürdün’de yapılan değişiklikler, 
artık okul kitaplarındaki resimlerde er-
keklerin sakalına ve kadınların başörtüle-
rine kadar uzanıyor. Hatta Ürdün’de Leyl 
Suresi’ni anlatan bir ders tamamıyla kal-
dırılıp yerine yüzme konulu yeni bir ders 
getirildi. Cezayir’de eğitim bakanı 2016 
yılında, ilkokul müfredatından Kur’an’ın 
dili olan fasih Arapçayı çıkartmayı ve ye-
rine Cezayir sokak dilini koymayı önerdi. 
Tunus’ta eğitim bakanı, mutluluğu teşvik 
etmek için karma okullarda matematik 
ve fizik konularının azaltılıp dans ve mü-
zik derslerine ağırlık verilmesi gerektiğini 
belirtti. Bu durumlar Endonezya, Pakis-
tan, Bangladeş ve Afganistan gibi dünya-
nın tüm Müslüman ülkelerinde de farklı 
değildir. 

Bugün yanıltıcı “terör” ve “aşırı eği-
limlere” karşı mücadele hikâyesinin hız 
kazanmış olması, son zamanlarda İs-
lâm dünyasındaki eğitimin daha yoğun 
bir şekilde laikleştirilmesinin nedenini 
oluşturmaktadır. Örneğin 2010 yılında, 
Bangladeş’te, Awami rejimi eğitim po-
litikasını “modernleşme” kisvesi altında 
gözden geçirdi ve eğitim sistemini daha 
fazla laikleştirmek için yeni bir eğitim ko-
misyonu kurdu. Hükümet kasten Eğitim 
Bakanlığına, Milli Eğitim Komitesine ve 
Milli Müfredat Koordinasyon Komite-
si’nin kilit pozisyonlarına büyük oran-
da laik, ateist ve Hindu kişileri atarken, 
Qadiyani tarikatı mensuplarına da İslâmi 
ders kitaplarını yazma ve düzenleme so-
rumluluğunu verdi. 2006 yılında Pakistan 
hükümeti eğitim sistemindeki İslâmlaş-
ma oranını düşürmek için eğitimde bir 
dizi reformlar ilan edip bir de Pakistan 
Eğitim Çalışma Kolu’nu (PETF) kurdu. 
Ayrıca, öğretmenlerin çoğu yabancı ku-
ruluşlarda veya Batı tarafından finanse 
edilen kurumlarda eğitilmektedir. Ekim 
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2001’de ABD savaşı başladığından beri 
Afganistan’da gençliğin zihnini sömürge-
cilerin tercihlerine göre şekillendirmek 
için USAID (ABD hükümetinin STK’sı) 
Afganistan’daki eğitim programlarına en 
az 868 milyon dolar harcamıştır. Bunun-
la birlikte örneğin Esmâu’l Hüsna ve ci-
hat vb. konuları içeren İslâmi 
dersler okul kitaplarından çı-
kartılmıştır. 

Endonezya’da, İslâm’ın 
laikleştirilmesi ılımlı İslâm 
aracılığı ile yürütülmektedir. 
2016’dan beri tatbik edilmek-
te olan yeni İslâmi eğitim müf-
redatı sözde barışçıl, hoşgö-
rülü ve ılımlı bir İslâm’a vurgu 
yapmaktadır. Hakikatte ise bu 
yaklaşım cihadı, Hilâfet’i ve 
şer’î hükümleri destekleyen 
İslâmi siyasi fikirleri reddeden 
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 
bir yandan da liberalizm veya 
başka inanç ve düşüncelerden 
kaynaklanan gayri İslâmi fikir-
leri, “kültürel çeşitlilik” kisve-
si altında benimsemektedir. 
Böylece sömürgeci planlar 
Arap dünyasından Uzak Do-
ğu’ya kadar tüm İslâm dün-
yasındaki eğitim sistemlerinin 
içine sızmıştır. Laiklik vebası 
İslâm beldelerine farklı yollar 
ve farklı şekillerle girmiştir. 
Müslümanların yöneticilerinin 
itaatkârlığı ve eğitim vizyo-
nundan yoksunluğu da bunu 
desteklemiştir.

2-Eğitimin Sermaye-
leştirilmesi ve Ticarileştirilmesi

İslâm ülkeleri eğitimini ticari amaçlar 
uğruna özelleştirmek için çok çalıştı. Bu 
gerçekten eğitim için yıkıcı bir iştir ve bel-
delerimizde tefecilik üzerine kurulu libe-
ral kapitalist iktisadın tatbik edilmesinin 
bir sonucudur. Böylece İslâm beldelerin-
deki eğitimin gerçek amacı baltalanmıştır. 
Hakikaten de kapitalizmde küreselleş-
menin mecbur kıldığı bazı şeyler vardır: 
Birincisi, her ülke liberal ekonomik sis-
temini -sloganı da serbest ticarettir- be-

nimsemek zorundadır. İkincisi, tüm kamu 
sektörleri özelleştirilmelidir. Üçüncüsü, 
devlet, pazar ekonomisi sisteminin beka-
sını garantilemek zorundadır. Bu üç şar-
tın eğitim dünyasına ciddi etkileri olmuş-
tur. Örneğin eğitimin özelleştirilip özerk 
kılınması eğitimde pahalılığa yol açmış ve 
onu kamu malı yani halkın malı olmaktan 

çıkarmış, sadece varlıklı olan belirli bir 
kesime has kılmıştır.

Bu durum küreselleşme akımıyla el 
ele yürümüş ve eğitimin metalaşmasına 
yol açmıştır ki şu anda eğitim üçüncül 
sanayi olarak görülmektedir. Bu akımı 
başlatan ise Dünya Ticaret Örgütü’dür. 
Eğitimi, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması 
(GATS) aracılığı ile üçüncül sanayinin bir 
sektörü olarak yerleştirmiştir. GATS, on 
iki hizmet sektörünün liberalleştirilmesini 
düzenlemektedir. Bunlar sağlık hizmetle-

ri, bilgi ve iletişim teknolojisi, muhasebe 
hizmetleri, yükseköğretim, hayat için eği-
tim ve diğerleridir.

Kapitalizm gerçekten de bilgiyi bir 
ticari meta veya emtia yaparak, aşağı-
lamıştır. İlişkilerde bilginin kapsamı da 
sürekli olarak ekonomik değeri ile ölçül-

mektedir. Bilgi alanındaki tüm 
başarı veya başarısızlık ekono-
mik kategoriyle ölçülmektedir. 
Ülkelerde çok sayıda mezun 
işsiz kalınca ne öğretim metodu 
ne de öğretmenler, bu durumun 
maddi bir etkisi var mı yok mu 
şeklinde soru sorulur.

3-Profesyonellik, Birey-
sel Beceri ve Entelektüel 
Eğlence

Eğitimin yanlış amaçları ara-
sında bunlar da yer alıyor ve 
bunlar doğrudan kapitalist de-
ğerlerle, örneğin ferdiyetçilikle 
alakalıdır. Eğitim daha çok ferdî 
başarı için ferdî hayalleri ve kısa 
süreli menfaatleri gerçekleştir-
mek için bir araç olarak görül-
mektedir. Bunların hepsi şahsi, 
ailevi menfaat ve başarı içindir. 
Zira kapitalizme göre, dar bir 
anlayışla başarı, sırf  maddi is-
tikrar sağlamak için sadece iş ve 
bazı mesleklerle alakalıdır. Kapi-
talist laik değerler bireysel ba-
şarının zirvesi olarak kabul edil-
mektedir. Küresel kapitalizmin 
ortaya çıkmasıyla kutsal kabul 
edilen değerler de yer değiştir-
miş; dinî ve geleneksel değerler 

toplumun dışına itilmiş, böylece maddi 
değerler, tatmin ve doygunluğu, yaşam 
tarzlarını belirleyen hâkim güç hâline gel-
miştir.

Geniş açıdan bakıldığında eğitimin iş-
levinin mümkün olduğunca çok meslek 
sahibi ve uzman yetiştirmek olduğunu 
zanneden işadamları ve kurum yönetici-
lerinin var olduğu görülür. Bu bakış açısı 
düzeltilmek zorundadır. Çünkü eğitim 
sadece bilgi ve teknoloji aktarmak, sonra 
da iş gücü olmaya hazır meslek üretmek 

İslâm ülkeleri eğitimini 
ticari amaçlar uğruna 
özelleştirmek için çok 
çalıştı. Bu gerçekten 
eğitim için yıkıcı bir 

iştir ve beldelerimizde 
tefecilik üzerine kurulu 

liberal kapitalist iktisadın 
tatbik edilmesinin bir 
sonucudur. Böylece 
İslâm beldelerindeki 

eğitimin gerçek amacı 
baltalanmıştır

“

“

BİLGİNİN LAİKLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİMİN GERÇEK AMACI
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Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

veya küresel şirketlerin sanayilerinde 
kullanılmak üzere dahi yetenekler ortaya 
çıkartmak değildir. 

Bu bakış açısını belli ki 
kapitalist elit, kendisi üret-
miştir. Delili de 2016 yılında 
araştırma şirketi McKinsey 
& Co’nun 77 şirket ve 6 bin 
kişi üzerinde yaptığı anket-
tir. Anket sonucu dünyadaki 
elit kapitalist şirketlerin sı-
nırlı sayıda dahi yetenekler 
için çetin bir rekabet savaşı 
yürüttüğünü doğrulamak-
tadır. Bu durum eğitimin 
değerini düşürüyor, zira 
eğitim sadece iş rekabeti 
ve teknolojide üstünlük için 
gerekli olanları elde etmek 
maksadıyla bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Üstelik ne 
millet ne de devlet için de-
ğil, sadece bir kaç sermaye 
sahibinin menfaati için… 
Bu bakış açısı sadece eğiti-
mi aşağılamakla kalmıyor, 
milletin maslahatına ve dev-
letin egemenliğine de zarar 
veriyor. Zira bu uzmanlık ve 
bilgiye olan sadakati şanlı bir 
medeniyet üretmek yerine 
maddi kazanca ve sermaye 
şirketlerine teslim etmek 
demektir.

Bu üç çeşit yıkıcı eğitim amacı Müs-
lüman toplum üzerinde zararlı sonuç-
lar oluşturmaktadır. Şurası kesindir ki 
dinden uzaklaştırılmış ve sadece ticaret 
metaı olarak var olan bir eğitim, halkın 
izzetini ne iyileştirir ne de yükseltir. Aksi-
ne eğitim sistemi yabancı sömürgecilerin 
ajandalarına hizmet eder; şirketlere kâr, 
fertler için ferdî başarı/profesyonellik vs. 
üretir. Buna ilaveten sadece ferdî amaç-
lara odaklanan bir eğitim sistemi ancak 
şahsi başarısı için iş bulabilmeye güç yeti-
ren fertler yetiştirir, fakat edep ve ahlak 
vermekte başarısız kalır. Nitekim böyle-
ce yeni nesil genç Müslümanların birçoğu 
uyuşturucu, zina, kavga gibi birçok sos-
yal hastalığın tuzağına yakalanmaktadır. 

Böylesi bir durum çok açık ve net olarak 
izzetli bir toplumun kalkınmasından, ge-
lişmiş ve egemen bir devletin niteliklerin-
den çok ama çok uzaktadır.

Eğitimin Amacı

Genelde akademisyenler ve öncü 
kanaat önderleri kitaplarında ve konuş-
malarında eğitimin amacını iyi insan yetiş-
tirmek olarak kuramlaştırmışlardır. Tür-
kiye’de ise eğitimin genel amacı “vatanını 
milletini seven vasat bir insan, vatandaş 
yetiştirmek.” olarak tarif  edilmiştir. 

Peki, iyi veya medeni insan kim? Vasat 
vatandaş kim? 

İslâm’a göre Allah’ı bilen, kendini bi-
len, Peygamber Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’i kendine en güzel örnek 
olarak seçen, Peygamberin varislerinin 
yolundan yürüyen ve İslâm’ın belirlediği 
diğer kriterler iyi bir insanı oluşturur. İyi 
bir insan, aynı zamanda kendi potansiye-

lini ve işini geliştirmeyi de bilmeli, zira bu 
potansiyel kendisine Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’dan bir emanettir. 

Dahası İslâm’da ilim çok 
yüce bir değere sahiptir. Eği-
timi veya bilgiyi bir metaya 
dönüştürmek kendi kendini 
aşağılamaktır. İmam Gazali 
Rahimehullah Bidayetu’l-Hi-
daye adlı kitabının önsözün-
de şöyle diyor: “İlim talep 
ederken, amacın rekabet et-
mek, övünmek, yaş ve fazilet 
açısından seninle aynı sevi-
yede olanları geçmek, baş-
kalarının gözüne girmek ve 
dünya nimetlerini yığmaksa, o 
zaman kendi dinî fıtratını ve 
kendini harap ve ahiretini bu 
dünya [mutluluğu] karşılığın-
da satmak için uğraşıyorsun-
dur...”

Peki eğitimin amacını iyi 
insan, vasat vatandaş yetiş-
tirmek olarak tarif  edenlere 
baktığımızda ne görüyoruz: 
Mesela daha 4 sene önce-
sine kadar Türkiye’de özel-
likle eğitim ve hizmet sek-
töründe çok etkin olan bir 
hareket vardı biliyoruz. En 
iyi insan nerede yetişir diye 

sorulsa herkes Gülen hareketinin okulla-
rı, yurtları, dershaneleri vb. kurumlarını 
gösterirdi. Bu kurumlarda yetişen genç-
ler özellikle belirli kategorik sınıflandır-
maya tâbi tutuluyor ve belirli hedeflere 
idealize ediliyorlardı. Bir de baktık ki bu 
eğitim ortaya iyi insan yerine bir canavar 
çıkardı. Başka bir şey beklenebilir miy-
di? Tamamen kapitalist seküler sistemin 
müfredatı ile yetişmiş; makam, çıkar ve 
sermaye odaklı hedeflere kanalize olmuş 
bir insan başka ne olabilirdi ki? 

Peki bugün bu gruptan boşalan eğitim 
alanı ne ile dolduruluyor? Farklı bir şey 
yok. Amaç aynı olduğu müddetçe ancak 
kişiler, gruplar ya da devletler kendi iyi 
insanlarını yetiştirirler. İslâm’ın öngördü-
ğü iyi insanı değil…  

Şurası kesindir ki dinden 
uzaklaştırılmış ve sadece 
ticaret metaı olarak var 
olan bir eğitim, halkın 
izzetini ne iyileştirir ne 

de yükseltir. Aksine 
eğitim sistemi yabancı 

sömürgecilerin ajandalarına 
hizmet eder; şirketlere kâr, 

fertler için ferdî başarı/
profesyonellik vs. üretir

“

“
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zihniyet, nefsiyet, davranış ve me-
yillerden oluşan sağlam bir İslâmi 
şahsiyete sahip takvalı insan yetiş-
tirmek.

2-Hayatın her alanında insanlar 
için hayır kaynağı, topluma ve me-
deniyete hizmet eden, bolca âlim, 
entelektüel ve uzman yetiştirmek. 

Bunlar İslâm devletini lider, güçlü ve 
egemen bir devlet yaparak İslâm’ı bir ide-
oloji olarak yeryüzüne hâkim kılacaktır.

fışkırması gibi. Zira efendimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem buyurdular ki:

إِنَّ َمثََل َما بََعثَِنَي اللُه ِبِه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الُْهَدى َوالِْعلِْم كََمثَِل 

َغيٍْث أََصاَب أَرًْضا فََكانَْت ِمْنَها طَائَِفٌة طَيِّبٌَة قَِبلَْت الاَْمَء فَأَنْبَتَْت 

الَْكَلَ َوالُْعْشَب الَْكِثرَي وَكَاَن ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسَكْت الاَْمَء فََنَفَع اللُه 

َا  إِنَّ أُْخَرى  ِمْنَها  َوأََصاَب طَائَِفًة  َوَرَعْوا  َوَسَقْوا  ِمْنَها  بُوا  النَّاَس فََشِ

ِهَي ِقيَعاٌن الَ ُتِْسُك َماًء َوالَ تُْنِبُت كََلَ فََذلَِك َمثَُل َمْن فَُقَه ِف ِديِن 

اللِه َونََفَعُه ِباَ بََعثَِنَي اللُه ِبِه فََعلَِم َوَعلََّم َوَمثَُل َمْن لَْم يَرْفَْع ِبَذلَِك 

َرأًْسا َولَْم يَْقبَْل ُهَدى اللِه الَِّذي أُرِْسلُْت ِبِه

“Allah’ın benimle göndermiş ol-
duğu hidayet ve ilim, yeryüzüne ya-
ğan bol yağmura benzer. Yağmurun 
yağdığı yerin bir bölümü verimli bir 
topraktır: Yağmur suyunu emer, bol 
çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu 

emmeyip üstünde tutan çorak 
bir yerdir. Allah burada biri-

ken sudan insanları fayda-
landırır. Hem kendileri 
içer, hem de hayvanlarını 
sular ve ziraatlarını o 
su sayesinde yaparlar. 
Yağmurun yağdığı bir 
yer daha vardır ki, düz 
ve hiçbir bitki bitme-
yen kaypak ve kay-
gan arazidir. Ne su 
tutar, ne de ot bitirir. 
İşte bu, Allah’ın dinin-
de anlayışlı olan ve Al-

lah’ın benimle gönder-
diği hidayet ve ilim ken-

disine fayda veren, onu 
hem öğrenen hem öğreten 

kimse ile buna başını kaldırıp 
kulak vermeyen, Allah’ın benim-

le gönderdiği hidayeti kabul etmeyen 
kimsenin misalidir.”1 

1  Buhari, Müslim

BİLGİNİN LAİKLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİMİN GERÇEK AMACI

Bu nedenle bilgi/ilim talep etmenin 
amacı, Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya iba-
det etmeye ve hidayetine ulaşmaya has-
redilmelidir. Binaenaleyh, eğitimin amacı 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın vahyine 
yönelmek olmalıdır, onu uzağa itmek de-
ğil. Her kim Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya 
ibadet etmek ve O’nun sözünü tatbik et-
mek için ilim talep ederse, melekler ka-
natlarını açarak ilim arayanı koruyacak, 
denizdeki balıklar dahi ona dua edecek-
tir. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

َمْن َسلََك طَِريقاً يَطْلُُب ِفيِه ِعلاْمً َسلََك ِبِه طَِريقاً إَل الَجنَِّة. 

َوإنَّ املاَلئَِكَة لَتََضُع أَْجِنَحتََها لِطَالِِب الِعلِْم رَضاً ِبِه. َوإنَُّه يَْستَْغِفُر 

امِء َوَمْن ِف األَرِْض َحتّى الُحوِت ِف البَْحِر.  لِطَالِِب الِعلِْم َمْن ِف السَّ

َوفَْضُل الَعالِِم َعَل الَعاِبِد كََفْضِل الَقَمِر َعَل َسائِِر 

األَنِْبيَاِء.  َورَثَُة  الُعلاََمَء  َوإنَّ  البَْدِر.  لَيْلََة  النُُّجوِم 

إنَّ األَنِْبيَاَء لِْم يَُورِّثُوا ِديَناراً َوال ِدرَْهامً، َولَِكْن 

ِبَحظٍّ  أََخَذ  ِمْنُه  أََخَذ  فََمْن  الِعلَْم.  َورِثُوا 

َواِفٍر

“Her kim ilim ta-
lep etmek için bir 
yola girerse, cennet 
yollarından birine 
girmiş olur. Me-
lekler ilim talibine 
ondan hoşlandık-
ları için kanatlarını 
gererler. İlim talep 
edene göklerdekiler, 
yerdekiler ve su için-
deki balıklar bile günah-
larının affı için Allah’tan 
mağfiret dilerler. Âlimin 
âbide üstünlüğü, dolunayda ayın di-
ğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. 
Âlimler hiç şüphesiz, peygamberlerin 
vârisleridir. Peygamberler ne dinarı, 
ne de dirhemi miras bırakmışlardır. 
Onlar miras olarak ilim bırakmışlar-
dır. Kim o ilmi alırsa, çok büyük bir 
nasip almış olur.”

İslâm’da eğitim, belirli amaçlar elde 
etmek için bilinçli, yapılandırılmış, prog-
ramlı ve sistematik bir çabadır. İslâm 
şeriatının belirlediği eğitimin amacı ana 
hatlarıyla şöyledir:

1-Takvalı insan yetiştirmek. 
Yani sadece İslâm akidesine dayalı 

Böylesi amaçları olan bir eğitimle İs-
lâm; takvalı, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
kanunlarına teslim olmuş ve itaat eden 
bir nesil ortaya çıkarmaktadır. Böylesi 
amaçları olan bir eğitim sisteminde dü-
şük ahlaklı, zayıf  ve ruhaniyetten yoksun 
bir nesil çıkmaz. İşte toplumun kalkınma-
sını, üretken bir şekilde gelişmesini sağ-
layacak ve şanlı bir medeniyet kuracak 
olan bu sahih gayedir. Sahih eğitim gaye-
siyle bilgi rahmet getirecektir, tıpkı bere-
ketli toprakların yağmurla sulanması ve 
ondan hayat için nimet üstüne nimetler 
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Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle bu-
yurdu:

الَر ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُمِت إَِل النُّوِر 

ِبإِْذِن َربِِّهْم إَِل ِرصَاِط الَْعِزيِز الَْحِميِد 

“Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), 
Rablerinin izniyle insanları karan-
lıklardan aydınlığa, yani her şeye 
galip (ve) övgüye layık olan Al-
lah’ın yoluna çıkarman için sana 
indirdiğimiz bir kitaptır.”1

Kıymetli kardeşlerim ve Saygı-
değer okuyucular; hiç şüphesiz 
her birimiz İslâm beldelerin-

deki başarısız eğitim sistemlerinin sona 
ermesini ve gerçek anlamda parlak bir 
eğitim modelinin doğmasını arzuluyo-
ruz. Gençlerimizin eğitim heveslerini 
doyuran; ilim ve keşiflerle dolu altın bir 
nesli oluşturan, öğrenmenin her alanın-
da üstünlük gösteren; gelişmiş ve kalkın-
mış, seçkin altın bir medeniyet inşa eden 
bir eğitim modeli arzuluyoruz. Ümmetin 
gerçek gurur kaynağı olacak ve dünyaya 

ön ayak olup imrendirecek bir eğitim 
modeli arzuluyoruz.

Fakat kıymetli kardeşlerim, böylesine 
birinci sınıf bir eğitim sisteminin aynı de-
recede siyasi bir modele ihtiyacı vardır. 
Kendi devleti ve dünya için vazıh, yüce 
ve bağımsız bir siyasi görüşü benimse-
miş siyasi bir model olmalıdır. Bu öyle 
bir siyasi görüş olmalıdır ki yukarıda zik-
rettiğim ayetteki gibi insanlığı küfrün ka-
ranlığından ve cehaletinden, yeryüzüne 
ektiği tüm yıkım, çaresizlik, adaletsizlik 
ve hayal kırıklığı tohumlarından kurtarıp 
İslâm’ın hayatın her alanına saçtığı adalet 
ve kalkınmışlığın aydınlığına götürmeli-
dir. Öyle ki o ruhi, entelektüel, ahlaki, 
siyasi, iktisadi ve bilim ve teknoloji açı-
sından aydınlatan bir siyasi görüş. Bu bi-
rinci sınıf siyasal sistem İslâm akidesini, 
kanunlarını ve nizamlarını kapsamlı bir 
şekilde bir devlette tatbik eden nübü-
vvet metodu üzere Râşidî Hilâfet’tir. 
Râşidî Hilâfet yüzyıllarca üstün başarılı 

akademik kurumlarıyla ve gelişmiş üstün 
icat ve keşifleriyle dünyaya öncülük et-
miş ve insanlığın kalkınmasına muazzam 
katkıda bulunmuştur.

Hiç şüphesiz kardeşlerim, ilim talep 
etmeyi Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya iba-
det ve ahirette büyük mükâfatla birbi-
rinden ayrılmaz bir bütün olarak gören 
İslâm’ın eğitime seçkin bakışını benimse-
miş olan, asil İslâmi Hilâfet nizamıdır. İs-
lâmi Hilâfet, İslâm’ın büyük siyasi vizyo-
nuyla el ele vererek, örnek, birinci sınıf 
bir eğitim sistemi kurarak Allah Subha-
nehû ve Teâlâ’nın emrettiği gibi insanlığı 
karanlıktan aydınlığa götürecek nitelikte 
genç bir nesil yetiştirecek, bir ümmet ve 
devlet inşa edecektir.

Çünkü dünyaya hak ve adalet dini ile 
öncülük etmeyi hedefleyen bir devlet, 
müfredatının yozlaşma ve cehalet yayan 
yabancı laik planlara göre şekillenme-
sine razı olmayacaktır. Yine başka mil-
letlerin eğitim modellerinden kopyala 

ALTIN BİR NESLİ
VE MEDENİYETİ

İHYA ETMEK

Dr. Nazreen NAVAZ
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yapıştır yapılmasına ve onların akade-
mik başarısının peşinden koşulmasına 
razı olmayacaktır. Devletin artıklarıyla 
finanse edilen ikinci sınıf bir eğitim sis-
teminden razı olmayacaktır. İktisat, ta-
rım, sanayi, sağlık, eğitim, askeriye, bilim 
ve teknoloji sektörlerinin veya devletin 
herhangi bir kısmının yabancı ülkelere 
bağımlı olmasına ve böylece sömürgeci 
hükümetlerin manipülasyonuna maruz 
kalmasına izin vermeyecektir.

Hayır kardeşlerim! Çünkü bu dün-
yaya İslâm’ın nuruyla öncülük yapmayı 
hedefleyen bir devlet olarak 
Hilâfet’in hem dahili hem ha-
rici bağımsız ve sadece İslâm’a 
dayalı bir siyasi vizyonu olması 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
emrettiği bir farzdır. Böylece 
eğitim müfredatını oluşturması 
da bağımsız olmak zorundadır. 
Aynı şekilde kamu hizmetleri 
ve altyapısı, devletin ve vatan-
daşların tüm ihtiyaçlarını gider-
mesi de bağımsız olmak zorun-
dadır. Zira Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyurmuştur:

الُْمْؤِمِنَي  َعَىل  لِلْكَاِفِريَن  اللُّه  يَْجَعَل  َولَن 

َسِبيلً 

“Allah kâfirler için mü-
minler aleyhine asla bir 
yol vermeyecektir.”2

Hilâfet’in kuracağı eğitim 
sistemi işte bunun için seçkin 
olacaktır; bu sayede devlet bu 
asil hedeflerini yerine getire-
bilecektir. Hilâfet, devletin ve 
vatandaşların hayati ihtiyaçla-
rını gidermekle eğitim arasındaki kop-
maz bağı inşa edecek, kimseye muhtaç 
olmadan ve bağımsız olarak ayakta ka-
labilmeyi başaracaktır. Böylece belde-
lerimizdeki eğitim ve toplumun sanayi, 
tarım, teknik ve başka ihtiyaçları ara-
sındaki kopukluğu gidererek başka mil-
letlere bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. 
Bununla birlikte Hilâfet sanayileşmeye 
yapacağı ağır yatırımlarla toplumun ihti-
yaçlarını bağımsızca karşılayacak ve dev-
leti dünyanın süper gücü hâline getire-

cektir. Devletin kalkınması için ümmetin 
mezun olan gençlerini üstün becerilerle 
ve zihinlerle donatacak; bu kıymetli ye-
teneklerin israf edilmesine veya yabancı 
ülkelerce gasp edilmesine müsaade et-
meyecektir.

Hilâfet’te Eğitimin Esası

Kıymetli kardeşlerim; peki, birinci 
sınıf eğitim sistemi hedefine Hilâfet pra-
tikte nasıl ulaşacaktır? Hizb ut-Tahrir bu 
sorunun cevabını “Hilâfet Devleti Anaya-
sa Tasarısı” ve “Hilâfet Devleti’nde Niza-
mi Öğretimin Esasları” kitabında eğitimin 

temel ilkelerini, hedeflerini, öğretim 
metodunu, ders müfredatını ve eğitim 
siyasetinin yapısını açık ve net İslâmi de-
lillere dayalı olarak vermiştir. 

Kardeşlerim, anlaşılması gereken ilk 
ve en önemli husus; Hilâfet Devleti’n-
deki eğitim nizamına ait her meselenin 
temeli - hedefleri, ders konuları, ders 
içerikleri, okulların düzenlenmesi ve 
diğer tüm alanlar- sadece İslâm akide-
sine dayanmaktadır. Zira Müslümanın 
hayatının da Hilâfet Devleti’nin de ye-

gâne temeli İslâm akidesidir. Müfredata 
neyin dahil edileceğini ve neyin redde-
dileceğini belirlemekteki tek ölçü İslâm 
akidesidir. Zira Allah Subhanehû ve Teâlâ 
buyuruyor ki:

اآلِخرَِة  ِف  َوُهَو  ِمْنُه  يُْقَبَل  َفلَن  ِديًنا  الِْسلَِم  َغْيَ  يَْبَتغِ  َوَمن 

يَن ِمَن الَْخاِرسِ

“Kim, İslâm’dan başka bir din 
ararsa, bilsin ki kendisinden (böy-
le bir din) asla kabul edilmeyecek 
ve o, ahirette hüsrana uğrayanlar-
dan olacaktır.”3 

Bu nedenle Hilâfet’in eği-
tim müfredatı İslâm akidesine 
ters düşen hiçbir ders konu-
sunu öğretmeyecektir. Ayrıca 
devlet, İslâm beldelerinde Ba-
tılı liberal kültürün propaganda 
maşası olmakla bilinen yabancı 
okul ve eğitim kurumlarını da 
kapatacaktır. Hilâfet Devle-
ti’nin tebaası sadece devletin 
eğitim müfredatını ve hedefi-
ni benimsemek şartıyla özel 
okullar açabilirler. İslâm’ın be-
lirlemiş olduğu gibi ne öğren-
ciler arasında ne de öğretmen-
ler arasında eğitim kurumla-
rında kadın erkek karışık or-
tamlar olmayacaktır. Böylece 
inşaAllah okullarımızın, kolej 
ve üniversitelerimizin birço-
ğunda meydana gelen ahlaksız 
ilişkilere ve cinsel tacizlere son 
verilecektir. 

Hilâfet Devletinde öğretim 
aşamaları dahi İslâm akidesine 
göre şekillendirilmiştir. Zira 

bunlar da çocuğun yaşına göre tatbik 
edilebilecek farklı İslâmi hükümler, gö-
revler ve cezalarla alakalı şer’î delillere 
dayalıdır. Örneğin Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ِغريِ  رُِفَع الَْقلَُم َعْن ثـاَلٍَث َعِن النَّائِِم َحتَّى يَْستَيِْقَظ َوَعِن الصَّ

َحتَّى يَْكُربَ َوَعِن الَْمْجُنوِن َحتَّى يَْعِقَل أَْو يَِفيَق 

“Kalem üç kişiden kaldırılmıştır; 
uyanıncaya kadar uyuyan kimseden, 
akıl baliğ oluncaya kadar çocuktan, 
akli dengesi yerine gelinceye kadar 

İlim talep etmeyi Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’ya 

ibadet ve ahirette büyük 
mükâfatla birbirinden 

ayrılmaz bir bütün 
olarak gören İslâm’ın 

eğitime seçkin bakışını 
benimsemiş olan, asil 

İslâmi Hilâfet nizamıdır

“
“

ALTIN BİR NESLİ VE MEDENİYETİ İHYA ETMEK
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deli ve benzeri kişilerden.”4

Ayrıca Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurdu:

بُوُهْم َعلَيَْها  الَِة َوُهْم أَبَْناُء َسبْعِ ِسِننَي َواْضِ ُمُروا أَْوالََدكُْم ِبالصَّ

َوُهْم أَبَْناُء َعْشِ ِسِننَي

“Çocuk yedi yaşına gelince na-
maz kılmasını emrediniz. On yaşına 
gelir de kılmazsa dövünüz.”5

Bu ve buna benzer başka İslâmi de-
lillerle okul merhaleleri 3’e ayrılmıştır. 
Birinci merhale veya ilkokul 
6-10 yaş; ikinci merhale veya 
ortaokul 10 yaş bitiminden 14 
yaş bitimine ve üçüncü merha-
le veya lise 14 yaş bitiminden 
okul merhalesinin bitimine ka-
dar. 

İkinci husus ise kardeşle-
rim, her bir vatandaşına kaliteli 
eğitim vermek Hilâfet’in üze-
rine İslâmi bir farzdır. Bu her 
bir vatandaşın, dini, ırkı veya 
cinsiyeti ne olursa olsun, temel 
hakkıdır. Hizb-ut Tahrir Ana-
yasa Tasarısı Madde 178 diyor 
ki: “Hayat sahasında insana la-
zım olan hususları, erkek olsun 
kadın olsun her bir ferde, ilk ve 
orta öğretim merhalelerinde ye-
terince öğretmek devletin üzeri-
ne farzdır. Devlet bu imkânları 
herkese ücretsiz olarak hazırla-
malı, gücünün yettiği kadar da 
herkese ücretsiz yükseköğrenim 
imkânı sağlamalıdır.”

Zira İslâm fertlerin hayatta lazım 
olan hususlarda eğitilmesini insanların 
giderilmesi zorunlu olan bir temel ih-
tiyacı olarak görmektedir. Bu nedenle 
devletin her bir vatandaşı için yeterli ilk 
ve ortaokulları ve öğretmenleri temin 
etmek ve ihtiyaçları olan her şeyle do-
natmak Hilâfet’in üzerine bir farzdır ve 
bunu ücretsiz yapmak zorundadır. Ay-
rıca; İslâmi ilimler, tıp, mühendislik ve 
öğretmenlik gibi devletin temel ihtiyacı 
olan alanlarda yükseköğrenimi de ücret-
siz yapmak zorundadır. Zorunlu ihtiyaç 
olmayan alanlarda da mümkün olduğu 

kadar, gücü yettiği kadar öğrenimi üc-
retsiz yapmak zorundadır.

Şu kesin olarak anlaşılmalıdır ki kar-
deşlerim, eğitime yatırım yapmak dev-
let için öncelikli olacaktır. Dünyanın 
liderliğine soyunan, halkına ve insanlığa 
gerçek manada hizmet etmeyi amaçla-
yan bir devlet olarak, finansman yeter-
sizliğinden dolayı üçüncü dünya ülkeleri 
seviyesinde veya birinci sınıftan daha 
aşağı bir eğitim sistemine razı olmaya-
caktır. Aksine bol sayıda iyi eğitimli ve 

iyi ücretli öğretmen ve öğretim görev-
lisi üretmeyi ve tam teçhizatlı, en son 
teknolojiyle donatılmış okullar, kolejler, 
üniversiteler, araştırma merkezleri, kü-
tüphaneler, laboratuvarlar, rasathane-
ler vs. inşa edecektir. Bunları Beyt-ul 
Mâl’den (devlet hazinesinden) karşıla-
yacaktır. Beyt-ul Mâl’in serveti bildiğimiz 
üzere tarihte İslâm beldelerine refah 
getirmişti ve yine Hilâfet’in sahih İslâmi 
iktisat nizamını tatbik etmesinden dolayı 
bol ve bereketli olacaktır inşaAllah. Ay-
rıca; Hilâfet küçük köyler arasında “çok 
amaçlı okul” yerleşkeleri kuracak ve öğ-

renciler için ev ile okul arasında ücretsiz 
ulaşım sağlayacaktır. Böylece kentsel ve 
kırsal alanların eğitim kalitesi arasında 
bir fark olmasını engelleyecektir. Zira 
vatandaşlarının haklarını korumak ve 
teminat altına almak Hilâfet’in üzerine 
bir farzdır. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur.

 “Halife bir çobandır ve raiyesin-
den sorumludur.”6

Tüm bunlar sayesinde, eğitim hükü-
metlerin veya zengin ve güçlü 
olanların gelir getirici emtiası 
olmaktan kurtulacaktır. Belde-
lerimizde kaliteli eğitimi zen-
ginlere, yama eğitimi fakirlere 
bırakan eğitim sistemlerine 
son verilecektir. Aksine devlet 
her öğrencinin, zengin olsun 
fakir olsun, tüm potansiyelini 
elde etmesine destek verecek; 
ilmin ve yeniliğin en üst seviye-
lerine ulaşmalarına yardımcı 
olacak ve çok sayıda müçtehit, 
bilim adamı ve kâşif yetiştire-
cektir inşaAllah. Hizb ut-Tahrir 
Hilâfet Devleti Anayasa Ta-
sarısı Madde 179’da diyor ki: 
“Devlet; fıkıh, fıkıh usulü, hadis, 
tefsir ve fikir, tıp, mühendislik, 
kimya, icat, keşif ve diğerleri gibi 
çeşitli ilim dallarında araştırma-
larını devam ettirmek isteyenlere 
imkân sağlamak üzere okullar ve 
üniversiteler dışında da kütüpha-
neler, laboratuvarlar ve diğer bi-
limsel araçlar hazırlar ki ümmet 

içerisinde çokça müctehitler, mucitler ve 
kâşifler bulunsun.”

Hilâfet’te Eğitim Sisteminin 
Hedefleri

Kardeşlerim, Hilâfet’in eğitim siste-
minin hedefleri nedir ve bu hedeflere 
nasıl ulaşacak sorusu yanıtlanmalıdır. Bi-
rincisi, eğitimin üç ana hedefi vardır:

1-İslâm Şahsiyetin İnşası

İlk hedef öğrencilerde İslâmi akideyi, 
düşünce ve davranışı yerleştirerek üm-
metin evlatlarında İslâmi şahsiyeti inşa 

 Her bir vatandaşına 
kaliteli eğitim vermek 

Hilâfet’in üzerine İslâmi 
bir farzdır. Bu her bir 

vatandaşın, dini, ırkı veya 
cinsiyeti ne olursa olsun, 

temel hakkıdır

“
“
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etmektir. Böylece düşünce, yargı, meyil 
ve amellerinin temeline İslâm’ı alacak ve 
tüm hayatını dini ile uyum içinde şekil-
lendiren Müslümanlar olacaklardır. Bu 
hedef, Peygamber efendimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Mekke ve Medine’de-
ki derslerindeki amacını da yansıtmak-
tadır. Zira Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in dersleri arasında düşünce ve 
davranışta İslâmi şahsiyeti yerleştirmek 
de vardır. 

Çocuklarda İslâmi şahsiyet öncelikle 
onlarda İslâmi akideyi kanaat getirecek 
şekilde oluşturmaktır. Bunun için Al-
lah Subhanehû ve Teâlâ’nın varlığına ve 
Kur’an’ın O’nun kelâmı olduğuna dair 

kesin akli deliller sunulur. Ardından İs-
lâm’ın fikir ve hükümleri öğretilir. Fakat 
bu, pratik bir şekilde içinde bulundukla-
rı realiteye her zaman ne şekilde tatbik 
edileceğini anlatarak, düşünce ve duygu-
larına tesir edecek bir şekilde öğretilir. 
Böylece şer’î hüküm teoride kalmaya-
cak, öğrenci meseleye dair şer’î hükmü 
tatbik edecek; ya bir ameli yerine getire-
cek ya da ondan uzak duracaktır. Bu ne-
denle Arap dili, Kur’an tefsiri, Peygamber 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünneti gibi 
İslâmi dersler her zaman onları İslâmi 
şahsiyetlerini geliştirecek bir şekilde an-
latılır. Böylece Kur’an talebelere sadece 
buluğa ermeden önce ezberlemek üze-

re öğretilmez, bilakis dilindeki mucizeyi 
ve yaşlarına göre tatbik edebilecekleri 
hüküm ve kıssaları anlamaları sağlanır. 
Siret; daveti taşımakla, İslâm Devleti’nin 
ikamesi ve dahili ve harici meselelerinin 
düzenlemesiyle ilgili hükümleri anlamak 
için öğretilir. İslâm tarihi dersleri Sa-
habe, Tabiin, yöneticiler ve âlimler gibi 
olağanüstü İslâmi şahsiyetlerin nitelikleri 
üzerinde duracaktır. Onların cesareti-
ni, sabrını, takvasını, haksızlığa karşı dik 
duruşlarını, ümmeti ve İslâm’ı korumak 
için sergiledikleri tavırları anlatacaktır ki 
öğrenciler bu şahsiyetleri taklit etmeye 
özensin. Ayrıca İslâm kapsamlı bir şekil-
de öğretilecek ki hayatın her alanına dair 

ALTIN BİR NESLİ VE MEDENİYETİ İHYA ETMEK
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hükümleri bilinsin. Yani ibadet, ahlak, 
aile hayatı, iktisat, fıkhi hususlar, siyaset 
ve dahası, her alanda... 

Bu şekilde eğitimin üçüncü aşaması-
nın sonuna kadar inşaAllah İslâmi şahsi-
yetlerin tamamlanması hedeflenmekte-
dir. Hilâfet’in sağladığı İslâmi ortam ba-
şarıya ulaşmayı destekleyecektir. Çünkü 
medyasında, camilerinde ve 
tüm eğitim kurumlarında saf 
İslâmi mefhumlardan başka 
bir şeyi teşvik etmeyecektir.

2-Hayat İçin Gerekli 
Pratik Beceri ve Bilgileri 
Öğretmek

Okul eğitiminin ikinci 
hedefi, öğrencilere çevreyle 
etkileşim için gerekli bece-
ri ve bilgiler vermek, onları 
gerçek hayata dahil olmaya 
hazırlamaktır. Bunun için 
matematik, genel bilimler 
ve farklı alet ve icatları kul-
lanma bilgi ve becerileri ver-
mek gerekir. Mesela elekt-
rikli ve elektronik cihazlar, 
bilgisayar, ev aletleri, çiftçilik 
ve sınai araçları, vs. ihtiyaçla-
rı öğretmek gibi. Hakeza en-
düstriyel araçlar vb. de böy-
ledir. Ayrıca yüzme, okçuluk 
gibi faydalı sporlar da öğreti-
lecek ve ergenlikten itibaren 
ordunun gözetiminde askerî 
becerileri de geliştirilecektir.

3-Öğrencileri Üniver-
siteye Giriş için Hazırla-
mak:

Eğitimin üçüncü hedefi ise öğrenci-
leri Fıkıh, Arapça veya Kur’an tefsiri gibi 
kültürel veya matematik, kimya, biyoloji 
veya fizik gibi deneye dayalı bilimlerde 
ön koşullu derslerde eğiterek üniversi-
teye hazırlamaktır. Amaç; hayatın her 
alanında seçkin şahsiyetler, âlimler, bilim 
insanları ve uzmanlar yetiştirip Hilâfet’i 
lider ve etkili bir dünya gücü kılmaktır. 
Bunu başarmak için derin düşünceyi 
ilham eden ve uyandıran öğretim me-
totları ve modelleri kullanılacaktır. Ör-

neğin deneysel bilimler analitik bece-
rileri oluşturacak şekilde öğretilecek, 
konular gerçek hayattaki meseleleri 
çözecek şekilde işlenecek ve ümmetin 
maslahatlarına ve hayati meselelerine 
fayda üretecek şekilde incelenecektir. 
Ayrıca, deneyler, dijital teknoloji, e-öğ-
renme araçları, hatta sanal gerçeklik 
simülasyonları ve başka teknikler de 

kullanılarak öğrencilerin bilimsel fikirleri 
zihinlerinde canlandırıp anlamaları sağ-
lanacaktır.

Kıymetli kardeşlerim; eğitimin her 
üç amacı da öğretimin her aşamasında 
işleyecek ve bir önceki aşamada elde 
edilenler her yeni aşamada genişletile-
rek ilköğretimden ortaöğretime kadar 
eğitimde devamlılık sağlanacaktır. Okul-
ların eğitimin her üç aşamasında da her 
bir öğrencinin ilerleyişini yakinen takip 
etmesini Hilâfet’in eğitim dairesi denet-
leyecek ve bütün hedeflerin gerçekleş-

mesini teminat altına alacaktır.

Eğitimin üçüncü aşamasının son 6 
döneminde, temel İslâmi ve bilimsel 
derslerin yanı sıra, öğrenciler uzmanlaş-
mak istedikleri alanlarda seçmeli branş 
derslerine katılacaktır. Örneğin yükse-
köğretimde, İslâm kültürü, bilim, sana-
yi, ziraat, ticaret ve ev işleri gibi seçmeli 

branşlar olacaktır. Ev iişleri 
dersi kız öğrenciler içindir 
ve ev sağlığı, çocuk bakımı 
gibi konuları içerir. 

Bu bütünsel entegre öğ-
retim müfredatı, hem dinini 
hem dünyanın fıtratını anla-
makta seçkin ve yüksek öğ-
retim için gerekli temellerle 
donatılmış bütünsel İslâmi 
şahsiyetler yetiştirecektir.

Yüksek Öğretimin 
Hedefleri ve Düzenle-
mesi

Son olarak kardeşlerim, 
Hilâfet’in yükseköğretime 
dair vizyonuna, hedeflerine 
ve düzenlemesine baktığı-
mızda, devletin eğitim siste-
miyle toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamak arasındaki sıkı 
bağı ve Hilâfet’in pratikte 
altın bir nesli ve medeniyeti 
nasıl oluşturacağını görebili-
yoruz.

Örneğin hedeflerden bi-
risi, yükseköğretim talebe-
lerinin İslâmi şahsiyetlerini 

güçlendirmek ve derinleştir-
mektir ki böylece onlar ümmetin hayati 
meselelerini gözeten ve koruyan lider-
lere dönüşsünler; yönetimi muhasebe 
eden, daveti taşıyan ve ümmetin birliği, 
dinin veya Hilâfet’in karşısındaki tehdit-
lere karşı dursunlar. Yani İslâmi kültür 
yükseköğretim talebelerine uzmanlık 
alanlarına bakmaksızın sürekli olarak 
öğretilir. Bunun sonuncunda, ümmet 
içerisinde iyi eğitimli insanlar yetiştir-
mektir ki bunlar sadece kendi şahsi eği-
timsel ve iktisadi heveslerinin peşinde 
koşturan değil, İslâm’ın korunmasında 

Hilâfet’in yükseköğretime 
dair vizyonuna, hedeflerine 

ve düzenlemesine 
baktığımızda, devletin 

eğitim sistemiyle toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak 
arasındaki sıkı bağı ve 
Hilâfet’in pratikte altın 
bir nesli ve medeniyeti 

nasıl oluşturacağını 
görebiliyoruz

“

“
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ve yayılmasında öncü olacak kişiler ola-
caktır. Ayrıca Hilâfet, geleceğin âlimleri-
ni, yöneticilerini, müçtehit ve fukahasını 
yetiştirmek için öğrencilerini teşvik ede-
cek ve her türlü imkânları sağlayacaktır. 
Böylece ümmet dinin tatbik edilmesin-
de, korunmasında ve yayılmasında iler-
leyecektir.

Yükseköğretimin bir baş-
ka amacı da ümmetin haya-
ti ihtiyaçları olan gıda, su, 
mesken, güvenlik ve sağlık 
hizmetleri gibi alanlarda ehil 
araştırmacılar yetiştirmek 
ve ümmetin maslahatlarını 
gözeten doktor, mühendis, 
öğretmen, hemşire, tercü-
man ve başka mesleklerden 
yeterince yetiştirecektir. Ay-
rıca yine devletin kendi ye-
terliliğini temin eden kısa ve 
uzun vadeli planlar üreten ve 
ziraat, sanayi ve güvenlik gibi 
alanlarda gelişmiş üsluplar 
ve araçlar icat etmeye muk-
tedir uzmanlar yetiştirecek-
tir. Özelikle yükseköğretim 
kurumlarıyla devlet arasında 
sıkı bir koordinasyon kura-
rak yükseköğretimin toplu-
mun ihtiyaçlarını karşılama-
sı garanti altına alınacaktır. 
Örneğin sulama teknikleri 
veya hayvancılıkta gelişmek 
için teknikler geliştirmek 
için üniversitelerin ziraat fa-
külteleri ile Hilâfet’in ziraat 
dairesi arasındaki koordi-
nasyon gibi.

Bu hedefe ulaşmak için Hilâfet uz-
manlaşmaya, araştırma ve geliştirmeye 
devletin bekası ve sağlığı için yoğun yatı-
rım yapacaktır ve tüm bölgelerinde sayı-
sız mesleki, endüstriyel ve teknik ensti-
tüler, üniversite ve araştırma merkezleri 
kuracaktır. İnşaAllah tüm bunlarla gele-
cekteki Hilâfet, kök hücre araştırmasın-
da, gen tedavisinde, telekomünikasyon 
teknolojisinde ve uzay keşfindeki ge-
lişmelerle dünyaya liderlik yapacaktır. 
Kanser tedavisinde, temiz enerji üreti-

minde, sulama tekniklerinde ve taşkın 
denetimi metotlarında atılım yapacaktır. 
Kuantum fiziğinde yapay zekâ ve malar-
ya ve antibiyotik dirençli enfeksiyonlar-
da yeni teoriler keşfedecektir. 

Sonuç

Kıymetli kardeşlerim; işte Hilâfet’in 
eğitim vizyonu budur. Gördüğünüz gibi 

bu eşsiz, seçkin ve rakipsiz bir vizyondur. 
Hakikaten de Ömer bin Hattab RadiyAl-
lahu Anh, Ömer bin Abdülaziz, Harun 
er-Reşid gibi olağanüstü liderler, İmam 
Şafii, İbn Teymiye ve Nefise bint Hasan 
Rahimullahu Aleyhim gibi âlimler ve İbn 
Sina, Havarizmi ve Meryem el-Usturlabi 
el-İcliyya gibi bilim insanları yetiştiren bu 
İslâm nizamıdır. Bu İslâm nizamı yeniden 
olağanüstü yöneticiler, mücahitler ve 
yenilikçi bilim insanları meydana getire-
cektir inşaAllah ve yeniden altın bir nesil 
ve medeniyet oluşturacaktır. Böylece 

Hilâfet tekrar layık olduğu üzere dünya-
nın ilim merkezi olacaktır. En iyi eğitimi 
alabilmesi için başka milletler çocukla-
rını bu devlete gönderecekler. Zira bu 
devletin eğitim modeli başka ülkelerin 
taklit etmek istediği rol model olacaktır.

Kıymetli kardeşlerim; sizleri bu şan-
lı devleti tekrar inşa etmek için bu asil 

davada yer almaya, onun za-
ferini ellerinizde tutmaya ve 
dünyaya tarihi bir devrimin 
parçası olmaya davet ediyo-
ruz.

َمن كَاَن يُِريُد الِْعزََّة َفلِلَِّه الِْعزَُّة َجِميًعا

“Her kim şan ve şe-
ref istiyorsa bilsin ki, 
şan ve şeref bütünüyle 
Allah’a aittir.”7

1	 	İbrahim	Suresi	1

2	 	Nisa	Suresi	141

3	 	Ali	İmran	Suresi	85

4	 	Ebu	Davud,	Sünen

5	 	İmam	Ahmed,	Müsned

6	 	Buhârî;	Abdullah	bin	
Ömer’den	rivayetle

7	 	Fatır	Suresi	10

Hilâfet tekrar layık olduğu 
üzere dünyanın ilim 

merkezi olacaktır. En iyi 
eğitimi alabilmesi için başka 

milletler çocuklarını bu 
devlete gönderecekler. 
Zira bu devletin eğitim 
modeli başka ülkelerin 
taklit etmek istediği rol 

model olacaktır

“

“

ALTIN BİR NESLİ VE MEDENİYETİ İHYA ETMEK
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Binlerce yıl önce Cündişapur, 
Bağdat, Kufe, Kurtuba, İsken-
deriye, Kahire, Şam ve İslâm 

coğrafyasının büyük şehirlerinde seçkin 
üniversiteler vardı. İslâm Devleti dışında 
yüksek eğitim sadece Konstantinapol, 
Kaifeng (Çin) ve Nalanda (Hindistan)’da 
vardı. O zaman bile Konstantinapol Üni-
versitesi Bağdat ve Kurtuba’daki üniver-
siteleri taklit ediyordu. İtalya’daki en eski 
üniversite 1088 yılında kurulmuştu. Paris 
ve Oxford üniversiteleri 11. ve 12. yüz-
yıllar arasında kurulmuştu ve 16. asrın 
sonuna kadar referans kitapların tamamı 
İslâm dünyasından ithal ediliyordu. 

İslâmi Hilâfet Devleti’nde birçok farklı 
konunun yükseköğretim için seçilmiş ol-
ması İslâm medeniyetinin yükselmesine 
katkıda bulundu. Wright kardeşlerden 
binlerce yıl önce Abbas ibn Firnas uçan 
bir makine tasarlayabilmek için bir takım 
deneyler yapmıştı. 852 yılında Cordo-

ba’nın en büyük camisinin minaresinden 
ahşap dikmeler ile sertleştirilmiş gevşek 
bir pelerinle atlamıştı. İbn İsmail İbn al 
Razzaz Al-Jazari 12. yüzyılda dünyadaki 
ilk robotu üretmeyi başarmış bir bilim 
adamı ve mühendisti. Mezopotamya’da 
yaşadı ve 25 yıl boyunca Sultan Nasir Al-
Din Mahmud’un sarayında çalıştı. Robot 
teknolojisini geliştirmenin yanı sıra insan 
hayatını kolaylaştıran otomatik cihazlar 
da geliştirdi. Bunların dışında Hilâfet ça-
ğında birçok araştırma ve icatlar dünya-
nın çehresini değiştirmişti.

Hilâfet Devleti’nin kaybı günümüzde 
eğitimin de portresini belirsizleştirmiştir. 
Eğitim bir sömürge aracı olarak manipüle 
edilmiş, altın bir nesil ve medeniyet oluş-
turmaktan ziyade Batı’nın dış politikası-
nın bir aracı hâline gelmiştir. Bu durum 
İslâm dünyasındaki rejimler tarafından da 
kolaylaştırılmıştır.

Aşağıda belirtilen hususlar eğitim 
sisteminin güncel sorunlarını açıklamak-
ta, Hilâfet Devleti’nde yükseköğretimin 
nasıl destekleneceği, organize edileceği 
ve devletin önceliklerinden biri olacağını 
açıklamaktadır. Ayrıca Hilâfet Devleti’nin 
insanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, 
bilge ve üretken bir nesil yetiştirmek, hal-
kın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak 
üzere gerekli araştırma ve geliştirmeleri 
yapmak için yüksek eğitimi somut olarak 
nasıl düzenleyeceğine değinmektedir. 

A-Yükseköğretimdeki Prob-
lemler

Bugün, Müslümanların beldelerindeki 
yüksek eğitim yabancı devletlerin amaç-
ları doğrultusunda manipüle edilmekte-
dir. İslâm dünyasındaki yükseköğretim, 
akademik emperyalizm ve seküler pro-
paganda için bir giriş kapısı hâline gelmiş-
tir. Hilâfet’in yokluğunda yükseköğretim 

HİLÂFET’İN GÖLGESİNDE
GÜZİDE BİR YÜKSEKÖĞRETİMİN İNŞAASI

Yusuf YAVUZKAN
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artık altın bir nesil ve medeniyet yetiştir-
me hedefinde değildir. İslâm dünyasın-
daki rejimler tüm bu sömürgeci seküler 
ajandaları kolaylaştırmaktadırlar. 

Endonezya’da 2017 yılında hüküme-
tin yükseköğretim enstitüsü kurmak için 
izinleri ve mesleki yükseköğretimi des-
teklemeyi durduracağı söyleniyor.1 En-
düstri sektörü ile uyumlu olmak ve geliş-
miş ülkelerdeki yükseköğretim 
sistemini taklit etmek esas dü-
şünce hâline geldi. Bu durum, 
Endonezya’daki yükseköğreti-
min pragmatik kaygılardan öte 
bir şeye göre dizayn edilmediği, 
Batı uygarlığı kaynaklı olduğu ve 
ülkeyi geliştirecek, kalkınmaya 
önderlik edecek insan kaynağı-
nı üretmek için yeterli vizyona 
sahip olmadığının en önemli 
delilidir. Yükseköğretim; üm-
metin ihtiyaçlarını giderecek 
kapasitede insan kaynağını, 
ümmetin kendisinden geniş bir 
şekilde istifade edeceği buluşlar 
ve eserleri üretmek yerine en-
düstri dünyasının ve piyasanın 
ihtiyaçlarını karşılamaya yön-
lendirilmiştir. Bu, aynı zamanda 
pragmatik eğitim dizaynının, 
eğitim sisteminin salt profes-
yonel yeteneğe sahip bireyler 
değil yüksek bir medeniyet 
inşa edecek mükemmel nesil 
yetiştirme amacı taşıyor olması 
gerekirken sadece devlete işçiler üretme 
sınırında olduğunu da göstermektedir. 

Yükseköğretimde araştırma ve ge-
liştirme yabancı kuruluşlar tarafından 
yönlendirilmektedir. Bu Kültür ve Eğitim 
Bakanlığı’nın 2014 yılında profesör ola-
bilmek için gerekli hususların belirtildiği 
yönetmeliğinin 92. maddesinde belirtil-
miştir. Bunlardan biri şudur; yükseköğre-
tim müdürlüğüne göre Web of  Science, 
Scopus veya Microsoft Akademik Araş-
tırmalar indekslerinden birinde yer alan 
uluslararası saygın bir dergiye makale 
yazmak bir zorunluluktur. Bilim kapitaliz-
mi Endonezya’daki akademik çalışmaları 
kontrol eden küresel ticari bir güç hâline 

gelmiştir. Bilimin değerlendirilme ölçüsü 
kendi insanlarının hayatlarını kolaylaştır-
mak olması gerekirken prestij sahibi der-
gilerde yayınlanması ölçü hâline gelmiştir. 
Bu arada akademik camianın büyük bir 
çoğunluğu da dil problemi, aşırı spesifik 
konular, yüksek derecede soyut-teorik 
hususlar gibi engellerden dolayı bu ya-
yınlara erişememektedir. Özellikle yaza-

nın tüm haklarının yayınlayan tarafından 
gasp edildiği telif  hakları konusu göz 
önüne alındığında kapitalist mantık için 
bu durum kaçınılmazdır. Bu adaletsiz gö-
rünmektedir fakat makale yazan kişi ve 
yayınlayan dergi arasında bir anlaşma im-
zalanmadan yayınlanmamaktadır. Bu du-
rumda yazarın nasıl bir yetkisi olabilir ki?2

Endonezya Araştırma Teknolojisi ve 
Yüksek Öğretim Bakanı M. Nasir 2017 
yılının başlarında ünlü yabancı bilim 
adamlarını Endonezya’ya getirmeyi plan-
lamaktadır. Bu bilim adamları Amerika, 
Almanya, Hollanda, İngiltere, Avust-
ralya, Japonya ve Güney Kore kökenli 
bilim adamlarıdırlar. Hatta rektörlerin 

bile deniz aşırı ülkelerden ithal edilmesi 
tartışılmaktadır. Kararlaştırılan bu politi-
ka Endonezya yükseköğretiminin; dok-
tora programlarını, uluslararası yayınları 
ve araştırma ortaklıklarını artırarak The 
World Class University kategorisine gi-
rebilmesi için gerçekleştirmesi gereken 
hedeflere ulaşması amacını taşımaktadır. 
Şunu açıkça itiraf  etmeliyiz ki bu politika 

diğer ülkelerin eğitim kurum-
larından önce Endonezya’nın 
itibarsızlaştırıldığının delilidir. 
Diğer taraftan Batılı seküler 
kapitalist devletlerin İslâm 
dünyasındaki yükseköğretim 
üzerindeki hâkimiyetini vurgu-
lamaktadır.3

Bu World Class University 
(WCU) kendi kendine orta-
ya çıkmış değildir. 1998 yılında 
Paris’te 21. Yüzyıl’da Yükse-
kÖğretim için Evrensel Dekle-
rasyon: Vizyon ve Aksiyon [World 

Declaration on Higher Education for the Twenty first 

Century: Vision and Action] programı adı 
altında bu girişimi ilk başlatan 
UNESCO’dur. Tartışma; global 
çağa girilirken yükseköğretimin 
ulusları rekabete hazırlamasının 
aciliyeti üzerine bina edilmiştir. 
Endonezya’da yükseköğretim 
genel yönetimi Uzun Vadede 
Yüksek Öğretim Stratejisi [Hig-

her Education Long Term Strategy – HELTS] adı 
altında bunu onaylamıştır. Air-

langga Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. 
Nikmah; WCU’nun göstergelerinden bi-
rinin yükseköğretimde derslerin İngilizce 
olarak gerçekleştirilmesi olduğunu ifade 
etmiştir. Uluslararasılaştırma gerekçesiy-
le İngilizce anlama zorunlu sayılmıştır. Bu 
yükseköğretimin geliştirilmesi için belir-
leyici faktör olarak görünmektedir. Yerel 
öğrencileri için sağlanan olanaklar bile 
yetersizken Dr. Nikmah’a göre WCU 
içerisinde kuruluşlar yabancı öğrenci-
ler için yeterli tesisleri sağlamalıdırlar. 
Öğretim üyeleri daha yüksek bir seviye 
peşinde koşmalı, doktorlardan profesör 
olmaları talep edilmelidir. Akademik is-
tihdam için standartlar Batı kapitalizmi 
tarafından dikte edilmektedir. Dolayısıyla 

HİLÂFET’İN GÖLGESİNDE
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Hilâfet Devleti’nin 
kaybı günümüzde 

eğitimin de portresini 
belirsizleştirmiştir. Eğitim 
bir sömürge aracı olarak 
manipüle edilmiş, altın 
bir nesil ve medeniyet 
oluşturmaktan ziyade 

Batı’nın dış politikasının 
bir aracı hâline gelmiştir

“

“
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bu durum, pozisyon ve rütbelerde terfi 
etmeyi hedef  olarak göstererek zaman 
ve enerji israfına yol açmıştır. Bunun dı-
şında şu anda üniversitelerde insanların 
faydasına olan hususları öncelemek ye-
rine araştırmalara daha fazla odaklanan 
yeni bir “Tridarma” (3 adanılacak husus) 
benimsenmektedir. Bu sırada temel araş-
tırma ve kaynak sağlanması fikrî mülkiyet 
haklarına göre kıyaslandığında da daha az 
kolaylaştırılmıştır.

İslâm dünyasında yüksek eğitim-
le alakalı göze çarpan hususlardan biri 
de devlet hazinesinden yetersiz kaynak 
ayrılması ve organizasyonda eksiklikler 
bulunmasıdır. Bu durum araştırma ve ko-
nularda uzmanlaşma şansının azalmasıyla 
kendini göstermektedir. Sonuç olarak da 
beldelerimizden büyük bir beyin göçü 
yaşanmakta, ümmetin yetenekli ve kabi-
liyetli beyinleri İslâm dünyasından ziyade 
Batılı ülkelerin istifadesine koşmaktadır. 
Devlet hazinesinden tahsis edilen yeter-

siz kaynaklar yükseköğretimin pahalı hâle 
gelmesine sebep olmaktadır. Örnek ola-
rak Endonzeya’da en iyi üniversitelerde 
tıp okumak için dönem başına ücret 100 
milyon Rupi (7520 Amerikan Doları) ci-
varındadır. 

Beyin göçü ve beşerî sermayenin 
kaybedilmesi uzmanların, bilim adam-
larının ve entelektüel potansiyele sahip 
kimselerin kendi ülkelerinden görece 
daha fazla gelişmiş ülkelere gitmeleri an-
lamına gelmektedir. Bu durumun sebebi 
üretici bir çalışma ortaya koyabilmek için 
imkânların eksikliği, bu kişilere ve sahip 
oldukları bilgiye daha fazla imkânlar sağ-
lamak adına onlara başka ülkelere göç 
etmeleri için telkinlerde bulunulmasıdır. 
UNDP’den bir rapora4 göre Amerika’da 
Etiyopya orijinli bir doktor bulmak Eti-
yopya’da bulmaktan daha kolaydır. 

Genel olarak beyin göçü yüksek po-
tansiyele, ortalamanın üzerinde kabiliye-
te sahip gençliğin ülkeden ayrılması şek-
linde görülmektedir. Bunlardan bazıları 
akademisyenler, mühendisler, bilgisayar 

uzmanları, bilişim teknolojileri uzmanları,  
havacılık ve astronomi uzmanları, dok-
torlar ve diğer alanlardaki uzmanlardan 
oluşmaktadır. Bu kişiler yabancı ülkeler-
ce fonlanan birçok araştırmalar yapmak-
ta ve sonuç olarak da bu araştırmalarla 
elde edilen sonuçlar deniz aşırı ülkelerde 
patentlenmektedir. Sonuç olarak Endo-
nezya kendi öz evlatlarının ortaya koydu-
ğu bu buluşlara erişebilmek için yabancı 
ülkelere telif  ücreti vermek durumunda 
kalmaktadır.  Endonezya’da araştırmalara 
tahsis edilen bütçe 1,73 trilyon Rupi’den 
fazla değildir ve araştırma konuları birbi-
rini tekrar etmektedir. Araştırmalar için 
devlet tarafından yapılan ciddi bir yön-
lendirme yoktur, tüm dikkat uluslararası 
dergi yayınlarına yöneltilmiştir. Konu ile 
ilgili ampirik veriler olmamasına rağmen 
beyin göçünün %5’i Endonezya’dan ger-
çekleştiği tahmin edilmektedir. Bu durum 
devlet tarafından eğitim için tahsis edilen 
bütçenin düşüklüğünden dolayı Endo-
nezya’nın insan kaynaklarının azalması 
göz önüne alındığında çok önemlidir. 
Beyin göçü nedeniyle ortaya çıkan bir 
başka problem de; bu entelektüel kim-
selerin gittikleri ülkelerdeki Batılı seküler 
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kapitalist kültür tarafından büyülenmele-
ri ve İslâm dünyasına geri döndüklerinde 
nitelikleri sebebiyle kazandıkları pozis-
yonlardan dolayı Batı kültürünün gönüllü 
elçiliğini yapmalarıdır. Dolayısıyla bugün 
İslâm ülkelerindeki yükseköğretim Müs-
lüman ülkeler ve halkları için ilerleme ve 
fayda sağlamamaktadır. Konular bu ül-
kelerin insanlarının önemli meselelerine, 
menfaatlerine ve ihtiyaçlarına yardımcı 
olmak hedefi gütmemekte, daha ziyade 
bireysel ve bu hedeflerden uzak düşünül-
mektedir.

Günümüz uygulamalarının tersine, 
yükseköğretime kaynak ayrılması ve dü-
zenleme Hilâfet için bir öncelik olacaktır. 
Hilâfet insanların eğitim ihtiyaçlarını kar-
şılamak, üretken ve bilge bir nesil yetiş-
tirmek hedefiyle pratik olarak yükseköğ-
retimi organize edecektir. Ayrıca Müslü-
man coğrafyasında doğru kalkınma için 
araştırmaları destekleyecek, insanların 
faydaları ve ihtiyaçlarına entelektüel güç 
ile hizmet edilecektir. Hilâfet Devleti’nde 
yükseköğretim sistem, hedefleri, çeşitler 
ve kuruluşları Hilâfet Devleti’nde Eğitim 
Sistemini Esasları isimli Hizb-ut Tahrir ya-

yınında bulunmaktadır.

B-Hilâfet’in Gölgesinde Yüksek 
Öğretim Sistemi

Hilâfet Devleti’nde yükseköğretimin 
üç hedefi bulunmaktadır: Birincisi İslâmi 
şahsiyetler, İslâmi kültürün her dalında 
özelleşmiş İslâm âlimleri yetiştirebilmek 
için yükseköğretim öğrencilerini İslâm 
şahsiyetine odaklanmak ve bunda de-
rinleşmek. İkincisi ümmetin hayati men-
faatlerine hizmet edecek bir görev gücü 
oluşturmak, aynı zamanda uzun ve kısa 
vadeli stratejik planlar yapabilecek bir 
görev gücü oluşturmak. Son olarak da 
nitelikli doktorlar, öğretmenler, mühen-
disler; devletin ve toplumun önemli ih-
tiyaçlarını karşılayacak diğer alanlarda 
uzman kimseler yetiştirmek suretiyle 
ümmetin meselelerine bakacak gerekli 
görev gücünü hazırlamak.

Hilâfet Devleti’nde yükseköğretim iki 
ana aşamadan oluşur:

Birincisi Kavratıcı Öğretim: Bu, üni-
versiteler ve fakültelerde yapılan müfre-

dat programları, seminerler, konferans-
lar ve çalışma masaları dâhilindeki düzenli 
öğretimdir. Bu öğretimde, öğrenimi ister 
teknik alanda isterse hizmet alanında ol-
sun öğrenciyi, üniversitenin bir fakülte-
sinde Birinci İcazet Diploması’na ulaştırır 
veya İkinci İcâzet Diploması’na ulaştırır 
ki bugün buna “Lisans” veya “Bakalorya” 
derecesi denilmektedir.

İkincisi; Araştırmacı Öğretim: Bu, 
kavratıcı öğretimden sonra gelen öğ-
retimdir. Burada kavratmaktan ziyade 
araştırmaya yer verilir. Bu öğretimde 
öğrenci bilimsel araştırmada icat ediciliği 
öğrenir. Belirli bir bilimsel veya kültürel 
branşta uzmanlaşır. Bünyesinde dakik ve 
profesyonel araştırmalar yapar. Böylece 
daha önce ortaya konmamış yeni bir fik-
re ya da önermeye ulaşılır. Bu öğretim 
türünde öğrenci Birinci Uzmanlık İcazeti 
Diploması ya da bugünkü isimlendirmey-
le “Master” derecesine ulaşır. Sonra da 
bilimsel veya kültürel araştırmalardan bir 
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araştırmada İkinci Uzmanlık İcâzeti Dip-
loması’na ya da bugünkü isimlendirmeyle 
“Doktora” derecesine ulaşır.

Yüksek Öğretim Kuruluşları

Yükseköğretimin hedeflerini gerçek-
leştirmek için devlet, bu hedeflerin ger-
çekleşmesini üstlenen bir takım müesse-
seler kurar. Bu müesseseler şunlardır:

1-Teknik Akademiler

2-Hizmet Akademileri

3-Üniversiteler

4-AR-GE Merkezleri

5-Askerî Akademi ve Kuruluşlar

1-Teknik Akademiler

Bu akademilerin görevi, gelişen tek-
nolojilerde uzman teknik elemanları ye-
tiştirmektir. Buralarda bilgisayar, teleko-
münikasyon araçları ve diğer elektronik 
cihazları geliştirmek gibi, basit meslek-
lerin gereksinimlerinden daha derin bi-
limler ve bilgiler gerektiren mesleklerde 
elemanlar yetiştirilir. Bu akademilerden 
bir tür de devletteki Öğretim Dairesi 
ile organize bir şekilde Ziraat Dairesi’ne 
tâbi olan ziraat akademileridir. Bu ziraat 
akademileri, üniversite düzeyinde öğre-
nime gereksinim duymayan zirai husus-
larda uzmanlaşırlar. Bu akademiler, zira-
atta bizzat çalışması için ehil elemanlar 
yetiştirirler. Sulama teknikleri, tohumlu 
ve ağaçlı ziraatın düzenlenmesi, sonra da 
gübreleme, budama, aşılama ve benzer 
işlemleri gerçekleştirmek, büyükbaş ve 
kümes hayvanları gibi hayvancılığı geliştir-
mek, hayvansal ve bitkisel ürünlerin seri 
üretimini sağlamak gibi.  

2-Hizmet Akademileri

Bu akademilerin görevi, öğrencinin 
üniversiteye girmesini gerektirmeyen 
bazı hizmet sektörüne ait işleri yapacak 
elemanları yetiştirmektir. Bu akademile-
re girmek isteyen de, -en azından- Okul 
Merhaleleri Genel İmtihanı’nı kazanmış 
olması şartı aranır. 

Bu akademilerden bir tür de; hemşi-
reler, röntgen uzmanları, laborant ve diş 
teknisyenleri gibi yardımcı tıbbî meslek-

lerde elemanlar yetiştiren akademilerdir. 
Yine defter tutmak, malî fonlar ve zekât 
hesapları gibi öğrenimi üniversiteye gir-
meyi gerektirmeyen, küçük şirketlerin 
idaresi için gerekli olup onlara has muha-
sebe işlerini üstlenen basit mali ve idari 
mesleklerde elemanlar yetiştiren akade-
miler vardır.

Bu akademilerden biri de çeşitli okul 
merhalelerinde çalışmaya ehil öğret-
menler yetiştiren akademilerdir. Bunlar, 
üniversiteler haricinde öğretim alanında 
çalışmak isteyenlere has devreler hazır-
lanması için kurulurlar.

Akademiler devletin vilayetlerine ya-
yılırlar ve vilayetlerin ihtiyacına göre de 
çeşitlenirler. Mesela deniz kenarındaki 
vilayetler; balıkçılık, gemi yapımı ve ta-
mirciliği, liman idareciliği gibi denizcilikle 
ilgili mesleklere ait akademileri hazırlar. 
Ziraatla meşhur vilayetler ise ziraat aka-
demilerini hazırlarlar. İşte böylece devam 
eder.

3-Üniversiteler

Okul Merhaleleri Genel İmtihanı’nı 
kazanan öğrenci devlet üniversitelerine 
girmek için başvuru yapmak hakkına sa-
hiptir. Üniversiteler senede iki defa genel 
imtihanı başarı ile geçen öğrencileri kabul 
ederler. Belirli bir uzmanlık alanına kabul 
edilmek aşağıdaki hususlara dayanır:

1-Öğrencinin, Okul Merhaleleri Ge-
nel İmtihanı’ndaki genel not ortalaması, 

2-Öğrencinin, üçüncü okul merha-
lesinde seçtiği branş türü; kültürel, ilmî 
veya ticari gibi. 

3-Öğrencinin üzerinde uzmanlaşma-
ya niyetlendiği branşa ilişkin genel imti-
handaki belirli konularda aldığı notlar. 
Mesela fıkıh fakültesi ve şer’î ilimler fa-
kültesi öğrencisi, İslâmi kültür konuların-
da ve Arap dili konularında yüksek not-
lar almış olmalıdır. Mühendislik öğrenimi 
yapmak isteyen öğrenci ise matematik 
ve fizik konularında çok başarılı olmalı-
dır. Tıp bilimleri öğrencisi ise biyoloji ve 
kimya bilimlerinde çok başarılı olmalıdır. 
İşte böyle devam eder. Üniversitenin uz-
manlık alanlarından her biri ile bağlantılı 

konuları ve bunlara girmek için gereken 
not ortalamalarını uzmanlar belirlerler.

Üniversiteler bir takım fakülteler içe-
rirler. Mesela:

1-İslâmî kültür ve ilimleri fakültesi: 
Tefsir, fıkıh, içtihat, yargı ve şer’î ilimler 
bölümü gibi.

2-Arap dili ve İlimleri Fakültesi 

3-Mühendislik bilimleri fakültesi: 
Şehircilik mühendisliği, maden mühen-
disliği, makina mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, elektronik mühendisliği, 
telekomünikasyon mühendisliği, hava-
cılık mühendisliği, bilgisayar (donanım) 
mühendisliği bölümü gibi.

4-Bilgisayar bilimleri fakültesi: Prog-
ramlama, bilgi-işlem ve bilgisayar (yazı-
lım) mühendisliği bölümü gibi.

5-Bilimler fakültesi: Matematik, kim-
ya, fizik, bilgisayar (eğitim), astronomi, 
coğrafya, jeoloji bölümü gibi.

6-Tıbbi bilimler fakültesi: Tıp, hemşi-
relik, tıbbi tahlil, diş tabipliği ve eczacılık 
bölümü gibi.

7-Zirai bilimler fakültesi: Bitkisel zi-
raat bilimleri, hayvansal ziraat bilimleri, 
hayvancılık (yetiştirme), gıda muhafaza, 
hayvani ve zirai hastalıklar bölümü gibi.

8-İdari ve mali bilimler fakültesi: Mu-
hasebe, iktisadi ve ticari bilimler bölümü 
gibi.

İhtiyaca göre başka yeni fakülteler or-
taya konulabilir veya ilave edilebilir.

4-Araştırma ve Geliştirme Mer-
kezleri 

Bu merkezlerin görevi, çeşitli kültürel 
ve bilimsel alanlarda dakik ve profes-
yonel araştırmalar yapmaktır. Kültürel 
alanlarda derin fikirlere ulaşmaya çalışır-
lar. Bunlar ister; elçilikler ve görüşmeler 
yoluyla davetin taşınması hakkında uzun 
vadeli stratejik planlar ve üsluplar belirle-
mek hakkında olsun isterse fıkıh, içtihat, 
Arap dili ilimleri ve benzerleri hakkında 
olsun fark etmez. Bilimsel alanlarda ise 
araştırmada derinleşmeyi ve uzmanlaş-
mayı gerektiren sanayi dalları, atom ve 
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uzay bilimleri ve benzeri gibi uygulama 
alanlarında yeni üsluplar ve araçlar icat 
etmeye çalışırlar. 

Bu merkezlerin bir kısmı üniversitele-
re bağlıdırlar. Bir kısmı ise üniversiteler-
den bağımsızdırlar, doğrudan Öğretim 
İdaresi’ne tâbi olurlar. Bu merkezlerde 
bilim adamları, üniversite üstatları ve 
üniversite öğrenimleri esnasında araştır-

maya, icat etmeye ve geliştirmeye kud-
retli oldukları açığa çıkmış bazı seçkin 
öğrenciler çalışırlar.

5-Askerî Araştırma Akademi 
ve Merkezleri 

Bunların görevi askerî komutanlar 
yetiştirmek, Allah’ın düşmanlarını ve 
Müslümanların düşmanlarını korkutmayı 
gerçekleştirmek için askerî üslupları ve 
araçları geliştirmektir. Bu akademiler ve 
merkezler Cihad Emîri’ne bağlıdırlar.

Allah’ın izniyle Hilâfet; yeniden bilge 
ve üretken bir nesil canlandırmak, araş-
tırma ve geliştirmede atılımlar yapabil-
mek adına dünya standartlarında bir 
yükseköğretim sistemi inşa edecektir. 
Dolayısıyla Batı uygarlığının İslâm bel-
delerinde yükseköğretimde yaptığı ma-
nipülasyonlar durdurulmalıdır. Zaman 

dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek 
için Hilâfet’i geri getirme zamanıdır. O 
devlet ki, arzı ve üzerindeki her şeyi fay-
dalandırması gibi tek başına ilmi insanlık 
için tekrar doğru amaçların istifadesine 
sunacaktır. Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur:

َمثَُل َما بََعثَِني اللَُّه ِبِه ِمَن الُْهَدى َوالِْعلِْم كََمثَِل الَْغيِْث الَْكِثريِ 

أََصاَب أَرًْضا، فََكاَن ِمْنَها نَِقيٌَّة قَِبلَِت الاَْمَء، فَأَنْبَتَِت الَْكلَ َوالُْعْشَب 

الَْكِثرَي، وَكَانَْت ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسَكِت الاَْمَء، فََنَفَع اللَُّه ِبَها النَّاَس، 

َا ِهَي ِقيَعاٌن  بُوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوأََصابَْت ِمْنَها طَائَِفًة أُْخَرى، إِنَّ فََشِ

الَ ُتِْسُك َماًء، َوالَ تُْنِبُت كَلً، فََذلَِك َمثَُل َمْن فَِقَه ِف ِديِن اللَِّه َونََفَعُه 

َما بََعثَِني اللَُّه ِبِه، فََعلَِم َوَعلََّم، َوَمثَُل َمْن لَْم يَرْفَْع ِبَذلَِك َرأًْسا، َولَْم 

يَْقبَْل ُهَدى اللَِّه الَِّذي أُرِْسلُْت ِبِه

 “Allah’ın beni hidayet ve ilim ile 
göndermesi, yeryüzüne yağan bol bir 
yağmura benzer. Bu yağmurun yağ-
dığı yeryüzü toprağı iki kısma ayrı-
lır: Birinci kısım: Güzel bir topraktır. 
Yağmuru kabul eder (özümseyerek 
içine çeker). Böylece birçok yeşil ot-
lar, ekinler ve mahsuller üretir. Bu 
toprağın bir kısmında da suyu emme-
yen, ancak suyu üzerinde tutan bir 
bölüm vardır. Böylece Allah, üzerin-
de su biriken bu bölüm ile insanları 
faydalandırır. İnsanlar bu bölümden 
hem kendileri içerler, hem hayvanla-
rına içirirler, hem de bağlarını bah-

Allah’ın izniyle Hilâfet; yeniden bilge ve üretken 
bir nesil canlandırmak, araştırma ve geliştirmede 

atılımlar yapabilmek adına dünya standartlarında bir 
yükseköğretim sistemi inşa edecektir. Dolayısıyla 

Batı uygarlığının İslâm beldelerinde yükseköğretimde 
yaptığı manipülasyonlar durdurulmalıdır. Zaman 

dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için Hilâfet’i 
geri getirme zamanıdır. 

“

“

çelerini sularlar. İkinci kısım: Kaygan 
bir kildir. Suyu ne emip kabul eder, 
ne de üzerinde tutar. Böylece hiç-
bir mahsul ve ürün yetiştirmez. İşte 
bu, Allah’ın dinini anlayan, Allah’ın 
benimle beraber gönderdiği şeyin 
kendisine fayda verdiği, öğrenen ve 
öğrendiğini başkalarına öğreten bir 
kimse ile Allah’ın dinine hiç dönüp 
bakmayan, Allah’ın benimle beraber 

gönderdiği hidayetini kabul etmeyen 
bir kimsenin misali gibidir.”5

1	 	Kompas,	29	Aralık	2016

2	 	Tirta,	2016

3	 	Indira,	2016

4	 	Amich	Al	Hamami,	2007

5	 	Buhari	ve	Müslim
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Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

Bizlere ilim talep etmeyi farz kılan 
ve âlimleri peygamberlerin va-
risleri kılan Allah’a hamd olsun 

ve nebilerin en üstününe salat ve selam 
olsun ki o şöyle demişti:

َهَداِء يُوَزُن يَْوَم الِْقيَاَمِة ِمَداُد الُْعلاََمِء ِبَدِم الشُّ

 “Kıyamet gününde âlimlerin mü-
rekkebi ile şehitlerin kanı tartılır.”

İslâm, ilim ve öğrenmeye büyük 
önem vermiştir. İlim hayatın temel ihti-
yaçlarından birisidir ve ümmetlerin ihyası 
ve kalkınmasının işaretidir. Eğitimin amacı 
İslâmi şahsiyetler oluşturmak ve topluma 
ihtiyacı olan her türlü bilim ve ilmi vere-
rek yeterliliğini ve üstünlüğünü sağlamak-
tır ki böylece başka ülkelerden bağımsız 

olabilelim. Buna ilaveten eğitim; bir mil-
letin kültürünü korumanın ve yaymanın 
yoludur. Eğitim o medeniyetin simgesidir 
ve kendi içinde tatbik etmeyi ve dışarıya 
yaymayı amaçladığı standartlarının ve ha-
yat nizamının temelidir.

Hiç şüphesiz İslâm dünyası gözümüzü 
yaşartan, yüreklerimizi kanatan ve gele-
cek nesillerimizi etkileyen bir eğitim kri-
zi çekmektedir. Laik eğitim sisteminden 
kaynaklanan sorunlar tüm İslâm beldele-
rinde birbirine benzemektedir ve her biri 
de o ülkedeki devrim, savaş ve çatışma 
gibi dahili meselelerle yakından ilişkilidir.

Bugün eğitimin karşısında duran ön-
celikli ve en önemli sorun, bu eğitimin 
sömürge dönemlerinden miras kalmış 
ve diretilmiş olmasıdır. İslâm beldelerin-

deki eğitim sistemlerinin çoğu Batı’dan 
ithal edilmiştir. Başlıca hedefleri ise öğ-
rencilere konuları iyice sindirmek veya 
düşünmek için imkân verip araştırma ve 
analiz yaparak bağlantı kurup tatbik ede-
bilmek yerine, sınavları geçip karne ala-
bilmek için bilgiyi ezberletmektir... Hedef 
öğrenci değil enformasyon; faydalı bilgi 
değil karne... Bu ise tesadüfen değil, sis-
tematik olarak tatbik edilmektedir. Aynı 
zamanda bu sömürgeciliğin ve entelek-
tüel ve kültürel işgalin bir şeklidir. Ço-
cuklarımıza okullarda ve üniversitelerde 
verilen eğitimin hedefi İslâm’ın temel 
kuramını, yani İslâmi akideyi oluşturmak 
değildir. Eğitim çocuklarımızı demokrasi 
ve hürriyetlerin koruyuculuğunu ve savu-
nuculuğunu yapan laik insanlara dönüştü-
rüyor. İslâm’ın yerine onlara vatansever-
lik ve milliyetçilik aşılanıyor. Bu ne kadar 

İSLÂM BELDELERİNDEKİ 

EĞİTİM KRİZİNİN NEDENLERİ

Cahit TOPRAK
cahittoprak2@hotmail.com
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vahim bir sorun!

Ürdün’de, Filistin’de, Suudi Arabis-
tan, Tunus ve Türkiye’de, müfredatın sık 
sık değiştirilmesi, öğrencileri dinlerinden 
ve ümmetin meselelerinden uzaklaştı-
ran hain planlardan apaçık bir örnektir. 
Buna ilaveten müfredat genellikle katı 
ve esneklik göstermeyen, öğrencilerin 
ihtiyaçlarına ve toplumun beklentileriyle 
uyumlu olmayan bir müfredattır.

Eğitim kalitesindeki krizi meydana ge-
tiren faktörlerden birisi de 
eğitim kurumlarıdır. Bu ku-
rumlar uygun bir vizyondan 
yoksun olmakla birlikte, ye-
terli düzenlemeden de yok-
sundurlar ve başarısızlıkları 
aşikârdır. Eğitimin aşamaları 
arasında hiçbir bağlantı ku-
rulmamıştır. 

Temel prensip, devletin 
eğitimden ve eğitim süre-
cinin her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamaktan sorumlu oldu-
ğudur. Yani kurum ve araç-
ları, okul ve üniversiteleri, 
kütüphane ve laboratuvar-
ları ve her şeyden önemlisi 
nitelikli öğretmen ve âlim 
gibi ihtiyaçları karşılamaktan 
sorumlu olan devlettir. Çoğu 
İslâm beldesindeki okullara 
baktığımızda, her bölgede, 
özellikle köylerde ve ücra 
bölgelerde okul eksikliği ol-
duğunu, okul olsa bile uygun 
ortamdan yoksun olduğunu 
görüyoruz. Eğitim sürecinin 
muhtaç olduğu her şeyden, 
uygun binadan, elektrikten, 
temiz sudan ve havalandır-
ma ve ısıtmadan, araç ve gereçlerden 
mahrum olduklarını görüyoruz... Sınıflar 
mekân veya aydınlatma açısından uygun-
suz, sandalye ve masalar çocukların uzun 
süre oturması için uygun değil ve sınıfla-
rın çoğu aşırı kalabalık olup eğitim üç var-
diya da verilmektedir. Bu sadece Gazze 
gibi beldelerde böyle değil... Mısır’da bazı 
sınıflarda öğrenci sayısı 120’yi buluyor. 
Yemen’de tek bir sınıfta 90-120 öğren-

ci bulunmakta. UNESCO’nun açıkladığı 
verilere göre Güney Asya’nın en kala-
balık sınıfları Pakistan’da bulunuyor ve 3 
öğretmene 500 öğrenci düşüyor.  Afga-
nistan’da derslik sayıları yetersiz, sınıflar 
aşırı kalabalık ve öğretim iki vardiyadan 
oluşuyor ki bunun anlamı eğitimin sade-
ce bir kaç saat verilebildiğidir. Sudan, Fas, 
Ürdün, Moritanya ve Somali’de binlerce 
okul eğitim faaliyetlerini çadırlarda yü-
rütmek zorunda... Hatta (daha gelişmiş 
olan) Türkiye’de bile, eğitim sistemi ge-

nel olarak kaynak ve bütçe eksikliğinden 
mustarip ve okul başına düşen öğrenci 
sayısı çok yüksek. Örneğin doğu bölgele-
rindeki sınıflarda 50 öğrencisi olan sınıflar 
bulunmaktadır... Kütüphane, laboratuvar 
eksikliği de söz konusudur. Bunları bul-
mak mümkün olsa bile, çoğu kez öğrenci 
sayısına oranla, çocukları okumak veya 
bilimsel araştırma yapmak için ve düşün-
me becerilerini ve zekâlarını geliştirmek 

için teşvik etmeye yeterli değil... Şunu da 
unutmayalım ki İslâm beldelerinde ge-
nel olarak Arapçanın unutturulması ve 
zayıflatılması da yapıcılıkta ve eğitim için 
bağımsız bir vizyon geliştirmede düşüşe 
yol açmıştır. Bu nedenle birçok öğrenci-
nin öğrenmekten veya yapıcı olmaktan 
uzaklaşması da şaşırtıcı değildir.

Okuma yazma bilmemeye gelince, bu 
son derece büyük bir sorun... Kur’an ve 
okuma yazma öğrenmenin zorunlu oldu-

ğu İslâm Devleti’nde okuma 
yazma bilmeyen adeta hiç 
yoktu. Kitaplar ve kütüpha-
neler okumak veya ödünç 
almak isteyen herkes için 
ulaşılabilirdi. Aynı dönemde 
Avrupa’da cehalet %95’in 
üzerindeydi. Ne var ki bugün 
durum tam tersine. Bugün 
cehaletten mustarip olanlar 
biz Müslümanlar olduk! İs-
lâm dünyasının benimsemiş 
olduğu eğitim politikalarının 
kaçınılmaz akıbeti bu oldu. 
Bu eğitim politikaları aslında 
kâfir sömürgeciler tarafın-
dan geliştirilmiş ve dikte edil-
miştir. Bunlar öğrencinin de 
öğretmenin de motivasyo-
nunu yok etmiştir. Hele ebe-
veynlere yüklenen yüksek 
eğitim masrafları bir yana, 
bir de savaş ve istikrarsızlık-
tan kaynaklanan güvensizliği 
unutmayalım.

“Arab Knowledge Re-
port 2014” araştırması-
nın sonuçlarına göre Arap 
bölgesinde 15 yaş ve üzeri 
okuma yazma bilmeyen-

lerin sayısı 2012 yılında 51,8 
milyona ulaşmış, bunların %66’sına te-
kabül eden çoğunluğu kadınlar oluştur-
maktadır. UNICEF 2015 yılındaki rapo-
runda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 
12 milyon çocuğun okul dışı olduğunu, 
Afganistan’da çocukların %40’ının okula 
gitmediğini ve kırsal alanlardaki Afgan ka-
dınların %90’ının okuma yazma bilmedi-
ğini açıkladı. Ayrıca bir hükümet raporu 

Kur’an ve okuma yazma 
öğrenmenin zorunlu 

olduğu İslâm Devleti’nde 
okuma yazma bilmeyen 
adeta hiç yoktu. Kitaplar 
ve kütüphaneler okumak 
veya ödünç almak isteyen 
herkes için ulaşılabilirdi. 

Aynı dönemde Avrupa’da 
cehalet %95’in üzerindeydi. 

Ne var ki bugün durum 
tam tersine 

“
“

İSLÂM BELDELERİNDEKİ EĞİTİM KRİZİNİN NEDENLERİ
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Pakistan’da 24 milyon çocuğun eğitimsiz 
olduğunu göstermiştir. İlköğretime giden 
öğrencilerin neredeyse yarısı hâlâ okuma 
yazma bilmiyor! Bangladeş’te ise her aşa-
ma ve düzeyde sınavlarda dolandırıcılık 
ve soruların sızdırılması nedeniyle vasat 
bir eğitim kalitesi söz konusu.

Aynı durum üniversiteler için de ge-
çerlidir. İçinde bulunduğumuz kapitalist 
ideolojinin eğitim masraflarına baktığı-
mızda -ki bu ideolojide eğitimden so-
rumlu olan devlet değil ailedir- üniversi-
te eğitiminin pahalı ve ailelerin bütçeleri 
için külfetli olduğunu görüyoruz. Bundan 
dolayı birçok insan üstün akademik başa-
rısına rağmen masrafların altından kalka-
madığı için üniversiteye gitme hayalinden 
vaz geçiyor. Ebeveynler bazen arsalarını 
ve mülklerini satmak, borç almak veya 
birçok işte aynı anda çalışmak zorunda 
kalıyor hatta yüksek üniversite masraf-
larını, kitap ve ulaşım masraflarını karşı-
layabilmek için öğrenci kendisi çalışmak 
zorunda kalıyor.

Peki, İslâm vatandaşların eğitim ihtiya-
cını karşılamayı, devletin üzerine bir gö-
rev kılmadı mı? Şu mevcut ülkeler (Allah 
yöneticilerini yok etsin) eğitim sektörüne 
kaç kuruş feda etti?! İslâm dünyasındaki 
ülkelerin insan ve maddi kaynaklar açısın-
dan zengin olduğunu biliyoruz, fakat kay-
nakları halklarının elinde değil, efendileri-
nin emrine amade bu yıkıcı yöneticilerin 
sayesinde kâfir sömürgecilerin elinde...

إِْذ تََبَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعواْ ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعواْ 

“Nitekim, kendilerine uyulanlar, 
azabı görünce uyanlardan uzakla-
şacaklar ve aralarındaki bağlar ko-
pacaktır.”1

Eğitim sektörüne yapılan harcamala-
rın azalması eğitimin gelişmesi önündeki 
engeldir. 2001 yılında İslâm dünyasındaki 
41 ülke bütçesinin sadece %6’sını eğitime 
harcarken 25 ülke gayri safi milli hasılanın 
%3’ünden azını eğitime harcamıştır. Milli 
gelirden eğitime ayırdığı kaynak oranıyla 
Türkiye OECD ülkeleri arasında sondan 
ikinci sırada yer almaktadır. Pakistan’ın 
eğitim geliştirme için 2015-2016 yılların-
da GSYH’den ayırdığı pay sadece %2,3 

olmuştur! Aynı zamanda Yahudi varlığı 
eğitim için GSYH’nin %10’unu kullan-
makta ve en çok üniversiteleri destekle-
mekte ve öğrenci başına yılda ortalama 
1100 dolar harcamaktadır. aljazeera.
net’in yayınladığı istatistiklere göre ise bi-
limsel araştırmaya en az yatırım yapan ül-
kelerin bilhassa Asya bölgesindeki Arap 
ülkeleri olduğunu göstermiştir. Harca-
maları %0,1’i geçmemiştir. Afrika’daki-
lerin harcamaları %0,5’i geçmemiştir. 
Shanghai Jia Tong akademik sıralamasına 
göre, siyonist düşmanın üniversiteleri ise 
dünyanın en iyi 150 üniversitesi arasında 
yer alıyor.

Fakat bu listede hiçbir Arap üniversi-
tesinden bahsedilmiyor! İlk 500 üniver-
site arasında ise sadece bir tane Arap 
üniversitesi listeye girebilmeyi başarmış-
tır. O da, Kral Suud Üniversitesi olmuş 
ve 428’inci sırada yer almıştır! QS Wor-
ld sıralamasına göre 2014/2015 yılında 
İslâm dünyasındaki hiçbir üniversite ilk 
100 arasına girememiştir. İlk 400 arasına 
ise İslâm dünyasından sadece 11 tanesi 
girebilmiştir. Buna ilaveten 2016 yılında 
Times Higher Education sıralamasının en 
son sonuçlarına göre İslâm dünyasından 
sadece 10 üniversite dünyanın en iyi 400 
üniversitesi arasına girebilmiştir!

Hatta burs ve yardımlar da çoğunluk-
la yanlış kişilere verilmiş. Üstelik sözde en 
iyi kolejlere erişim de adil değil ve görü-
nüşte sadece belirli kişilere has olmuştur. 
Bu durum üreticiliği bastırmakta ve bilim, 
araştırma ve bilimsel ilerlemede, kitap 
yazmada elemen sayısını kısıtlamaktadır. 
Hâlbuki bu bir hak olarak herkese açık 
olmalıdır. Bundan ziyade, bazı yoksul 
ailelerin erkeklerin eğitimini kızların eği-
timine tercih ettiğini görüyoruz, çünkü 
ailenin her ferdini okutmaya gücü yetmi-
yor. Erkekleri tercih etmeleri ise erkeğin 
ailenin geçiminden sorumlu olmasından 
kaynaklanıyor. Bundan dolayı erkeklerin 
okumasını kızların okumasından daha 
faydalı görüyorlar... Hatta bu durumda 
bile, üniversite eğitimini tamamlamaya 
güç yetirenlerin iş imkânları da gelirleri 
de düşük fakat geçim masrafları yüksek. 
Böylece kendi ülkelerindeki güvensizliği 
ve adaletsizliği hissediyorlar. Çünkü üni-
versitelerde, araştırma kurumlarında ve 
iş yerlerinde torpil, merkeziyetçilik ve 
despotluk hâkim.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bilim-
sel araştırmaya yapılan pinti yatırımlar di-
ğer açmazlarla birleşince öğrenciler hüs-
rana ve bazen ümitsizliğe uğradı, birçok 
İslâmi toplumdaki gerçekleri yansıtan ve 
onlara daha iyi bir geleceği engelleyen 
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en önemli sorunlardan birisine yol açtı. 
Bu sorun, zihinleri, tecrübe ve becerileri 
Batılı ülkelere ihraç eden ve karşılığında 
ümmeti entelektüel, kültürel, eğitimsel 
ve bilimsel olarak zayıf  bırakan “Be-
yin göçü” sorunudur. İslâm beldelerinin 
yüz binlerce öğrencisi eğitimini Batı’da 
devam ettirmektedir. Bilhassa doktora 
derecesi elde edenler memleketleri-
ne geri dönmemektedir. Arab League, 
UNESCO ve Dünya Bankası’nın araştır-
maları, gelişmekte olan ülkelerden be-
yin göçünün üçte birini Arap dünyasının 
sağladığını ortaya koymuştur. Bu arada 
(İslâm dünyasına eğitimde ör-
nek olarak gösterilen) Türkiye 
öğrencileri yurt dışında olan 
ülkeler arasında 11’inci sırada 
yer almaktadır. Yabancı ülkeler 
özel okullarla işbirliği yaparak 
Pakistan’ın parlak zihinlerinin 
peşine düşmüşler ama Pakistan 
halkına veya İslâm dünyasının 
diğer yerlerine faydalı olmaları 
için değil, Batılı ülkelerin çıkar-
ları için sömürmek için...

Tüm bunlardan sonra bir de 
şaşırıyoruz: Acaba onlar ilerler-
ken biz niye geriliyoruz diye?! 
Onlar bizim bilim insanlarımızı 
çekip alırken ve eller üstünde 
tutup överken, İslâm beldele-
rinin hükümetleri, yöneticileri 
ve medyası, artistleri ve dans-
çıları yüceltip bilim insanlarına 
ve mucitlere ne ilgi ne de alaka 
göstermekteler! Böylece Müs-
lümanların yetenekleri çalınıp 
kâfir ülkelerin gücüne dönü-
şürken bizim zaafımız hâline 
geliyor.

Tüm bunların ışığında bu ülkelerdeki 
öğretmenlerin statü, saygınlık, maaş ve 
çalışma şartlarının ne olduğu hakkında 
bir fikrimiz var mı? Şayet eğitim yeniden 
hayat kazanmanın en önemli temellerin-
dense, o zaman öğretmen de eğitimin en 
önemli sütunlarındandır. Hakikaten de 
İslâm, öğretmenin statüsünü yüceltmiş, 
fedakârlıklarını ve gayretlerini övmüştür. 
Nitekim Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem şöyle demiştir:

ِف  النَّْملَُة  َحتَّى  َواألَرِْض  َمَواِت  السَّ َوأَْهَل  َوَمالئَِكتَُه  اللََّه  إِنَّ 

ُجْحرَِها َوَحتَّى الُْحوُت ِف الْبَْحِر لَيَُصلُّوَن َعَل ُمَعلِِّم النَّاِس الَْخرْيَ

“Allah Teâlâ Hazretleri, melekle-
ri, semâvat ehli, deliğindeki karınca-
ya, denizindeki balıklara varıncaya 
kadar arz ehli, halka hayrı öğretene 
mağfiret duasında bulunur.”2

Fakat adaletsiz ve zalim yöneticiler bu 
aziz ümmetin evlatlarının hiçbirine hatta 
rahmet peygamberinin peygamberlerin 
varisleri olarak nitelediği öğretmenlere 
bile değer vermemiştir! Hâlbuki amelle-

rin ölçüsünü çıkar ve kazanç üstüne kur-
muş Amerika, Japonya ve Almanya gibi 
kapitalist ülkeler bilgin ve öğretmenlere 
değer vermektedir. Onlara daha yüksek 
maaşlar ve ayrıcalıklar sağlayarak, hak 
ettikleri şekilde onurlandırarak saygı gös-
terilmektedir. İslâm dünyasına baktığı-
mızda, Arap ülkeleri dahil, öğretmenlere 
daha düşük maaş ve ücret ödediklerini 
görüyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerin 
çoğu asıl mesleklerine uygun olmayan bir 
ek işte çalışarak geçimini sağlamak zorun-

da kalıyor. Buna bir de mesleğin doğasına 
ve prestijine uygun iyi ve uygun koşulla-
rın yokluğu da eklenince öğrencilerin ve 
toplumun öğretmene bakış açısı olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Ayrıca vasıfsız ve 
ehil olmayan kişileri öğretmen atayan 
politikaları da unutmayalım. Bilhassa öğ-
rencilerin okuma, yazma ve matematik 
gibi temel becerileri geliştirdikleri birinci 
aşamada... Yahut öğretmenlerin üniver-
sitede uzmanlık alanı olmayan konular-
da ders vermek zorunda bırakılması da 
eğitimin kalitesini düşürüyor. UNESCO 
2014 yıllık raporunda, Arap ülkelerinde-

ki çocukların %43’ünün eğiti-
min temel ilkelerinden yoksun 
olduğunu açıklamıştır. Zira öğ-
retmenlerin mesleklerini yerine 
getirebilmek için uygun eğitim 
görmedikleri ve buna ilaveten 
öğretmenlik statüsünün düş-
mesi de performansı, verimliliği 
ve hizmeti düşürdüğünü açık-
lamıştır. Hatta öğretmenlerin 
aşağılanmaya, temel haklarını 
talep ettiğinde yaptırımlara 
maruz kalması da söz konusu. 
Tıpkı Tunus, Filistin, Mısır ve 
Ürdün’de olduğu gibi.

Yine eğitim metotlarını ve 
esneklik, yaratıcılık, çeşitlilik ve 
canlılıktan yoksun bıkkınlığa ve 
düşünme ve üreticilik yetilerinin 
tükenmesine yol açan başarısız 
metotları da unutmamamız ge-
rekiyor. Bunlar tamamen talim 
terbiye üzerine kurulu ve soyut 
bilgilerin ezberlenmesine odak-

lanmış, zihinde algılanmayan ve 
gerçekle ilintilenmeyen veya analiz ve an-
layışa götürmeyen metotlardır. Sonucun-
da ise öğrenme arzusunu yok edip okulu 
terk etmeye yol açmaktalar. Birleşmiş 
Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Orta 
Doğu’da 12 milyon çocuğun yoksulluk, 
cinsel ayrımcılık ve şiddetten dolayı oku-
lu terk ettiğini duyurdu. Bu istatistiklere 
Irak ve Suriye’de sayısı 3 milyonu geçen, 
savaştan dolayı okulu bırakmak zorunda 
kalan çocuklar dahil edilmemiştir.

Onlar bizim bilim 
insanlarımızı çekip 

alırken ve eller üstünde 
tutup överken, İslâm 

beldelerinin hükümetleri, 
yöneticileri ve medyası, 
artistleri ve dansçıları 

yüceltip bilim insanlarına 
ve mucitlere ne ilgi ne de 

alaka göstermekteler!

“
“

İSLÂM BELDELERİNDEKİ EĞİTİM KRİZİNİN NEDENLERİ
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Tüm bunlar sadece birkaçında değil, 
tüm İslâm dünyasındaki ülkelerin rejim 
politikalarının doğal sonucudur. Onlar 
sömürgecilerin Osmanlı Hilâfetini yıkma-
yı başardıkları günden beri kâfir sömür-
gecilerin emri altındalar. Sömürgeciler ül-
kelerimizi sömürmek için planlar yaptılar. 
Böylece kendi politikalarını tatbik edip 
kendi çıkarlarını ayakta tutup ümme-
tin varlıklarına el koyabilmişlerdir. Ajan 
yöneticiler ise bu sömürgecilerin eliyle, 
onların gözetimi altında, sadık köleler 
olarak oluşturulmuştur. Hakikaten de 
sömürgeciler başarılı olmuşlardır. Ajanlar 
sömürgecilerin emirlerini yerine getirdi-
ler, yönetim, iktisat, eğitim vs. her alanda 
onların ilkelerini benimsediler... Sömür-

geciler bu ajanların iplerini ellerinde tuta-
bilmek için ise Uluslararası Para Fonu ve 
Dünya Bankası’nı icat ederek sömürgeci 
ülkelere ve bilhassa Amerika’ya onları 
bağımlı kıldılar. Onları kendilerine verilen 
kredilerin kullanılacağı proje ve yatırım-
ları da şart koşan Dünya Bankası’ndan 
borç almaya zorladılar. Tabii ki bu proje 
ve yatırımlar devletin hayati projelerine 
yarayan veya kalkınmaya götüren proje-
ler olmadı. Öte yandan, bunlar kapitalist 
ülkelerden alınmış kredilerdir. Yani kat 
kat katlanan faizle ve asla devletin geri 
ödemesi mümkün olmayan, sömürgeci 
ülkelerin elinden kopmayı imkânsız kılan 
ve onlara esir ve köle kılan kredilerdir!

Burada bizleri alakadar eden husus 
şudur: Bu yöneticiler ve efendileri için 
eğitim öncelik teşkil etmiyor. Onları il-
gilendiren tek şey kendi çıkarlarıdır ve 
kendi ideolojik mirası olan bu ümmete 
ne gibi plan ve tuzaklar dayatabilecek-
leridir. Bu yönetimler Batılı laik ajanda-
yı ve eğitimde kapitalist bakış açısını ve 
bilhassa daha önce bahsettiğimiz gibi 
gelecek nesillerin laikleştirilmesi ve Ba-
tılılaştırılması için müfredat geliştirmeyi 
benimsemişlerdir. Batı’da tatbik edilen 
eğitim modellerini ithal ettiler veya Batılı 
kuruluşlardan eğitimin daha fazla laikleş-
tirilmesini hedefleyen eğitim modellerini 
benimsediler ve beldelerimizde eğitimi 
teşvik kisvesi altında bunları tatbik edi-

Sömürgeciler ülkelerimizi sömürmek için planlar 
yaptılar. Böylece kendi politikalarını tatbik edip 
kendi çıkarlarını ayakta tutup ümmetin varlıklarına 
el koyabilmişlerdir. Ajan yöneticiler ise bu 
sömürgecilerin eliyle, onların gözetimi altında, 
sadık köleler olarak oluşturulmuştur. Hakikaten 
de sömürgeciler başarılı olmuşlardır. Ajanlar 
sömürgecilerin emirlerini yerine getirdiler, yönetim, 
iktisat, eğitim vs. her alanda onların ilkelerini 
benimsediler... 
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yorlar. Mesela Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nde Finlandiya modelini ve Mısır’da 
Singapur ve Japon modeli ve birçok Arap 
ve İslâm beldesinde Amerikan eğitim 
modelini uygulamaktalar. Elbette bunlar 
başarısız deneyler oldular. Zira bu eğitim 
modellerindeki eğitim ilkeleri bu ülkele-
rin sahip oldukları ideolojiden kaynaklan-
maktadır. Onların ideolojisi de araçları ve 
bileşimleri ve öğretim metot ve sistem-
leri ve müfredatı tümüyle Müslümanların 
sahip olduğu ideolojiyle tezat içindedir 
ve altyapısı dahi bizim sahip olduğumuz 
altyapıdan farklıdır ve kesinlikle realiteyle 
alakası olmayıp toplumun ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

Tüm bu sorunların ve meselelerin 
çözülmesi ve eğitimin, bilginin ve öğret-
menin prestiji, konumu ve gücünün iade 
edilmesi eğitimin kalitesine önem veren 
ve bunu kendi meselesi ve vatandaşları-
nın temel ihtiyacı olarak gören bir dev-
let olmadıkça mümkün olmayacaktır. Bu 
ancak aktif  olabilmek için gerekli olan 
her şeyi verip vatandaşlarına eğitimi kar-
şılıksız veren bir devletle mümkündür. 
Eğitim vermek devletin görevidir. Eğitim, 
kadın ve erkek, herkes için ücretsiz ol-
malıdır. Devlet İslâm akidesini kendine 
temel edinmeli ve öğretmenin konumu 
teminat altına almalıdır. Bilim insanlarını 
kucaklayacak ve onlara iyi bir hayat suna-
cak, onları yeniden teknolojik ve bilimsel 

ilerlemeye katkıda bulunmak için geri ge-
tirecek olan devlet, Allah’ın yardımıyla, 
inşaAllah çok yakında kurulacak olan nü-
büvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet’tir...

Ya Rabbi! Bizlere bizim için seçmiş ol-
duğun dini, İslâmi Hilâfet’i ikame ederek 
uygulamayı nasip eyle! Ve bizleri onun 
şahitleri ve askerleri kıl. 

1	 	Bakara	Suresi	166

2	 	İbni	Abdi’l	Berr,	Kurtubi
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Yaşadığımız yüzyıla damgasını vuran, 
iletişim ve bilgisayar teknolojilerinde 
ortaya çıkan hızlı gelişmeler; özellikle in-
ternet yoluyla, sömürgeci kapitalist Batı 
devletlerinin sınırları aşarak, dünyayı on-
lar için bir “küresel köy” ve bir ekonomik 
pazar alanına dönüştürmüş ve bunun da 
ötesinde, küresel ölçekte siyasi, ekono-
mik ve kültürel olarak tek tip toplum or-
taya çıkarmıştır.

İnternet aracılığıyla sağlanan “sosyal” 
ortamlar, örfi anlamda “cemiyet insanı” 
ya da toplumsal bilinçle insanlar arasına 
karışmak olarak bildiğimiz “sosyallik” ta-
nımını değiştirmiş, “sosyal medya”da ak-
tif  olmak, sosyallik olarak algılanır olmuş-
tur. İnsanların övgüsünü alma ya da takdir 
edilme gibi manevi ihtiyaçlar dahi “sosyal 

medya” beğenilerine indirgenmiş, bilgi 
edinme, alışveriş gibi ihtiyaçların da in-
ternet üzerinden çözmesi nedeniyle, di-
ğer insanlarla fiziki olarak bir araya gelme 
ihtiyacı duymayan “birey” var edilmiştir. 
Sözlük anlamıyla; genel kabul görmüş ku-
rallara uyumlu hareket eden anlamındaki 
“sosyallik” de, genel kabul görmüş kural-
lar (örf ) yeniden düzenlenerek değiştiril-
miştir. Örneğin, suç tanımının sınırları da 
genişledi. Sosyal medya paylaşımları ne-
deniyle yargılamalar ortaya çıktı. En geniş 
özgürlük alanı olarak tarif  edilen internet 
ortamında, küresel kapitalist kültüre 
ya da bu örfe aykırı fikirler, sakıncalı ve 
engellenen bilgi kaynakları olarak kabul 
edildi. “Dinin hayattan ayırılması” ilkesi, 
internet ortamında da temel ilke hâline 

geldi. İslâm’ın sahih olarak anlaşılması en-
gellenirken, zihinleri allak bullak eden şaz 
fikirlerin, İslâm’ın görüşü gibi sunulduğu 
bilgi çöplüğü erişime açık tutularak, kir-
li bilgi tüketimi teşvik edildi. Artık sanal 
dünya kabul edilen internet ortamı, ne-
redeyse gerçek dünyanın yerini aldı. 

İşte bu sanal gerçekliğin kuşatması 
altında, teknolojik gelişimlerle iç içe bü-
yüyen eski tabirle “zamane” çocuklarına 
ve gençlerine günümüzde “Z kuşağı” ta-
nımlaması yapılmıştır. Bu kuşağa atfedilen 
özellikler incelendiğinde, küresel kapita-
list kültürün bu kuşakta ortaya çıkan so-
nuçların esin kaynağı olduğu açıktır. Aşa-
ğıda sözü edilen özellikleri, itici faktörü 
olan kapitalist mefhumlarıyla paylaşmak 
istiyorum. 

ASOSYAL VE APOLİTİK 
GENÇLİK

Haluk ÖZDOĞAN
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Şöyle ki:

* Zihinsel ve psikolojik açıdan hızlı ge-
lişim görülür (Mefhumu: Rekabet)

* Ekip çalışmasına çok uygun değiller-
dir (Mefhumu: Bencillik)

* Eğitime ve sosyal statüye önem ve-
rirler.  (Mefhumu: İtibarın sosyal statüye 
bağlı olduğu düşüncesi)

* Öz güvenleri olduk-
ça yüksektir. Bağımsızlığı 
savunurlar. (Mefhumu: 
Bireysel özgürlüğü kutsa-
mak)

* Sosyal mecralar ile ile-
tişim kurmayı tercih eder-
ler. İçe dönük bir dünyaları 
vardır, çok kolay arkadaş 
edinemezler.  (Mefhumu: 
Menfaatçilik ölçüsü nede-
niyle, toplumun genelinde 
var olan, güvensizlik duy-
gusu)

* Ailelerinin genelde 
korumacı bir yapısı vardır. 
(Mefhumu: Yine bireysel 
özgürlük düşüncesi ve her 
türlü kısıtlama ve kuraldan 
azade olma düşüncesi. Bu 
arada bir düşünün; Sizce 
aileler evlatlarını nelerden 
korumak istiyordur aca-
ba?)

* Analitik düşünme 
yetenekleri dikkat çekici 
düzeydedir. (Mefhumu: Mevcut şartların 
düşüncede kaynak kabul edilmesi-Vakıa-
cılık)

*  Teknoloji ve lüks onlar için bir ihti-
yaçtır. Hayatta her şeyin mümkün oldu-
ğuna inanırlar.  (Mefhumu: Maddi lezzet-
lere kavuşma hırsı-hayatta maddi lezzet-
leri temin etmek amaçtır.)

*  Ne istediklerini çok iyi bilirler. (Mef-
humu: Bireysel özgürlükler düşüncesi ve 
insana yön veren istek ve arzularıdır.)1

Küresel kapitalist kültürün şekillen-
dirdiği günümüz neslinin, “bireyselci-
lik-bencillik” ekseninde siyasi görüş ve 

olaylardan habersiz veya siyasi görüş ve 
olaylara duyarsız konumda olması diğer 
bir deyişle apolitik olması şaşılacak bir 
durum değildir. Sonuç bu ise; sonuçla-
rı sebepleriyle birlikte değerlendirmek, 
hem toplumumuzun köklü değişimi için 
çözüm üretmek, hem toplumumuzun di-
namiklerini kavramak, hem de günümüz 
gençliğini doğru tanımamız açısından en 
doğru yol olacaktır. 

Hiç kuşkusuz, kimlik-kişilik ya da şah-
siyetin şekillendiği, umutların, cesaretin 
ve hislerin en canlı olduğu, akletme ha-
fıza ve anlama kapasitesinin zirvesinde 
olunan dönem, insanoğlunun gençlik dö-
nemidir. Yetişkinliğe geçiş dönemi olarak 
da ifade edilen bu dönem, davranışlarda 
canlılık ve hareketlilik yani dinamizmin 
de zirvesinde olunan dönemdir. Top-
lumların gelecekleri açısından önem arz 
ettiği gibi, devletlerin güç faktörlerinden 
sayılan nüfusun, en arzu edilen yaş dili-
midir. Hayatı doğru şekilde biçimlendir-
mek üzere lazım olan fikirler ve bilgileri 
içeren tecrübeler, genç nesillere saflığı, 

berraklığı ve arılığı korunarak aktarılma-
dığı takdirde toplumların geleceği için 
yıkım, karanlığa sürüklenme, toplumsal 
bütünlüğün yok oluşuna vesile olur. Bir 
toplumun diğer toplumlardan üstünlüğü-
nün ya da düşüklüğünün göstergesi genç 
nesillere kazandırılan vasıftır. Gençliğe iyi 
ya da kötü, güzel ya da çirkin vasfı ka-
zandıracak olan da, topluma yön veren, 
topluma hâkim olan fikirler ve bu fikirle-

rin cinsinden duygulardır. 
Çünkü insanları bir araya 
getiren ve aralarında iliş-
kileri var eden unsur, or-
tak fikirler ve duygulardır. 
Genç nesiller hakkında 
umut beslenecek ise, top-
lumun hâlihazırdaki duru-
mu gözden geçirilmelidir. 
Gençlik, içinde yaşadığı 
toplumun üzerinde bulun-
duğu hâl ne ise ona göre 
şekillenir.

O hâlde gençliğe sun-
duğumuz imkânlar ya da 
gençliğe verdiklerimiz ile 
gençlerin beklentileri ba-
kımından bir karşılaştırma 
yapmakta fayda vardır. 
Öncelikle yetişkinler ola-
rak bizler, İslâmi değerlere 
bağlı olsak da, anaokulun-
dan başlayarak eğitim-öğ-
retimin son demine kadar 
baştan sona laik eğitim 
sistemi ile nesillerimizin 
yetişmesine göz yuma-

rak en büyük kötülüğü yapmaktayız. Bu 
eğitim sisteminde yetişen nesiller, sahip 
olduğumuz İslâmi değerlere bir yabancı 
gözüyle bakıyorlar. Gençlerimiz “Bütün 
dinler aynıdır ve dinlere eşit mesafede 
durulmalıdır” anlayışı içinde yetişirken, 
İslâmi bir şahsiyetten mahrum olduğu 
gibi, genel anlamda kapitalizmin “birey 
ve özgürlükleri” bağlamında özgürlükle-
ri kutsayan, aklı hüküm koymada kaynak 
kabul eden bir anlayışla yetişmelerini 
sadece izliyoruz. Gençlerimize özgürlük 
ve bireycilik temelinde bencillik ve men-
faatçilik (ani ve bencil çıkarlar peşinde 
koşma) duyarsızlık-umursamazlık yer-

Küresel kapitalist kültürün 
şekillendirdiği günümüz 
neslinin, “bireyselcilik-

bencillik” ekseninde siyasi 
görüş ve olaylardan habersiz 
veya siyasi görüş ve olaylara 
duyarsız konumda olması 
diğer bir deyişle apolitik 

olması şaşılacak bir durum 
değildir

“

“

ASOSYAL VE APOLİTİK GENÇLİK



34 Köklü Değişim

Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

Gençlik ilgilenilmek, fark edilmek, 
adamdan sayılmak yani düşüncele-

rine değer verilmesini ve kendisini 
ilgilendiren her konuda söz sahibi 

olmayı istiyor. 
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leştiriliyor. “Din özgürlükleri kısıtlar; do-
layısıyla dinin prangalarından kurtulmalı 
ve “bilim”in kabul ettiği, teori, kanun ve 
gerçeklerle yetinmeliyiz.” mefhumu sü-
rekli genç zihinlere enjekte ediliyor. Son 
günlerde yaşanan eğitim müfredatı tartış-
malarında “evrim teorisinin müfredattan 
çıkarılması” ekseninde, sözünü ettiğimiz 
mefhumun sıklıkla dile getirildiğine şahit 
olduk. Ayrıca “Analitik Düşünme” adı al-
tında düşünürken mevcut koşulların kay-
nak kabul edilmesi anlamında vakıacılık 
öğretiliyor ve “bilimsel metot” eksenin-
de pozitivist anlayış yerleştiriliyor. Aklın 
sınırlarının ne olduğu netleştirilmeden, 
aklın sorgulamaya güç yetiremeyeceği 
alanlarda sorgulama ve akıl yürütme teş-
vik ediliyor. “Dinin hayattan ayrılması” 
düşüncesine dayalı laik eğitim sisteminde 
yetişen zihinler, deist ya da ateist kimliğe 
yönlendiriliyor. Eğitim-öğretimin düşün-
ce temeli laikliğe dayanırken, öğretim 
metodu ezbercilik ve taklitçiliğe dayanı-
yor. Hayatla ilgili tüm normlar Batı’dan 
taklitçi bir biçimde sorgulanmadan, top-
lumda var olan İslâmi değerlerle çatış-
masına aldırış edilmeden alınıyor. Batı ve 
değerleri karşısında kendini tahkir eden 
cesaret ve özgüvenden yoksun bir genç-
lik yetiştiriliyor. Çoktan seçmeli sınav sis-
temi ise dar ve derinlikten uzak yüzeysel 
düşünme alışkanlığını teşvik ettiği gibi 
hayat için gerekli-gereksiz, doğru-yanlış 
ayrımı yapılmadan genç zihinleri, kup-
kuru bilgi yığınını ezberlemek zorunda 
bırakıyor.

Genç nesilden beklentiler ise yetişti-
rildikleri eğitim-öğretim sisteminin çok 
uzağında kalıyor. Ezberci ve taklitçi bir 
metotla yetiştirilen gençlerimizden dü-
şünmelerini, girişimci olmalarını, uyanık 
olmalarını, sorgulayıcı olmalarını ve icat 
edici olmalarını, bilgi birikimleri ile ülke-
yi kalkınmaya götürmelerini bekliyoruz. 
Özgürlüğü kutsayan, bireycilik ve men-
faatçilik aşılanan zihinlerden, toplumsal 
değerler ile birlikte varlıklarını sürdürme-
lerini ve toplumsal bir bilinçle toplumun 
geleceğine yön vermelerini, duyarlı ve 
sorumluluk sahibi olmalarını bekliyoruz.

Gençlik ilgilenilmek, fark edilmek, 
adamdan sayılmak yani düşüncelerine 
değer verilmesini ve kendisini ilgilendi-
ren her konuda söz sahibi olmayı istiyor. 
Bunu aklımızın bir köşesine nakşetmemiz 
gerekiyor. 

Bundan sonraki asıl mesele, akli bir 
esası olan (dogmatik değil), hayattaki in-
sani problemlerin tümüne çözüm getiren 
ve bu çözümlerin uygulanma metodunu 
açıklayan, çözümleriyle yeni çıkan prob-
lemleri de kuşatıcı, insanın aklına kanaat, 
kalbine güven veren, yaratılışına uygun, 
tüm insanlığı kapsayıcı bütüncül bir bakış 
sunan, seçkin bir fikirle; İslâm fikri ile kül-
türlendirmek gerekiyor. Bahsettiğimiz bu 
kültürlendirme biçimi bilindik anlamdaki 
medrese kültürü değil, topyekûn eğitim 
sisteminin temelini oluşturan fikrî yön-
dür. Bu da ancak İslâmi bir devletin eği-
tim sisteminin temelidir. İslâmi bir devle-
tin bulunmadığı günümüzde ise toplumu 

İslâmi fikirlerle köklü bir biçimde değiş-
tirmeye iman etmiş ve bu yönde irade 
gösteren İslâmi dava erlerinin toplumun 
her katmanı ile kaynaşması ve sahip ol-
dukları seçkin fikirlerinin toplumda genel 
bir kamuoyu oluşması için azimli çalış-
maları, fikirlerinin toplumun kabul ettiği 
genel kurallar hâlini alması, gerçekleşe-
cek genel kamuoyunun İslâm’ın kâmil bir 
şekilde tatbik edilmesini güçlü bir irade 
ile talep eder hâle gelmesi ile mümkün-
dür. Ta ki; Eğitim sistemi de dâhil, hayatın 
bütün yönlerinde İslâm’ı tatbik eden ve 
tüm insanlığa İslâm’ı taşıyacak İslâmi bir 
devlet vücut bulsun ve nesillerimiz ve ge-
leceğimiz güvende olsun.

1 	http://www.milliyet.com.tr/z-ku-
sagi--genclerin-dinamiklerini-pembe-
nar-detay-cocuk-1864431/



36 Köklü Değişim

Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

En genel tanımıyla eğitim; belir-
li bir hedefe odaklı çocukların, 
gençlerin çeşitli plan ve prog-

ramlar dâhilinde yetiştirilip terbiye edil-
me süreci olarak tarif  edilebilir. Dün-
yanın en gelişmiş ülkelerinde dahi diğer 
alanlarda olduğu gibi eğitimde de so-
runlar bitmiş değildir. Bu sorunlar kimi 
zaman fiziki koşullardan kaynaklanan 
maddi sorunlar iken, kimi zaman da öğ-
retmen, öğrenci, uygulama gibi sıkıntılar-
dan kaynaklanan insani sorunlar olarak 
ortaya çıkmaktadır. Tabii ki bugün bilim 
ve teknolojide ilerlemiş ülkeler, ortaya 
çıkan bu problemleri hızlı ve kararlı bir 
şekilde çözme iradesi gösterebildikleri 
için eğitim sürecinin akamete uğrama-
dan devam etmesini sağlayabilmekteler. 
Fakat İslâm coğrafyasındaki devletlerin 
özel olarak da Türkiye’nin, eğitim sistemi 
temelden bozuk olmasına rağmen bunu 

görmek istemeyen karar alıcılar bu temel 
üzerine ısrarla her defasında bina yapma-
ya çalıştıklarından maalesef  bu temelin 
içine gömülmekteler. Bakın cumhuriyetin 
ilanından günümüze kadar geçen 94 yıl-
lık zaman diliminde değişen Milli Eğitim 
Bakan’ı sayısı 64 ara dönemlerde deği-
şen bakanları katmıyorum ki yoksa sayı 
70’in üzerine çıkıyor. Yine son  20 yılda 
değişen bakan sayısı 11 olarak karşımıza 
çıkarken, bu yıllar arasında değişen on-
larca müfredat ve program, ülkeyi siya-
set edenlerin nasıl bir kafa karışıklığı içe-
risinde olduklarını açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 

Bir ülkenin en istikrarlı, en kararlı ol-
ması gereken kurumun başında kalma 
süresi 1,5 yıl olması, tahmin edeceğiniz 
gibi ben beceremedim al sen yap anla-
yışının sonucudur. Başka bir deyişle bu 

bozuk temel üzerine bina yükseltmeye 
çalışan 64 bakanın enkazından başka 
yükselen bir şey olmadığının en net fo-
toğrafı karşımızda durmaktadır. Gerçek-
te ise bu enkazın altında kalan geleceği-
miz, umutlarımız, yarınlarımız dediğimiz 
nesillerimiz olduğunun farkına varmanın 
zamanı geldi diye düşünüyorum.

Türkiye’deki eğitim sisteminin teme-
linin bozuk olmasındaki kastımızın ne ol-
duğuna gelince; halkı Müslüman olan bir 
ülkede gayri İslâmi bir eğitim sisteminin 
uygulanıyor olmasıdır. İşte bu da başarı-
sızlığın temel sebebidir. 

Eğitim, sadece okullara hapsolan bir 
süreç olmayıp evde, sokakta, parkta, 
bahçede yani hayatın her alanında olması 
gerekirken aynı şekilde uygulanan müfre-
dat ve programların yaşadığımız Müslü-
man toplumun değerleri ile barışık, saygı-
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lı ve de bununla gurur duyulan bir anlayış 
üzerine bina edilmesi gerekmektedir. 
Fakat mevcut laik eğitim sisteminin, top-
lumun değerlerine savaş açan, geçmişi-
ne söven, düşmanlarını yücelten, onlara 
hayranlıkla bakmaya sevk etmekten baş-
ka uğraşının olmaması neticesinde geldi-
ğimiz nokta hiç de şaşırtıcı değildir. Şimdi 
temelde bozuk olan bu eğitim sisteminin 
hangi sorunları ortaya çıkardığına bir göz 
atalım.

1.Düşük Başarı Grafiği:  

Nüfusunun 1/4’ü yani yaklaşık 20 
milyon öğrencisi olan, yüzbinlerce öğret-
menin, on binlerce akademisyenin görev 
yaptığı Türkiye’de, uygulanan eğitim poli-
tikalarının başarısızlığını gösteren bulgu-
lardan birisi de  3 yılda bir yapılan PISA 
[Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı] sonuçların-
dan alınabilir. Bu bulgular, Türkiye’nin 

yeni fikirler geliştirecek, kalkınmaya katkı 
sağlayacak kişiler yetiştirmekten aciz kal-
dığını gösteriyor. PISA 2015 sonuçlarına 
göre Türkiye 35 OECD [Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü] ülkesi arasında matematik, fen 
bilimleri ve okumada sondan ikinci olur-
ken, toplam 72 ülkenin ortalamasının 
son üçte birlik diliminde yer alıyor. Yük-
sek performans gösteren öğrencilerin 
oranıysa %1,6. Bu, %15,3 olan OECD 
ortalamasının çok uzağında. Üç alanda 
da Türkiye’deki öğrencilerin %31,2’si dü-
şük seviyede performans gösterdi. Yani 
her üç öğrenciden biri PISA 2015’te en 
düşük puanı alanlar kategorisinde.  Üni-
versitelerimizde de durum bu tablodan 
farklı değil. Başarı sıralamasında ilk 400 
üniversite arasına giremeyen bununla 
birlikte bu üniversitelerde görev yapan 
on binlerce akademisyenin dünyada ses 
getirecek bir buluş, çalışma ortaya koya-

maması bu düşük başarı grafiğinin başka 
bir göstergesidir.

2. Ezberci Eğitim:

Günümüzde bilgiye ulaşma, bilgiyi 
transfer etme şeklinde verilen eğitim ile 
dünyada rekabet etme şansınız sıfırdır. 
Türkiye’de hâlâ okulların büyük bir kıs-
mında, öğretmenlerin ise kahir ekseri-
yetinde bilgiyi transfer etme yani ezberci 
yöntem ile eğitim verilmektedir. Öğren-
ciler kavramsal öğretim yönteminden 
ziyade teorik bilgiler ile donatılmaktadır. 
Bu da onları ezberci yönteme mahkûm 
etmekte, laboratuvar, deney, görsel ve 
işitsel araç eksikliği gibi sorunlardan do-
layı soyut başarısız sonuçları ortaya çı-
karmaktadır. Böyle olunca da düşünceyi 
hisle birleştiren fikrî telakki yöntemi terk 
edilmektedir. Ezberci yöntem sadece il-
kokullarla sınırlı değil, ortaokul,  lise hat-
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“Günümüzde bilgiye ulaşma, bilgiyi transfer 
etme şeklinde verilen eğitim ile dünyada 
rekabet etme şansınız sıfırdır. Türkiye’de hâlâ 
okulların büyük bir kısmında, öğretmenlerin 
ise kahir ekseriyetinde bilgiyi transfer etme 
yani ezberci yöntem ile eğitim verilmektedir”
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ta üniversiteleri dahi kuşatmış durumda-
dır. Bilgi araç değil de amaç hâlinde kal-
dığı sürece kişilerde muhakeme, eleştiri, 
araştırma, soruşturma, tartışma yeteneği 
ve gücü ortaya çıkamadığı için var olan 
bilgiden yeni bilgiler türetme ve çıkartma 
da mümkün olmayınca hem şahıs hem 
de toplum kısır bir döngü etrafında var 
olana razı olma durumunda kalıyor.

3.Beyin Göçü:

Gelişmekte olan ülkelerde eğitimde 
yaşanan çarpıklığın en belirgin göster-
gelerinden biri de beyin göçü-
dür. Türkiye’de bu çarpıklıktan 
nasibini en fazla alan ülkelerin 
başında gelmektedir. Her yıl 
binlerce insanın yurt dışına 
okumak için gitmesi kariyerle-
rini gittikleri ülkelerde sürdür-
meleri ve de gidenlerin önemli 
bir kısmının dönmeyi düşün-
memeleri binlerce gencin ener-
jisini bulundukları Batı ülkeleri 
için harcaması büyük bir kayıp 
ve sorun olsa gerek.

4.Sınavlar:

Eğitimde, sınavların olması 
kadar doğal bir şey yok, tabii 
ki bu geri bildirim aracı olarak 
kullanıldığı sürece… Fakat Tür-
kiye’de geri bildirimden ziyade 
sınavlar seçme, eleme olarak 
kullanılmaktadır. Bu süreç il-
kokuldan başlar üniversiteyi 
bitirene kadar devam eder. Ni-
hayetinde bu sınavlar, bilginin 
daha verimli kullanılması, çığır 
açıcı icatları teşvik edici yarıştan 
ziyade şu okulu, şu üniversiteyi, 
şu işe yerleşmek için birbirinin 
sırtına basarak yükselmenin ara-
cı hâline getirildi. İnsan kaynağını yönet-
mekten, istihdam etmekten aciz olan 
yöneticiler, milyonlarca gencin enerjisini 
bekleme salonu olan sınavlarla heba et-
mektedir.

5. Karma Eğitim:

Bilgi, fikir, icat ve keşif  yapması ge-
reken dimağlar karma eğitim ile adeta 

felç edilmekte. Haftanın beş günü aynı 
ortamda olan kız ve erkek öğrenciler, 
zamanla duygusal ilişki, kriz, kıskançlık, 
sevgili hayatı gibi eğitimi engelleyici sü-
reçlerle karşılaşmaktalar. Karma eğitimin 
zararları bilimsel olarak kanıtlanmasına 
rağmen mevcut statükonun ısrarla de-
vam ettirilmesi, eğitimin nasıl bir ahlaki 
erozyona maruz kaldığının göstergesidir. 
Eğitim mide ve şehevi arzuların doyum 
aracı olmaktan çıkıp, fikirlerin konuşul-
duğu,  icatların ortaya çıktığı ilim ve bilim 
yuvaları hâline getirilmelidir…

görmeye tahammül edemeden görevi 
birbirlerine devretmişler. Son yıllarda 
da müfredat değişikliği hızını kesmeden 
devam etmiş ki şimdilerde 2017-1018 
eğitim yılında yeni bir müfredata geçi-
lecek. Karar alıcılar “uzun inceleme ve 
uğraşlar sonucunda” Finlandiya eğitim 
modelinde karar kılmışlar. Nihayetinde 
önümüzdeki eğitim öğretim yılından iti-
baren bu müfredat uygulanacak.  Daha 
önceleri ABD, Japonya, Avrupa’nın çe-
şitli ülkelerinin modelleri örnek alınmış 
fakat “sadra şifa” olmamıştı. Zaten, çivi 

tutmayan çürük tahta misali, 
bir de Finlandiya çivisi çakılsın 
bu eğitime belki tutar hesabıyla 
hareket eden yöneticiler, ne de 
olsa bu eğitim sisteminin mey-
veleri değil mi?

Şüphesiz saydığımız sorun-
ların dışında mevcut eğitim 
sisteminin, verimsiz öğretmen-
ler yetiştirmesi,  Batılı yaşamı 
özendirmesi, mucit, kâşif  yetiş-
tirmekten aciz olması gibi on-
larca sorunu ekleyebiliriz. Şunu 
belirtmekte de fayda görüyo-
rum; bozuk eğitim sisteminin 
çıkardığı yukarıda saydığımız 
sorunları bir takım çalışmalar-
la iyileştirebilirsiniz fakat bu 
demek değildir ki istenen sevi-
yeye geleceksiniz. Ne zamana 
kadar? Toplumun inancı olan 
İslâm’ın ön gördüğü bir eğitim 
sistemine geçene kadar. Aksi 
hâlde istenilen seviyeye gelin-
mesi imkânsız görünmektedir.

Tüm bu göstergelerden 
sonra şunu diyebiliriz ki eğitim 
sistemi, bir ülkenin ne durum-

da olduğunun en beliğ işaretidir. 
Eğitim sisteminizin sağlamlığı, devamlılığı, 
kararlılığı ülkenin diğer alanlarıyla direk 
irtibatlıdır. Türkiye’deki eğitim sistemi-
nin yetiştirdiği siyasetçilere bakın Batıya 
öykünmekten, onların peşine takılmak-
tan, boyun eğmekten, halkı aldatmaktan, 
ümmetin kaynaklarını boşa harcamaktan 
başka bir şey yapmadıklarını göreceksi-
niz. Yine sağlıkta insan vücudunu ticari 

Bilgi, fikir, icat ve keşif 
yapması gereken 

dimağlar karma eğitim 
ile adeta felç edilmekte. 

Haftanın beş günü 
aynı ortamda olan kız 
ve erkek öğrenciler, 

zamanla duygusal ilişki, 
kriz, kıskançlık, sevgili 

hayatı gibi eğitimi 
engelleyici süreçlerle 

karşılaşmaktalar.

“
“

6.Sık Değişen Eğitim Müfredatı:

Öğretmen ve okul idarecilerinin 
dahi, sık değişen eğitim müfredatlarını 
takip etmekten aciz kaldığı göz önüne 
aldığımızda eğitim sisteminin yatağını 
bulmamış akarsu gibi hareket ettiği gö-
rülmektedir. Yukarıda da bahsettiğim gibi 
ortalama görev süresi 1,5 olan Milli Eği-
tim Bakanlarının neredeyse her biri yeni 
bir müfredatla gelmiş, fakat sonuçlarını 
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bir meta olarak gören doktorun, ada-
letle hükmetmesi gereken hâkimin, sav-
cının, iltimasla, rüşvetle güçlünün lehine 
kararlar vermesi bozuk eğitim sisteminin 
meyveleridir. Yine sanayide ezberci anla-
yışın, pratik uygulaması olan montajdan 
öteye gidemeyen, yani üretimden, icat-
tan ziyade sadece var olanı birleştiren 
beyinler de bu eğitim sisteminin sonucu-
dur. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğ-
retmenlerimizin üretkenlikten, öğrenci 

yetiştirmekten aciz; sadece ay sonundaki 
maaşının hesabını yapması veyahut bu 
mesleği sadece iş kapısı olarak görmesi, 
yine din adına din tüccarlığı yapan, İslâm’ı 
eğip bükmek için bir televizyon kanalın-
dan diğerine koşan şarlatan ilahiyatçılar 
da bu eğitim sisteminin ürünleridir…

Düşmana doğrultulması gereken silah-
ları Müslümanlara doğrultan bu ordunun 
komutanları, askerleri de maalesef  bu bo-
zuk eğitim sisteminin bozuk ürünleridir.

Çözüm nedir derseniz? Bu derginin 
diğer makalelerinde mutlaka bulacak-
sınızdır. Fakat bir cümle ile ifade etmek 
gerekirse; müfredatın İslâm akidesi üze-
rine bina edildiği, öğretim siyasetinin İs-
lâmi akliyet ve İslâmi nefsiyeti inşa ettiği,  
gayesi ise İslâmi şahsiyeti yetiştirme he-
defi olan İslâmi Eğitim Sistemi, bu toplu-
mun kurtuluşunun yegâne çözümüdür…

“Bir cümle ile ifade etmek gerekirse; müfredatın İslâm akidesi üzerine 
bina edildiği, öğretim siyasetinin İslâmi akliyet ve İslâmi nefsiyeti 
inşa ettiği,  gayesi ise İslâmi şahsiyeti yetiştirme hedefi olan İslâmi 
Eğitim Sistemi, bu toplumun kurtuluşunun yegâne çözümüdür…”
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İslâm; kuşatıcı bir düşünce, insanın 
sosyal, siyasi, ekonomik problem-
lerine çözüm içeren kapsamlı bir 

hayat nizamı. İnsanın yaratıcı ile ilişkisini 
tanzim eden itikat ve ibadet hükümle-
rinin yanında sosyal, siyasi, ekonomik 
vs. diğer insanlarla ilişkisini tanzim eden 
hükümler getirmiş bir din. Bu hüküm ve 
fikirlerin vicdan ve zihinlerde teorik dü-
şünceler olarak kalmaması için onları ha-
yatta var edecek tatbik ile ilgili hükümler 
getirmiş bir din. İşte bunlara metot hü-
kümleri diyoruz.

STATÜKO KATALİZÖRÜ
NASIL OLUNUR/EĞİTİLİR?

Lakin sömürge eğitim sistemi dinin 
teorik yönünü ibka1 fakat onu hayatta 
var edecek metodik yönünü imha eden 
bir eğitim sistemiydi bu. Elbette gerek 
bireysel gerek toplumsal düzlemde dinin 
hayatta; bir toplumda yaşayan insanların 
aralarındaki ilişkilerinde ve bu toplumun 
diğer toplumlarla -uluslararası- ilişkilerin-
de ahkâmının tatbik edilir olabilmesi için 
bir metoda yani bir devlete ihtiyacı vardı 
ve tarihte din hep onunla ayakta kalmıştı. 
İşte sömürge kültürü ile aklını ve zihnini 
beslemiş olan düşün çevrelerinin sürekli 

olarak metot hükümlerine saldırmaları, 
onları (devlet, yönetim sistemi) yok say-
maları bu yüzdendi. Bunları “yok” say-
madan demokratik, kapitalist ve liberal 
sistemlerine uygulama alanı açamazlardı.

Sömürgenin inşa ettiği laik devletle-
rin eğitim politikaları çerçevesinde din, 
bu dinin hukuku bir neslin sonraki nes-
le aktardığı bir eğitim müfredatı mesa-
iline indirgendi. Tedris edildikçe insana 
haz veren manevi bir doyum aracı, lakin 
mensuplarının pratik yaşamlarına hâ-
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kim olmayan, ilişkilerini düzenlemeyen 
bir bilgi malzemesine dönüştü. Bu dinin 
hukuk sistemi/fıkıh medrese ve ilahiyat 
fakültelerinde okutuldu lakin onu tatbik 
edecek devletin gereksiz olduğu söylenip 
durdu. Böylece dini vicdana hapsetmenin 
tüm aparat fikirleri icat edilmişti. Artık 
Allah’ın rızasını kazanmak için illa da İslâ-
mi bir devlete gerek yoktu. Hasbelkader 
ümmetin yaşadığı can yakıcı hadiselerden 
etkilenerek “ne olacak hocam bu ümme-
timizin hâli” formatında bir soru yöneltti-
ğinde zihin demogoji üretmeye hazır, sta-
bilize hâle getirilmişti: “Sen iyi bir talebe 
ol, gerisini Allah verir.” Böylece modern 
ulus devletin arzuladığı “uysal yurttaşlık” 
konsepti içinde kıyamete kadar İslâm her 
neslin sonrakine aktaracağı eğitim müf-
redatına dönüştürülmüştü. “Uysal yurt-
taşlık” meselesi hâlledildikten sonra artık 

her yerde Kur’an ya da hadis eğitiminin 
icra edilmesine bir mani yoktu.

Bundan dolayı Kur’an Fatiha’dan baş-
lanıp Nas’tan çıkılarak tefsir edilir de Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in he-
nüz vahiy tamamlanmadan kurduğu dev-
letin nasıl kurulacağına ilişkin metot bir 
türlü bulunamaz. Mushaf  henüz altı adet 
iken devletinin ulaştığı bu geniş coğrafya-
da yaşatılması için gerekli olan metodun 
ne olduğu istihraç edilemez. Bırakın onu, 
bir devlet, bir iktisat tasavvuru oluşmaz. 
Tam aksine bu alanlarla ilgili dinin belirli 
bir sistem vaz etmediği söylenir durur. 
Üstelik zihinlerde en çok değersizleş-ti-
ril-en bu konular olur. Dini tam da bu 
alanlardan tecrid etmeye çalışan laiklerle 
yarışır gibi canhıraş “sistem yok” vurgu-
su yapılır. Abdest, taharet, namaz, oruç, 
ahlak vb. bireysel alana ilişkin ibadetlerin 

erkân ve şartları Kur’an ve Sünnet’te sis-
tematik biçimde yer almadığı hâlde bun-
lar kolaylıkla sistematize edilebilinirken 
siyasal ve toplumsal alana ilişkin ahkâm 
söz konusu olunca “belli bir sistem yok” 
nakaratı tekrarlanır durur. Aynı şey ha-
disler için de geçerlidir. Nebi’nin imaret, 
imamet, siyaset (yönetim), servetlerin 
(iktisat) ve adaletin (kadâ) tevzîi için fer-
man buyurduğu hadis külliyatı ders hal-
kalarının konusu olur da bir türlü bunları 
bir proje olarak topluma taşıyacak siyasi 
kitle teşekkül etmez. Teşekkül etmediği 
gibi bu potansiyel kitleler seçim arifesin-
de istisnasız her biri laik, demokrat ve 
liberal tüzük, politika ve siyasetlere sahip 
partilerden birine, vagonların blok blok 
lokomotiflere bağlandığı gibi bağlanır 
ve böylece yöneticileri Müslüman olsa 
da demokratik, liberal sömürge fikir ve 

Sömürgenin inşa ettiği laik 
devletlerin eğitim politikaları 
çerçevesinde din, bu dinin hukuku 
bir neslin sonraki nesle aktardığı 
bir eğitim müfredatı mesailine 
indirgendi. Tedris edildikçe insana 
haz veren manevi bir doyum 
aracı, lakin mensuplarının pratik 
yaşamlarına hâkim olmayan, 
ilişkilerini düzenlemeyen bir bilgi 
malzemesine dönüştü.
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projeleri ümmetimizi çekip götürür. On 
yıllar sonra gerçeği anlayıp bir makas de-
ğişikliği sırasında tekrar süslü püslü yeni 
bir lokomotif  perona gelir ve kendi isti-
kametinde yol almak isteyen ümmetimizi 
peşine takar sürükler, yıllar böyle geçer 
gider.

Bu eğitim sisteminin icat ettiği “bilgin” 
prototipi modern uluslararası sistemin 
inşa ettiği konjonktürü maslahat-zaru-
ret gereği referans kabul ederek sözde 
savunduğu gelenekten kopar. Modern 
paradigmayı referans alarak dini kuşa çe-
viren modernistler ile modern 
paradigmanın inşa ettiği kon-
jonktürü zaruret gereği esas 
alanlar birbirinin kopyasına dö-
nüşmektedirler.

Sömürgenin inşa ettiği din 
anlayışı en can yakıcı sorunlar 
karşısında bile “eğitimsizlik kar-
deşim” retoriğini tekrarlayan 
“cins kafalar” üretti. Heder edi-
len canların, namusların ve işgal 
edilmiş coğrafyaların korunma-
sı, ancak ilgili ahkâmın tatbiki ile 
mümkün olabilecek iken hiç il-
gisiz bir şekilde “Salahaddin gibi 
namaz kılabildiğimizde Kudüs 
kurtulacak!” vb. beylik laflara 
kurban verildi beldelerimiz.

Irzların, canların ve malların 
korunması bir hüküm, namaz 
da bir hükümdür. Abdest, na-
maz hüküm; zekât da bir hü-
kümdür. Namazı kıldığınızda 
zekâtı vermiş olmayacağınız 
gibi Allah ve Rasulü’ne savaş 
açmak anlamına gelen faizi orta-
dan kaldırmış da olmazsınız. Bir ibadet 
olarak dua ettiğinizde topraklarınızın iş-
gali de son bulmaz. Rabbimiz toprakları 
işgalden kurtarma, canları ve namusları 
muhafaza etme mükellefiyetini yükle-
yen ilgili hükümleri bazı metot hüküm-
lerin yerine getirilmesine bağlamıştır. Bu 
hükümler diğer hükümlerin güvencesi 
olarak yerine getirildiğinde yerine gel-
miş olur. Bu sebeple klasik fıkıh ve ke-
lam kitaplarında âlimler, imametin (İslâm 
Devleti) farz olduğuna dair görüşlerini, 

toplumsal/kamusal alana ilişkin hüküm-
leri tatbik edecek bir kamu otoritesinin 
zorunluluğuna dayandırmışlardır. Zira bu 
hükümler fertler değil ancak bir kamu 
otoritesi tarafından yürürlüğe konulabi-
lir. Metot (devlet) olmadığı sürece söz 
konusu ahkâm 1,5 milyar Müslümanın 
vicdanlarında mahkûm olmaya devam 
edecektir.

Metot derken neyi kastediyoruz. 
“Kim bir halifeye beyatsız ölürse ca-
hiliyye ölümüyle ölür.” hadis-i şerifin-
de açıkça ifade edildiği üzere İslâm hali-

feyi nasp etmeyi farz kılarak şer’î ahkâmı 
vicdanlara mahkûm edilecek hükümler 
olmaktan çıkaran metot hükümleri vaz 
etmiştir. Bundan dolayı Sahabe farz ol-
duğu hâlde Nebi’nin cenazesini, defin 
işlemlerini dahi geciktirmiştir.

Mescid-i Aksa’nın ya da işgal altındaki 
herhangi bir Müslüman toprağının kur-
tarılmasını dahi bireysel bir ibadet alanı 
ile irtibatlandıran bir din yorumu moda 
oldu. Ümmetimizin içinde bulunduğu 

durum ve şer’î nasslar bir devlet kalkanını 
zorunlu kılarken, dua kalkanı onun yerine 
ikame edildi. Salya sümük ağlayarak dua 
eden ulema canları, malları ve kutsal top-
rakları muhafazadan mükellef  ümeraya 
ma’rufu emretmediği, mevcut durumu 
koruyan uluslararası anlaşmalara imza 
atarken ümerayı münkerden nehyetme-
diği müddetçe duaların kabul olmayaca-
ğını bilmiyor mu? Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurdu: “Bana hayat 
bahşeden Allah’a andolsun ki, siz ya 
iyiliği emreder kötülükten alıkoyarsı-
nız ya da Allah kendi katından sizin 

üzerinize bir azap gönderir. 
O zaman dua edersiniz fa-
kat duanız kabul edilmez.” 

Serada yetiştirilmiş, şurada 
ve burada mantar gibi karşımı-
za çıkan bu din anlatım dili, iş-
galin sonlandırılması gibi ancak 
İslâmi bir devlet organizasyonu 
içinde orduların seferber edil-
mesiyle gerçekleşebileceğini 
kitlelerin dikkatlerinden kaçı-
ran bir illüzyona dönüşüyor. 
Bunlar, hayattan tasfiye ettikten 
sonra Rönesans aydınlarının 
din adamlarına telkin ettikle-
ri avutucu masallara benziyor. 
“Kalbini temizle, Tanrı devletini 
armağan eder.”

Bu edebiyatı en iyi beceren 
dil ustalarından biri Gazze’nin 
vurulduğu 2008’de “Gazze’yi 
öyle bir imar etmeliyiz, öyle bir 
imar etmeliyiz ki Allah düşman-
ları ‘aman bir daha yerle bir 
etmeyelim Müslümanlar daha 

iyisini inşa ederler’ desinler ve şehirlerimizi 
yıkmaktan imtina etsinler!” diyebiliyordu. 
Bize mantık dersleri veren bu insanlar 
en yakıcı sorunlarımız karşısında bile en 
basit mantığı yürütmekten aciz, zihinleri 
kötürüm eden demagoji ustaları olarak 
karşımıza çıkabiliyor.

Esasında bu zevat kendi yurtları, ev-
leri, edebiyat parçaladıkları mekânları 
yanıp tutuştuğunda, tabiri caizse ateş 
bacayı sardığında asla dinleyici kitlele-
rine, “Bu ateş içinizde Ömer gibi namaz 

Sömürgenin inşa ettiği 
din anlayışı en can yakıcı 
sorunlar karşısında bile 
“eğitimsizlik kardeşim” 
retoriğini tekrarlayan 
“cins kafalar” üretti

“
“
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kılanlar çıkınca sönecek.” demez, derhal 
itfaiyeyi arar. Yani fiilî sonuç doğuracak 
sorunu çözecek türden davranış sergiler, 
ilgili kurumdan hizmet talebinde bulunur. 
Yangında 110’u, asayiş sorununda 155’i, 
hastalık durumunda 112’yi arar da üm-
metin meselesinde topu taca atar gibi 
kâh duaya kâh namaza kâh ahlaka bağ-
lar meseleyi. Bu bıktırıcı ve usandırıcı din 
edebiyatı tam da sömürgecinin istediği 
din anlatım dilidir. Zira kendisini hayatta 
var edecek metottan yoksun ve bir yığın 
demagojilerle bezenmiş din, kıyamete 
kadar da anlatılsa hiçbir şey değişme-
yecektir. Sadece geniş kitleler üzerinde 
mevsimlik bir heyecan yaratıcı, yaldızlı 
bir din edebiyatı geliştirilmiş olacak ve 
yeni yakıcı sorunlar ve kriz dönemleri 
için Müslümanları avutucu ve çaresizliğe 
boğacak ve onları fasit bir daireye hap-
sedecektir.

Hâlbuki Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem henüz davetinin ilk yıllarında bile bu 
dinin, tevhid kelimesinin siyasi bir mesaj 
taşıdığını hatta Arap ve acem (Arap ol-
mayan) yani bütün insanların mülküne, 
topraklarına hükmetmeyi amaçladığını 
açıkça izhar ediyordu. Davetini, söylem-
lerini biraz yumuşatması ve değiştirme-
si talepleri ile geldiklerinde onlara şunu 
söyledi: “Ey amca! Ben onları bir 
kelimeye çağırıyorum. Bir kelime ki 
onunla Araplar, onlara boyun eğecek, 

acemler, onlara cizye verecekler.” 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
kelimenin tam anlamıyla siyasi bir kimlik 
sergiliyordu. Buradan şunu anlıyoruz ki, 
İslâm’ın teorik olan hüküm ve çözümleri-
ni pratikte uygulayacak bir devletin (me-
tot) olmadığı zamanlarda onu toplumda 
hissedilebilir kılacak şey toplumsal ve kü-
resel çapta sorunlara ilişkin çözümlerini 
şer’î naslara bina eden, İslâmi fikir ve dü-
şünceler üzerine inşa olunmuş siyasi bir 
kitledir. İşte İslâm’ın hâkim olmadığı bir 
dünyada eğitim, böyle bir pratiğin içeri-
sinde verilir. İslâmi eğitim, şimdikilerin bir 
sonrakilere aktaracağı malumat ve müf-
redat konusu hâline getirildiğinde onu 
hayattan ayıran sekülerlerin hattı üzerin-
de yürünüyor demektir ki, yozlaşmanın 
kaynağı budur. Artık fen, sosyal ve dini 
alanlarda çok iyi eğitilmiş nesillerimiz var 
ama bu eğitim onları, siyasi meselelere 
demokrat, iktisadi meselelere kapitalist 
ve liberal, toplumsal meselelere özgür-
lükçü, ümmet coğrafyasına milli duygu 
ve düşüncelerle bakmaktan alıkoymuyor. 
Mevcut paradigma üzerinden verilen eği-
tim sadece mevcut durumu meşrulaştı-
rıcı ve statüko lehine katalizörlük işlevini 
yerine getiren bir işlev görüyor.  

Örneğin siyer eğitimi, dini hayattan 
ayıran paradigma üzerinden verildiğinde, 
öylece kürsüsünden sürekli insanlara ah-
lak dersleri veren ders halkalarında insan-

lara bilgi yükleyen bir Rasul profili çıkıyor. 
Hâlbuki O kelimenin tam anlamıyla siyasi 
bir kitlenin lideri idi. O’nun siyasi kimliği/
vizyonu sadece içinde yaşadığı çağa değil 
geleceğe dahi uzanıyordu. Hicret yolcu-
luğunda izini bulan Süraka’ya, “Ey Sürâ-
ka! Sen Kisrâ’nın bileziklerini koluna 
takınacağın, kemerini kuşanacağın 
ve tacını giyeceğin zaman nasılsın?!” 
dedi. Sürâka: “Krallar kralı Kisrâ b. Hür-
müz’ün mü?!” diye hayretle sorunca, 
Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem “Evet!” 
buyuruyordu. Böylece Fars beldelerinin 
fethedilip Kisrâ’nın servetinin Ashabına 
ganimet kılınacağını, Allah’tan başka ko-
ruyucu kimsesi olmadığı bir durumda ha-
ber veriyordu. Lakin bütün bunların üs-
tesinden gelebilecek devlete giden yolda, 
iki yıl öncesinde Musab b. Umeyr’i Medi-
ne’ye gönderiyordu. İşte bu onun siyasi 
bir kitle organize ettiğini göstermektedir. 
Biz ise henüz on dokuz yaşında bir dev-
letin anahtarlarını, kendisini stratejik pla-
nın parçası olarak Medine’ye gönderen 
Nebi’ye teslim eden büyük devlet adamı 
Musab’ı ilk öğretmen derekesine indire-
rek bu boğucu eğitim fetişizmine onu da 
ve İslâmi inkılabı gerçekleştiren büyük 
eylemini de kurban veriyorduk.

İşte sömürge eğitimi bunu yaptı. Bu 
sayede ümmete tarih boyunca hayat 
veren dini metinleri, nassları koyu birey-
selliğe mahkûm etti, başta Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem olmak üzere 
tarih yapmış kahramanları kadükleştirdi. 
Bir devlet kurmuş, devlet kurmak için İs-
lâm akidesini esas alarak fikrî ve siyasi bir 
kitle oluşturmuş bir Nebi’nin en büyük 
Sünnetini bizlere unutturdu.

“Ümmetimin fesat zamanında 
kim benim (unutulmuş) Sünnetime 
sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır.”

1	 	Bakileştirmek,	kalıcı	kılmak
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 
katıldığı bir televizyon prog-
ramında şöyle dedi:

“Ezan Arapça okunduğunda, insanlar 
başörtüyle üniversiteye girdiğinde Türki-
ye’ye şeriat gelecekmiş gibi bir hava oluş-
turuldu ama bugün, Türkiye’ye şeriat falan 
gelmedi. Türkiye, dindarlaşmadı. Türkiye 
muhafazakârlaşıyor mu diye sorsanız, ben 
Türkiye’nin muhafazakârlaşmadığını söyle-
rim; bütün toplumların doğasıdır bu, refah 
ve özgürlük arttıkça toplumlar daha sekü-
lerleşirler, daha liberalleşirler.”

Köklü Değişim web sitesinde bu ha-
beri okuduğumda Mahir Ünal’ın sıradan 

bir vekil olarak, konuştuğundan habersiz 
biri olduğunu düşünmüştüm. Bu adam 
tam olarak ne demiş diyerek konuşmayı 
dinlediğimde böyle olmadığını gördüm. 
Zira Sayın Ünal bu cümleyi kullanmadan 
hemen önce sosyolog kimliği ile bir de-
ğerlendirme yaptığını söylemekte. Hâl 
böyle olunca sekülerleşme üzerindeki bu 
tartışmaya katılmak zorunlu oldu.

Bu tartışmanın en başında şu dipno-
tu düşmek istiyorum. Batılı kavramların 
Müslümanlar üzerinde kullanılması başlı 
başına hatadan ibarettir. Zira bu kavram-
lar tarihsel bir dizi gelişmeler neticesinde 
tarihsel bağlamda kullanılmıştır. Bu kav-
ramların Müslüman toplumlar için kul-

lanılabilmesi için aynı tarihsel süreçlerin 
yaşanması ve aynı özellikleri barındırması 
kaçınılmazdır. Dolayısıyla Batı tarihindeki 
gelişmeyi ifade eden bir kavramı Müslü-
man toplumlar için kullanmak peşinen 
bir yanlışlığı ve yanlış tanımlamayı bera-
berinde getirmektedir. Tıpkı birazdan ele 
alacağımız sekülerleşme kavramı gibi. 

Sekülerleşme kavramı sosyolojide 
çokça konuşulan ama üzerinde net bir it-
tifakın olmadığı bir kavramdır. Ortak ka-
bul gören ise sekülerleşmenin bir süreci 
ifade ettiğidir. 

Sekülerleşme, özellikle modern sana-
yi toplumlarında dinsel inançların, pratik-
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“Sekülerleşme Batılı bir kavram olup akla da-
yanmayan kalbe itminan vermeyen dinler için 
geçerli bir kavramdır. Nitekim bu kavram akıl 
ötesi dogmalar ve hurafelerle dolu Hristiyanlık 
için kullanılmaya başlanmış bir kavramdır”

“Sekülerleşme tartışmalarının özünde dinin 
insanlar nazarında değer kaybetmesi yer 
almaktadır.”

getirmiş, yaşam dünyalarının çoğullaş-
ması, dinsel sembollerin tekelini kırmış, 
kentleşme bireyci ve anomik bir dünya 
yaratmış, ailenin öneminin aşınması din-
sel kurumları daha az ihtiyaç duyulan bir 
kalıba sokarak, insanlara kendi çevreleri 
üzerinde daha fazla denetim kurma ola-
nağı tanımıştır. Bu anlamda sekülerleşme, 
Max Weber’in toplumun akılcılaşması, 
yani rasyonelleşmesi kavramıyla ifade 
etmeye çalıştığı olgunun bir ölçüsü ola-
rak kullanılmaktadır. Sosyal bilimler lite-
ratüründe sekülerleşme, “dinî düşünce, 
muamelat ve kurumların sosyal önemini 
yitirdiği bir süreç1; dinî inançlar, ibadetler 
ve cemaat duygusunun toplumun ahlaki 
hayatından uzaklaştırılması2; mistisizm 
dahil tüm dinî konu ve tutumlara karşı 
tam ilgisizleşme3; yarı paganlaşma4; dinî 
otoritenin gerilemesi5; dinî olanın karşı-
tı6” gibi çeşitli yönleriyle tanımlanmıştır. 

Oliver Tschannen ise sekülerleşme-
yi, dinin gerilemesi yani dinin daha önce 
kabul gören sembollerinin, doktrinlerinin 
ve kurumlarının prestij ve nüfuz kaybı an-
lamı olarak tanımlamaktaydı. Sekülerleş-
menin sonucu da dinsiz toplum demekti.

Sekülerleşme tanımlanırken kullanılan 
farlı kavramlar vardır. Bu kavramlar: dün-
yanın büyüsünden ayrılması, kurumsal 
farklılaşma ve ayrımlaşma, özerkleşme, 
rasyonelleşme, bireyselleşme, özelleş-
me, göreceleşme, bu dünyaya ait olma, 
inanmama, kilise dindarlığının çöküşü, 
kilisesizleşme, brikoloji, aydınlanma miti, 
dinin gerilemesi, bu dünyaya uyma, top-
lumun dinle ilgisinin kesilmesi, dini inanç 
ve kurumların yer değiştirmesi, kutsal bir 
toplumdan seküler topluma geçiş.

Görüldüğü üzere sekülerleşme tar-
tışmalarının özünde dinin insanlar naza-
rında değer kaybetmesi yer almaktadır. 
Peki, Mahir Ünal’ın söylediği gibi Türkiye 
toplumu gerçekten sekülerleşiyor mu? 

Hemen söyleyeyim bu imkânsız. Zira 
sekülerleşme Batılı bir kavram olup akla 
dayanmayan kalbe itminan vermeyen 
dinler için geçerli bir kavramdır. Nite-
kim bu kavram akıl ötesi dogmalar ve 
hurafelerle dolu Hristiyanlık için kulla-
nılmaya başlanmış bir kavramdır. Akla 
dayanmayan Hristiyan akidesi aydınlan-
ma sürecinde akıl karşısında iflas etmiş 
ve insanlar nazarında güvenini yitirmiştir. 
Zaman içerisinde tüm alanlarda hâkimi-
yetini kaybetmiş ve hayat sahnesinden 
uzaklaşmış, ateizm Batı toplumunda yer 
bulmuştur. Ancak insan fıtratı inançsızlığı 
kabul etmediği için başat rol, yontulmuş 
ve yetkileri elinden alınmış Hristiyanlık 
üzerinde kalmaya devam etmiştir. 

Sekülerleşmeyi Türkiye toplumuna 
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lerin ve kurumların toplumsal önemlerini 
yitirdikleri bir süreçtir. Sekülerleşme tezi, 
sekülerleşmenin sanayi toplumunun ve 
kültür modernleşmesinin yükselişinin ka-
çınılmaz bir özelliği olduğunu ileri sürer. 
Bu teze göre, modern bilim geleneksel 
inançları daha az akla yatkın bir duruma 
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tatbik etme girişimi Türkiye Cumhuriyeti 
tarihiyle yaşıttır. Batı karşısında ezik bir 
ruh hâliyle onu taklit etme Cumhuriyet 
kadrolarının ortak özelliğidir. İktidar sa-
hipleri değişmiş ancak bu eziklik ve taklit 
değişmemiştir. Halktan kopuk ama halkın 
üzerinde baskın olan bu güruh devlet me-
kanizmalarının her bir köşesi-
ni tutmuştur. Tepeden inme 
bir sekülerleşme uygulanmak 
istenmiş bu da zulümlere 
yol açmıştır. Kim ne yaparsa 
yapsın İslâm’a olan güven bu 
halkın genlerine işlenmiştir ve 
sökülemez. Cumhuriyet tari-
hi boyunca yaşanan zulümle-
re rağmen halk İslâm’dan asla 
vazgeçmemiştir. Zira İslâm, 
akla kanaat kalbe itminan ve-
ren bir dindir. 

Hal böyleyken gelinen 
süreçte, Türkiye toplumu se-
külerleşmiyor ancak AK Parti 
eliyle uyuşturuluyor. AK Parti 
eliyle amaç kaybı yaşıyor. AK 
Parti eliyle kimliksizleştiriliyor. 
Sekülerleşen Türkiye toplu-
mu değil AK Parti’nin bizatihi 
kendisidir. Hatırlayın:

Yıl 2012 Başbakan Erdo-
ğan CHP Genel Başkanı Kılıç-
daroğlu’na verdiği bir cevapta 
şöyle demişti:

‘Türkiye’yi dindarlar-din-
sizler diye ayırdığımı söylüyor. 
Önce şu kulakların duymaya alışsın. Benim 
ifademde dindarlar-dinsizler diye bir ifade 
yok. Dindar bir gençlik yetiştirme var. Bu-
nun arkasındayım. Muhafazakâr demokrat 
partisi kimliğine sahip bir partiden ateist 
bir gençlik yetiştirmemizi mi bekliyorsun? 
Senin öyle bir amacın olabilir ama bizim 
böyle bir amacımız yok. Biz muhafazakâr, 
demokrat, tarihten gelen ilkelerine sahip 
çıkan bir nesil yetiştireceğiz. Bunun için va-
rız.’’

Aradan dört yıl geçti ve 28 Şubat 
2016 tarihinde Erdoğan bu kez Cumhur-
başkanı sıfatıyla şöyle dedi:

“İmam hatip neslini sürekli daha ile-

riye taşımak, ülkemizin, milletimizin ve 
tüm ümmetin geleceğinin teminatı hâline 
dönüştürmek için çok daha fazla çalış-
mamız, çok daha fazla emek vermemiz 
gerekiyor. Başbakanlığım dönemimde bir 
konuşmamda ‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ 
dedim, birileri çılgına döndü. Yani ‘Bir baş-

bakan böyle konuşamaz’ dediler. Yani niye 
konuşamayacağımı ben de anlayamadım. 
Ben bir başbakan olarak hedefimi böyle be-
lirlemişim ama bu demek değil ki bu ülkede 
dinsiz olanlara hizmet vermeyeceğiz. Biz 
bu ülkede dindarına da hizmetimizi verdik, 
dinsizine de hizmetimizi verdik, bize haka-
ret edenlere de hizmetimizi verdik, orada 
bir ayrım yok ama hedefimiz dindar nesildir 
çünkü biz şunu biliyorduk, bitaraf  olan ber-
taraf  olur. Böyle yürüdük bu yolda.”

Yıl 2017 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 
şöyle diyor:

“Türkiye, dindarlaşmadı. Türkiye muha-
fazakârlaşıyor mu diye sorsanız, ben Tür-

kiye’nin muhafazakârlaşmadığını söylerim; 
bütün toplumların doğasıdır bu, refah ve 
özgürlük arttıkça toplumlar daha seküler-
leşirler.”

2012 yılında “Dindar nesil yetiştire-
ceğiz” diye başlayan süreç 2017 yılında 
toplumun sekülerleştiğini övünerek söy-

leme noktasına gelmiştir. İşte 
bu sekülerleşmenin ta kendi-
sidir.

Evet, AK Parti iktidarda 
kalmak için her şeyi ama her 
şeyi yapmış ve her geçen gün 
sekülerleşmiştir.  

Esasen seküler bakış açısı 
başlangıçtan beri AK Parti’nin 
bünyesinde mevcuttu. Hatır-
layın 29.06.2010 tarihinde Er-
kan Tan’ın programına katılan 
AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Salih Kapusuz bunu 
itiraf  etmişti. Şöyle ki: Prog-
ramda bir seyircinin “Şeriatı 
getireceksiniz. Yargıyı da teslim 
aldınız.” yorumuna karşılık, 
Kapusuz şunları söylemişti:

“Efendim bir ülkede siz ik-
tidar olmasanız, sizin zihninizi 
okumaya kalksalar, bu tip iddi-
alarda bulunabilirler. Siz iktidar 
olmuşsunuz. 8 yıldır iktidarda-
yız. Bu bizim üzerimizden ka-
faları karıştırmak, zihinleri bu-
landırmak isteyen kesimler elle 

tutulur bu konuyla ilgili ortaya bir şey geti-
rebiliyorlar mı? Var mı böyle bir şey? Biz ikti-
darda mıyız? İktidardayız. Yerel yönetimler-
de iktidarda mıyız? İktidardayız. Kural dışı, 
kanun dışı, demokrasi dışı bir davranışımız 
oldu mu? Avrupa Birliği sürecinde en ciddi 
adımları biz attık, reformlar konusunda en 
ciddi gayreti biz orta yere koyduk.’’

“İktidarda olmasak bu iddia anlaşılır mı 
diyorsunuz?” sorusuna ise “Diyebilirsiniz 
ki siz kafanızda böyle bir şey var. İktidara 
gelirseniz yapacaksınız. İktidara geldik, ik-
tidarda yapmıyorsak ne zaman yapacağız 
bunları? Demek ki vatandaşlarımız, bir şey 
söyleniyorsa önünde arkasında ne var buna 
baksınlar, amacı nedir bunu yorumlasınlar. 

“Şimdilik” diyoruz zira 
AK Partide ciddi bir amaç 

kaybı yaşanmaktadır 
ve bu süreç büyük bir 

hezimetle noktalanacaktır. 
AK Parti’nin tabanına 

verecek mesajı kalmamış 
ve inandırıcılığını yitirmiştir. 

Onu ayakta tutan tek 
şey sömürgeci devletlere   

olan sadakatidir

“

“
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Gerekiyorsa bizi izlesinler, biz sürekli halkın 
içerisindeyiz.” diyerek seküler düşündük-
lerini deklare etmişti.

AK Parti’nin muhafazakâr gençlik ye-
tiştirme vaatlerinin vardığı yeri de birkaç 
sene evvel üzülerek gördük. 

Mütesettir kadınların yanında mini 
etekli, dekolteli baldırı, göbeği, gerdanı 
açık kızları; ellerinde bira şişesi ile başı 
örtülü kızlar; omuzlarına çıktıkları erkek-
lerle dans eden genç kızlar… Dövme 
yaptırmayı bir şey zanneden, imam-ha-
tipleri uyuşturucu tüketilen mekânlar 
hâline getiren erkekler, kızlar… İşte mu-
hafazakâr gençlik…

Eserinizle övünün!

AK Parti şimdi de tankın önüne ya-
tarak büyük bir cesaret örneği gösteren 
halkın yanında olmayı değil de bilakis 
halkın dinî değerleriyle alay eden Kema-
listleri tercih ederek uzlaşmacı bir tavırla 
FETÖ yaftasıyla boşaltılan kadrolara Ke-
malistlerin yerleşmesine göz yummuştur. 
AK Parti için tek gaye iktidarda kalmaktır 
ve bunda şimdilik başarılı olmuştur.

“Şimdilik” diyoruz zira AK Partide 
ciddi bir amaç kaybı yaşanmaktadır ve bu 
süreç büyük bir hezimetle noktalanacak-
tır. AK Parti’nin tabanına verecek mesajı 
kalmamış ve inandırıcılığını yitirmiştir. 
Onu ayakta tutan tek şey sömürgeci 
devletlere olan sadakatidir. 

Bu noktada hem AK Parti için hem de 
tüm Müslümanlar için yeni bir ses, yeni 
bir mesaj, yeni bir amaç ortaya koymak 
kaçınılmazdır. Bu minvalde şu çağrıyı 
yapmak üzerimize bir borçtur, umulur ki 
öğüt alırlar: 

Artık sömürgecilerin kuklası olmak-
tan vazgeçin! 

Artık Kemalistlerle safl arınızı ayırın!

Artık tabanınızı oyalamaktan onları 
uyuşturmaktan ve aldatmaktan vazgeçin!

Şayet Türkiye toplumu için samimi-
yetle bir şeyler yapmak istiyorsanız onla-
ra eski ihtişamlı günlerini hatırlatın! Onla-
ra gerçek bir lider gibi öncülük edin! 

İslâm’a sarılın! İslâm, güç olarak size 
yeter! Zira O’nun karşısında duran nice 
görkemli krallıklar, imparatorluklar, dev-

letler yerle bir olmuş ve tarih sahnesin-
den silinmiştir.

Tek yapmanız gereken halkınıza gü-
venmek ve İslâm’a sımsıkı sarılmak! Eğer 
böyle yaparsanız sadece Türkiye halkının 
değil tüm İslâm ümmetinin size kollarını 
açtığını, sizin yanınızda olduğunu, sizin 
için her şeyini feda ettiğini göreceksiniz!

Bu sizin son ve tek şansınız! Ya İslâm 
ümmeti nazarında hayırla yâd edileceksi-
niz ya da ihanetinizle birlikte Allah Subha-
nehû ve Teâlâ’nın huzuruna çıkacaksınız! 
1	 	Briyan	Wilson

2	 	Victor	Lidz

3	 	Daniel	L.	Edwards

4	 	El	Wood

5	 	Mark	Chaves

6	 	Edward	Baily

Eserinizle övünün!
AK Parti şimdi de tankın 
önüne yatarak büyük 
bir cesaret örneği 
gösteren halkın yanında 
olmayı değil de bilakis 
halkın dinî değerleriyle 
alay eden Kemalistleri 
tercih ederek uzlaşmacı 
bir tavırla FETÖ 
yaftasıyla boşaltılan 
kadrolara Kemalistlerin 
yerleşmesine göz 
yummuştur. 



48 Köklü Değişim

Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

Kâfirlerin İslâm beldelerindeki 
fikrî istilası sonucu İslâm ahlakı 
tahrip edildi. Yüzeysel bakıldı-

ğında sevecen görünen, fakat içerisinde 
ıstırap barındıran, gençliği yozlaştırmak-
tan, enerjisini fayda vermeyen işlere yön-
lendirip heder etmekten başka amacı 
olmayan hürriyet, demokrasi ve başka 
şatafatlı söylemlerle Batılılar ahlaki çö-
küntüyü hat safhaya ulaştırdılar. Bu ne-
denle gidişata dur demek adına emr-i 
bi’l maruf  ve nehyi ani’l münker her 
bir Müslüman’ın üzerine farzdır. Her-
kes kendi çalışmasına, görevine ve gü-
cüne göre ümmetin yeniden dirilişi için, 
onu eskiden olduğu gibi dünyaya liderlik 
yapmak üzere kalkındırmak için katkıda 

bulunmak zorundadır. Bu konuda en 
önemli görev öğretmenlere düşmekte-
dir. Zira öğretmen Peygamberin daveti-
nin mirasçısıdır. Gelecek neslin kılavuzu 
ve mimarıdır. Hem bizim hayatımıza hem 
evlatlarımızın hayatına, düşünce ve dav-
ranışına ve hatta ilgi alanlarına ve hayal-
lerine büyük etkisi olandır. Öğretmen o 
büyük emaneti üstlenendir ki şayet Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’yı razı edecek şekilde 
taşırsa kendine aydınlık olacak, aksi tak-
dirde kendini cehennem ateşine götüre-
cektir. Ne izzetli bir mesaj ve ne yüce bir 
görev! İlk öğretmen Peygamberimiz Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem değil miydi? Allah 
Subhanehû ve Teâlâ buyuruyor ki:

َويَُزكِّيكُْم  َعلَْيكُْم آيَاتَِنا  يَْتلُو  نكُْم  ِفيكُْم َرُسوالً مِّ أَْرَسلَْنا  كََم 

ا لَْم تَكُونُواْ تَْعلَُموَن َويَُعلُِّمكُُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمَة َويَُعلُِّمكُم مَّ

“Nitekim kendi içinizden size 
ayetlerimizi okuyan, sizi kötülük-
lerden arındıran, size kitabı ve hik-
meti talim edip bilmediklerinizi 
size öğreten bir Rasul gönderdik.”1

İmam Gazali öğretmenlik mesleğine 
büyük değer vermiş ve şöyle demiştir: 
“Öğrenip amel eden ve öğrendiklerini öğ-
reten bir kimse, gökler âleminde hayırla 
yâd edilir.” İslâm düşmanları işte bu rolü 
çeşitli ve şirret yollarla hedef  aldılar. Zira 
bu rolün önemini ve gelecek nesillerin 
şahsiyetini geliştirmede ve İslâmi akidele-
rine dayanarak karar vermedeki etkisini 

İSLÂM’DA ÖĞRETMEN
NASIL OLMALI?

Abdulmelik KILIÇ

“Öğretmen Peygamberin davetinin mirasçısıdır.
Gelecek neslin kılavuzu ve mimarıdır.”
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biliyorlardı. Bu yoldaki çabalarla nesiller 
başıboş bırakıldı, bozuldu ve belirli bir 
şahsiyetten yoksun bırakıldı. Artık üm-
metin evlatları tarihlerinden haz etmez, 
ümmetin başarısızlığından, zayıf  düşmüş-
lüğünden ve aşağılanmasından İslâm’ı so-
rumlu tutar oldular.

Ey öğretmen! Neden öğretmen ol-
duğunu kendine hiç sordun mu? Hayatın 
için neden bu yolu seçtin? Bu-
nun cevabını dürüstçe ve açık-
ça bilmen, senin karakterini ve 
bu yoldaki davranışını ve yakla-
şımını yansıtmaktadır. Etrafımı-
za bakınca kaç çeşit öğretmen 
olduğunu görüyoruz:

Öğretmenliği tek iş imkânı 
olarak gören öğretmen… As-
lında o, öğretmen olmayı ne 
arzulamış ne de öğretmenlik 
onun ilgisini çekmiştir. Onun 
için bu sadece bir meslek ve 
ekmek parasını kazanmanın 
yoludur. İmkânı olsa daha fazla 
veya benzer getirileri olan fa-
kat öğretmenliğin beraberinde 
getirdiği güçlükleri olmayan bir 
mesleği tercih ederdi. Bir de 
ikinci tip öğretmen var ki, o 
da sürekli hayatından şikâyetçi, 
bahtına küsmüş, öğretmenliğin 
yükünden, yoruculuğundan, 
düşük maaştan dert yanar, ağ-
layıp sızlar, yaşıtlarının eğitim-
den başka bir alanda çalışmakla 
daha şanslı olduğundan bahseder. Üçün-
cü tipe gelince onun tek amacı bir an ev-
vel müfredatı tamamlayıp öğretmekten 
kurtulmaktır. Öğrettiğini gerçek hayatla 
ve akide, din ve ahlakla ilintilemez, öğ-
rencilerinin konuyu anlamasına önem 
vermez, öğrencilerinin bunları idrak edip 
davranış hâline getirmesini umursamaz, 
sınıfın dört duvarının ardında olup bi-
tenlere veya gördüğü yozlaşmaya aldırış 
etmez. Hatta öğrencilerinin karşısında 
bunları kınamaz bile. Aslında talebeleri-
nin, toplumunun ve ümmetinin gerçekle-
rinden tamamen kopuktur... Dördüncü, 
beşinci ve altıncı olumsuz manzaralar 
eğitim hayatımızı tıka basa doldurmuş ve 

toplumun çeşitli kurumlarında kötü ve 
derin etkisini bırakmıştır. Böylesi bir ger-
çeklik ve ümitsizlik içindekilerden nasıl 
mükemmellik, üreticilik ve ciddiyet bek-
leyebiliriz ki?!

Bir de Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in hadisinde övgüyle bahsettiği 
öğretmenin niteliklerine bakalım:

ف  النَّْملََة  َحتَّى  واألرِْض  َمواِت  السَّ َوأَْهَل  وَمالئَِكتَُه  اللَه  إنَّ 

ِحْجرَِها َوَحتَّى الُحوَت لَيَُصلُّوَن عل ُمَعلِِمي النَّاِس الَخرْيَ

“Allah Teâlâ hazretleri, melekleri, 
semavat ehli, deliğindeki karıncaya, 
denizindeki balıklara varıncaya ka-
dar arz ehli, halka hayrı öğretene 
mağfiret duasında bulunur.”2

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
tarif  ettiği gibi, neredeyse peygamberle-
rin davasına denk bir davayı elinde tutan 
öğretmenin nitelikleri nedir? İbn Mes’ud 
RadiyAllahu Anh ‘dan rivayetle:

ال َحَسَد إالَّ ف اثَنتنَْيِ رَُجٌل آتَاه اللُه َماالً فَسلَّطَُه َعل َهلَكِتِه 

ها ف الَحقَّ ورَُجٌل آتَاُه اللُه الِحْكَمَة فَُهَو يَقِض ِبها ويَُعلِمُّ

“Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. 
Allah’ın kendisine ihsan ettiği malı 
hak yolunda harcayıp tüketen kimse; 
Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli 
yerince hükmeden ve onu başkaları-
na da öğreten kimse.”

Bu niteliklerin ilki takva ve Allah Su-
bhanehû ve Teâlâ’ya karşı samimiyettir. 
Öğretmen ilim öğrenmeye ve ustalık-

la öğretmeye Allah rızası ve 
ahiret için niyet etmelidir. Sırf 
maaş ve üstlerinden övgü, 
şöhret ve terfi almak ve buna 
benzer nedenlerle öğretmen 
olmamalıdır. Ebu Hureyre Ra-
diyAllahu Anh şöyle dedi: Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

َعزَّ  اللَِّه  َوْجُه  ِبِه  يُبْتََغى  ِمامَّ  ِعلاًْم  تََعلََّم  َمْن 

نْيَا لَْم  َوَجلَّ اَل يَتََعلَُّمُه إاِلَّ لِيُِصيَب ِبِه َعرًَضا ِمْن الدُّ

يَِجْد َعرَْف الَْجنَِّة يَْوَم الِْقيَاَمِة

“Allah’ın rızasını elde 
etmek için öğrenilmesi ge-
reken bir ilmi, dünyevi bir 
menfaati elde etmek için 
öğrenen kimse, kıyamet 
günü cennetin kokusunu 
dahi alamaz.”

Öğretmen öğretirken tale-
belerine ümmetin ve İslâm’ın 
hayrı için gereken terbiyeyi 
de vermek zorundadır. İmam 
en-Nevevi diyor ki: “... öğret-

menin niyeti, yukarıda da bahsedil-
diği gibi, Allah rızası için öğretmek olmalı-
dır, yoksa dünyevi hedeflere ulaşmanın bir 
aracı olarak değil. Öğretmen daima eğiti-
min en önemli ibadetlerden birisi olduğunu 
hatırında tutmalıdır. Bu büyük ve cömert 
fazileti ve onun hayrını yitirme korkusuyla, 
niyetini düzeltmeye iten motivasyon ve zor-
luklarına ve hoş olmayan yönlerine karşı ko-
ruyan azim bu olmalıdır.” Samimiyetin ve 
takvanın olmadığı yerde, riya, atalet ve 
ihmal devreye girer. Bu da kültürü zayıf, 
imanı sathi ve ümmetin meselelerinden 
habersiz ve ümmetin canlanmasına bir 
vesile olmak yerine engel oluşturan bir 
gençlik olur. Bir öğretmenin, Allah’a kar-
şı samimi olup olmamasına bakılmadan, 

Öğretmen ilim 
öğrenmeye ve ustalıkla 

öğretmeye Allah rızası ve 
ahiret için niyet etmelidir. 
Sırf maaş ve üstlerinden 

övgü, şöhret ve terfi 
almak ve buna benzer 
nedenlerle öğretmen 

olmamalıdır

“

“

İSLÂM’DA ÖĞRETMEN NASIL OLMALI?
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ay sonunda maaş alıyor olması, eğitimin 
kalbine hançer vuran bir konsepttir. Bu-
rada samimiyet nerede kalıyor? Allah ve 
takva nerede kalıyor? 

Elbette öğretmen öğrettiği konuda 
usta olmalı ve bilgisini talebelerine aktar-
mak için akıllı öğretim metotları kullan-
malıdır.

Öğretmenin en önemli nitelikleri ara-
sında; sabır, tahammül ve hoşgörü yer 
almaktadır. Kılavuz olan öğretmen “La 
ilahe illAllah Muhammed Rasulul-
lah” ilkesine sadık bir nesil yetiştirmek 
istiyorsa, sabırlı, hoşgörülü olmalıdır ki 
bu görevi hakkıyla yerine getirebilsin. 
Sabrın ve tahammül özelliklerinin Allah 
Subhanehû ve Teâlâ katında büyük ecri 
vardır: 

اِبِريَن َواللَُّه يُِحبُّ الصَّ

“Allah sabredenleri sever.”3

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
insanlara en zor durumlarda bile sabırlı 
olmayı emrederdi. Hoşgörü ve taham-
mül hem gerekli hem önemlidir. Onun 
için öğretmen daima bunun karşılığının 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’da saklı oldu-
ğunu ve bu gençlerin kendisine emanet 
edildiğini hatırlamalıdır. Bilmelidir ki her 
öğrencinin farklı yeteneği, her insanın 
farklı mizacı, farklı özel ihtiyaçları, ilgi 
alanları ve farklı sorunları ve endişeleri 
vardır. O hem öğretmen, hem rehber 
hem de anne, babadır. Onun için öğ-
rencilerine kalbini açmalıdır, onlara karşı 
yumuşak huylu ve merhametli olmalı-
dır. Onları eğitmeye çabalarken şefkat 
ve sebat göstermelidir, fikirleri onların 
kabiliyetlerine, ihtiyaçlarına, mizaç ve zi-
hinlerine göre anlatmalıdır. Bazıları ilk an-
latmada kelimeleri ve dersleri kavrarken, 
bazıları tekrara ve daha fazla açıklamaya 
ve detaylandırmaya muhtaçtır. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ًا إِنَّ اللَه لَْم يَبَْعثِْنْي ُمْعِنتاً َوالَ ُمتََعنِّتًا َولَِكْن بََعثَِنْي ُمَعلِّاًم ُميَسِّ

“Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı 
olarak değil, aksine öğretici ve kolay-
laştırıcı olarak gönderdi.”

Fakat bazı öğretmenler görüyoruz ki 
-Allah onlara hidayet etsin- onlarda sabır 

ve şefkat bulunmuyor. Talebe öğretmeni 
kızdırdığında veya bir şeyi anlamadığında 
veya bir soru sorduğunda, öğretmen sa-
bırlı ve hoşgörülü olmak yerine hiddetle-
nip öfkeleniyor. Kimi zaman bazı öğren-
cilerin davranışları veya sözleri zarar ve-
rici olabilir. O zamanda bile öğretmenin 
sabırlı olup karşılığını (ödülünü) Allah’tan 
bekleyip; öfkelerini, sorularını ve bazen 
can sıkıcı hallerini içine atması gerekir. 
Muaviye ibn Hakem RadiyAllahu Anh na-
maz için cemaate katıldığında, namazda 
konuşulmayacağını bilmiyordu. Sahabe-
den birisi hapşırınca Muaviye RadiyAllahu 
Anh yüksek sesle ona “Yerhamukellah” 
diye dua etti. Sahabeden bazıları ona 
sessiz olması için işaret etti, fakat o an-
lamadığı için konuşmaya devam etti. Na-
maz bittikten sonra, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem onu yanına çağırdı. O 
da korkarak Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’e yaklaştı. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem ise ona nezaketle ve yu-
muşak bir şekilde şöyle dedi: 

َا ُهَو  ٌء ِمْن كَاَلِم النَّاِس، إِنَّ اَلَة اَل يَْصلُُح ِفيَها َشْ إِنَّ َهِذِه الصَّ

التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبرُي َوِقرَاَءُة الُْقرْآِن

“Şüphesiz ki bu namaza insanla-
rın sözlerinden hiçbiri yakışmaz ve 
uygun düşmez. Namaz ancak tesbih, 
tekbirdir ve Kur’an okumaktır.”

Muaviye RadiyAllahu Anh Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu hâlini an-
latırken şöyle diyor: “Anam, babam O’na 
feda olsun, ne önce, ne de sonra O’ndan 
daha güzel eğiten ve öğreten bir muallim 
görmüş değilim.” Örneğimiz, öğretme-
nimiz olan Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in bu sabrı ve nezaketi, ifade etti-
ği tüm sözleri, davranışları ve eylemleri, 
hepsi bizim için eğitimdir.

Öğretmenin sergilemesi gereken ni-
telikler ise dürüstlük ve verdiği söze sa-
dık kalmaktır. Zira Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle sesleniyor: 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا لَِم تَُقولُوَن َما اَل تَْفَعلُوَن

“Ey iman edenler! Yapmayaca-
ğınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?”4

Bir öğretmen talebelerine bir söz ver-
mişse, onu yerine getirmek zorundadır 
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veya karşılarında dürüst kalabilmek için 
özür dilemelidir. Aynı zamanda mütevazı 
olmak zorundadır. İbn Abdel Berr Cami’ 
Beyan el-İlm ve Fadluhu adlı eserinde riva-
yetle, Ömer bin Hattab RadiyAllahu Anh 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den 
şöyle rivayet etti: “İlmi isteyiniz ilim-
le beraber sekineti (vakarı) ve hilmi 
de isteyiniz. Öğrettiğiniz ve kendi-
sinden ilim öğrendiğiniz kimselere 
yumuşak davranınız. Sakın âlimlerin 
katılarından olmayınız ki cehaletiniz 
ilminize galebe çalmasın.” Öğretmen 
bir öğretici ve aynı zamanda bir terbiye-
cidir. Onun için öğretmenin bazı akade-
mik hususları öğrencilerinden öğrenmesi 
de şaşırtıcı değildir. Yaptığı hatadan geri 
dönmek veya bilmediği veya emin olma-
dığı hususlarda öğrencilerine, “Ben bilmi-
yorum” ve “Allah bilir” demelidir. Bu onu 
öğrencilerinin gözünde yüceltir ve ondan 
tevazuu öğrenmelerini sağlayıp ilim sa-
hibi olmadıkları konuda görüş beyan et-
memeyi öğretir.

Biliyoruz ki, İslâm adalet ve denge 
dinidir. Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle 
buyuruyor: 

إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواْلِْحَساِن

“Muhakkak ki Allah, adaleti ve 
iyiliği emreder.”5

İslâm’da sınıf  sistemi yoktur. Zengine 
servetinden dolayı hürmet edilmez, fakir 
de yoksulluğundan dolayı aşağılanmaz. 
Öğrenciler bir sürü gibidir ve onlardan 
öncelikle sorumlu olan Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in belirttiği gibi öğ-
retmenleridir: 

كُلُُّكْم َراٍع وَكُلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه

“Her biriniz çobansınız ve elinizin 
altındakinden sorumlusunuz.”

 Öğrencilerin her biri eşittir. Hiçbiri-
sine ebeveynlerine veya soylarına veya 
zenginliklerine göre özel muamele edil-
mez. Muamelede adalet ilk âlimlerimizin 
her birinde olan ve Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in tavsiye ettiği veya 
aksinden men ettiği gibi ellerinin altın-
dakilere naklettiği bir şeydir. Mücahit 
bin Cabr, büyük Tabiin ve Abdullah bin 

Abbas’ın talebesi -Allah onlardan razı ol-
sun- demiştir ki: “Gençler arasında adalet-
siz olan öğretmen kıyamet günü zalimlerle 
haşrolacaktır.” İbn Sahnun Sibyan’da şöyle 
diyor: “Eğitim verirken asil ve asil olmayan 
arasında eşit davranmalıdır, aksi takdirde 
haindir.” Bugün gördüklerimiz ise bunun 
tam aksinedir. Bazı öğrencilere ayrıcalıklı 
davranmak, öğretmenlerin bazı velisi üs-
tün konumda ve güce veya zenginliğe sa-
hip olan öğrencilerin hatalarını ve bozuk 
davranışlarını görmezden gelmesi, baş-
kalarının hakkı olan hakları onlara ver-
mesi gibi. İslâm’da halifeler öğretmenle-
rin kendi evlatlarına diğer çocuklardan 
farklı davranmamasına azami özen gös-
terirdi. Mesela Harun Er-Reşid; oğlunun 
hocası El-Kasa’i’ye oğlu ile alakalı şu tav-
siyeleri içeren bir mektup göndermiştir: 
“... uygunsuz bir şekilde gülmesine mani 
ol. Ona Beni Haşimlerin büyüklerine karşı 
saygılı olmayı ve bulunduğu meclise giren 
liderlerin değerini bilmeyi öğret. Onu müm-
kün olduğunca hoşgörü ve yakınlıkla düzelt, 
itaatsizlik yaptığında da katı ve sert ol.”

Ciddi ve samimi olan öğretmenin 
görevi ve rolü sınıfta bitmez. Onun en 
önemli rolü, doğru sözlü ve sözüne 
sadık olmasıyla öğrencileri ve toplum 
üzerindeki tesir gücüdür. İlim sahibi ve 
ilmini öğreten hocalarımızın ve âlimle-
rimizin geçmişine bir bakalım; düstur, 
ilim, eylem, metot ve davet. Öğretmen-
ler içinde sebat ve sabırla fitnelere karşı 
sımsıkı ideolojiye tutunmanın en güzel 
örneklerinden birisi İmam Ahmed’dir. 
İşkence gördü, zindanlara atıldı, dövüldü 
ve aşağılandı fakat sarsılmadan gördüğü 
bozukluklara hayatı pahasına karşı durup 
hakikat üzerinde sebat etmiştir. Âlimler-
den, hocalardan ve davet taşıyıcılarından 
böylesi dersleri her zaman ve mekânda 
buluyoruz. Bir başka örnek ise Ümmü 
Derda es-Suğra’dır. Abdülmelik bin Mer-
van onu kadın akrabalarına ders vermek 
için görevlendirmişti. Bir gün o Mervan’ı 
hizmetçilerden birisine, verilen görevi 
yavaş yerine getirdiği için beddua eder-
ken duydu ve ona şöyle dedi: Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediği-
ni duydum: 

İSLÂM’DA ÖĞRETMEN NASIL OLMALI?
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انُوَن ُشَفَعاَء َواَل ُشَهَداَء يَْوَم الِْقيَاَمِة اَل يَُكوُن اللَّعَّ

“Laneti çok yapanlar kıyamet 
günü şefaatçi olamazlar, şehit de 
olamazlar.”6

Bunu söylerken, hakkı söylemekten 
ötürü kimseden korkmadan söyledi. 
Karşısındakinin halife olması onu hak-
kı söylemekten alıkoymadı. Bazı âlim 
ve hocaların yaptığı gibi, olay karşısında 
uzak durmadı veya bu benim meselem 
değil demedi.

 Bir kenarda durup seyirci kalmadı. 
Bugün bazı öğretmenler eğitim siyaseti 
ve müfredat değişikliğinin 
Batılılaştırılması karşısında, 
sistemi ve müfredatı değiş-
tiremeseler bile, razı olma-
dıklarını ifade etmeleri de 
böyledir. Fakat evlatlarımıza 
enjekte edilen bu zehirleri 
beğenmemek veya kınamak 
onları bu zehrin zararını 
azaltmak için, sistemin bo-
zukluğunu ifşa edip gençleri-
mize doğru fikirleri vermek 
sorumluluğundan kurtar-
mıyor. Bilhassa kendi İslâmi 
hükümlerimizden mahrum 
edildiğimiz; çocuklarımızın 
İslâmi akidesini yıkıp yerine 
yozlaşmış laik hürriyetleri, 
demokrasiyi ve diğer kapi-
talist mefhumları benlikleri-
ne yerleştirmeyi hedefleyen 
bu kapitalist düzen ve onun 
fikirleri altında öğretmen-
lerimize büyük görevler 
düşüyor. Bu yozlaşmayı ifşa 
etmek, yanlışlığını ve tehlike-
sini açıklamak ve bu fikirlere 
karşı mücadele etmek, Müs-
lümanların rehberleri olan 
öğretmenlerimizin vazifesidir. Abdullah 
bin Mesud RadiyAllahu Anh ‘ın dediği gibi 
“İlim haşyettir/Allah’tan korkmaktır.” Öğ-
retmenler İslâm’ın doğru düşünme me-
todunu ve Allah Subhanehû ve Teâlâ’yı 
razı etmeyen hiçbir şeyden razı olmama-
yı, hakkı söylemeyi, söylerken de taviz 
vermemeyi veya ikiyüzlülük yapmamayı 
öğretmeliler çocuklarımıza. Öğretmen 

korku ve korkaklığı değil, rızkın sadece 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın elinde oldu-
ğunu, hakkı söylerken sadece Allah’tan 
korkulacağını öğretmelidir. 

Ne yazık ki eğitimi ve öğretmenleri 
kontrol eden mevcut yozlaşmış rejimler 
her gün daha fazla Batı medeniyetini ve 
onun fikirlerini ülkü edinmiş, ilişkilerin 
esasını menfaat ve çıkar olarak kabul 
etmiş, bu eğitim müfredatına ve siyaseti-
ne yürekten bağlı laik fikirli öğretmenler 
atamak için çabalıyor. Bazı öğretmenler 
bu fikirleri sanki bu bağlılıkları karşısında 

vik ediyorlar... Üzerlerine görev olduğu 
gibi hakkı beyan etmiyorlar.

Öğretmenin en önemli rollerinden bi-
risi kendisini rol model olarak gören öğ-
rencilerinin şahsiyetlerini inşa etmektir... 
Bundan dolayı öğretmen öğrencilerine 
güzel örnek olmak zorundadır. Güzel ör-
nek, öğrencinin şahsiyetini geliştirmede 
en etkili araçtır. O içiyle (özüyle) ve dışıy-
la, karakteriyle, edebiyle, nezaketiyle et-
kileyici olan bir rol modeldir. İmam Ma-
lik’in annesi kendisine, hocasından ilim 
öğrenmeden önce ilk olarak edep talep 

etmesini tavsiye etmiştir. Zira 
edep bir öğrencinin kendi-
siyle, Rabbiyle ve insanlarla 
olan ilişkisi için elzemdir... 
İmam Malik ilim öğrenme-
ye karar verdiğini annesine 
bildirince, annesi de ona en 
iyi elbiseleri giydirmiş, başı-
na sarığını bağlamaya yardım 
etmiş ve demiş ki: “Hadi 
şimdi git ve yaz (ilim talep 
et).” İmam Malik RadiyAlla-
hu Anh annesini anlatırken, 
“Annem sarığımı bağlamaya 
yardım ederdi ve derdi ki: Git 
Rabi’a’dan ilim öğrenmeden 
önce edep öğren.” Bazı öğ-
retmenler var ki öğrencile-
rine sigaranın zararlarından 
bahseder, bir yandan da 
elinde sigarasını tutar veya 
biri öğrencilerine dürüst, da-
kik ve sözüne sadık olmaları 
için ısrar eder, fakat kendisi 
yalan söyler veya derse geç 
kalır veya sözünde durmaz 
veya cesur olup hakkı söy-
lemeyi gerektiren bir anda 
sessiz kalır, korkak ve ikiyüz-
lü oluverir. Tek bir ameliyle 

öğrettiği onlarca doğruyu yok eder. 

Demek ki öğretmen, ilim ve bilginin 
anahtarını elinde tutan haznedar değil, 
bir rol model ve örnektir. Rol model, 
talebeyi ya güzelleştirir ya da yozlaştırır. 
Şayet bu rehber dürüst, güvenilir, cö-
mert, cesur, güzel ahlakta fazilet sahibi 
ise talebe de dürüst, güvenilir, edepli, 

Ne yazık ki eğitimi ve 
öğretmenleri kontrol eden 
mevcut yozlaşmış rejimler 

her gün daha fazla Batı 
medeniyetini ve onun 
fikirlerini ülkü edinmiş, 

ilişkilerin esasını menfaat 
ve çıkar olarak kabul etmiş, 
bu eğitim müfredatına ve 
siyasetine yürekten bağlı 
laik fikirli öğretmenler 
atamak için çabalıyor

“
“

madalya alacaklarmış gibi öğrencilerin 
dimağlarına yerleştirmek için var güçle-
riyle ve tüm imkânlarıyla mücadele edi-
yor ve bu işin tehlikelerini ve âlemlerin 
Rabbi olan Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
cezasını unutuyorlar. Bu yozlaşmayı ifşa 
etmek bir yana, bazı öğretmenler bu ze-
hirli müfredatı ve fikirleri öğreterek teş-
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cömert, cesur ve iffetli olacaktır. Rehber 
bir yalancı, hain, korkak, iyi yüzlü ve al-
çak karakterli ise talebe de bu niteliklerle 
ve değerlerle yetişecektir. Hakikaten de 
öğretmenin sorumluluğu ve rolü çok cid-
didir. Öyleyse her öğretmen, acaba kaç 
kişiyi iyileştirmiş, kaç kişiyi de bozmuş 
diye şöyle bir gözünün önünden geçir-
sin! İnsanlar üzerindeki etkisi ne kadar 
olumlu veya ne kadar olumsuz olmuş! 
Örnek şahıslar tarafından verilen eğitim; 
her türlü soyut teoriden çok daha etkili 
sonuç verir ve çok daha güçlü bir argü-
mandır. Fakat söz ile amel birbirine zıt 
olursa sonuç ne olur?! Kur’an-ı Kerim İs-
railoğulları’nı bundan dolayı ikaz etmiştir: 

أَتَأُْمُروَن النَّاَس ِبالِْبِّ َوتَْنَسْوَن أَنُْفَسكُْم َوأَنُْتْم تَْتلُوَن الِْكَتاَب 

أََفَل تَْعِقلُوَن

“Sizler kitabı (Tevrat’ı) okudu-
ğunuz (gerçekleri bildiğiniz) hâl-
de, insanlara iyiliği emredip ken-
dinizi unutuyor musunuz? Aklınızı 
kullanmıyor musunuz?”7

Bundan yola çıkarak öğretmenin ro-
lünün ve konumunun son derece önemli 
olduğu sonucuna varıyoruz... Öğretmen 
kendini ümmetten ve toplumdan soyut-
lamamalıdır, bilakis etkileyen olmalıdır. 
Önceden belirttiğimiz gibi o bir işçi, bir 
âlim, bir müçtehit, bir hafızdır;  iyiliği em-
redip kötülükten alıkoyarak hakkı beyan 
eder. Bir âlimin ve öğretmenin ne kadar 
güçlü bir tesiri olduğunu göstermek için 
burada âlime ve öğretmen bir kadından 
bahsetmek istiyorum. Bu âlime kadına 
yöneticiler dahi saygı gösterir ondan çe-
kinirlerdi. Onun adı Nefise bint Hasan 
RadiyAllahu Anhâ idi ve iki büyük müçte-
hit üzerinde çok büyük tesir bırakmıştır.  

Bu iki müçtehit İmam Şafii ve İmam 
Ahmed bin Hanbel’dir. Nefise bint Ha-
san RadiyAllahu Anhâ Mısır’da yaşıyordu. 
Günün birinde valinin adamları halktan 
birini tutuklayıp işkence etmek için götü-
rürken Nefise RadiyAllahu Anhâ’nın evi-
nin önünden geçmişler. Adamcağız Ne-
fise RadiyAllahu Anhâ’dan yardım etmesi 
için bağırmaya başlamış. O da onun kur-
tulması için şöyle bir dua yapmış: “Allah 
zalimlerin gözlerini kör etsin de seni göre-

mesinler.” Adamcağızı alıp valinin karşısı-
na getirdiklerinde, Nefise RadiyAllahu An-
hâ’nın evinin önünden geçerken olanları 
anlatmışlar. O da şöyle karşılık vermiş: 
“Eyvah, ben yoksa bu kadar mı zalimim? 
Ya Rabbi tövbe ediyorum ve Sen’den af 
diliyorum.” Vali adamı serbest bırakmış, 
kendi parasından da fakir ve muhtaç 
olanlara hayır yapmış.

Bu vali Ahmet ibn Tulun’dur. Denilir 
ki, bir gün yine insanlara zulmettiğinde 
insanlar koşup Nefise RadiyAllahu An-
hâ’ya şikâyet etmişler. O da bir mektup 
hazırlamış ve ertesi gün valinin geçeceği 
sırada yolunu beklemiş. Tam yanından 
geçerken kendisine seslenmiş: “Ey Ah-
med ibn Tulun!” Onu görünce vali tanı-
mış, atından inip yanına gitmiş. Mektubu 
eline alıp okumaya başlamış: “Sana yetki 
verildi ve sen insanları esir ettin. Sana sta-
tü verildi, sense zulmettin. Sana güç verildi 
ama sen haddini aştın. Sana mülk verildi 
ama sen (hak etmeyenlere) harcadın. Bi-
liyorsun ki şafağın okları hedefini şaşmaz. 
Özellikle kendilerine zulmettiğin, aç bırak-
tığın ve yoksulluktan dolayı çıplak bıraktığın 
bedenlerin kalbindeki oklar (yani mazlum-
ların gece ettiği dualar). Mazlumların yok 
olup da zalimin kaldığı asla görülmemiştir. 
Ne istiyorsan yap. Biz şikâyetimizi Allah’a 
yapıyoruz. Zulmedenler hangi akıbete uğ-
rayacaklarını göreceklerdir!” El-Kurmani; 
“İbn Tulun bundan sonra ömrünün sonuna 
kadar değişti.” diyor. İnsanlar üzerinde-
ki zulmü kaldırdı... İşte herkesin bilmesi 
gereken de budur. Hilâfet’in yıkılmasıyla 
birlikte İslâm itibarını yitirdi, bizler bir-
çok şeyi yitirdik ve öğretmen de etkisi-
ni, rolünü ve itibarını yitirdi ve Hilâfet’i 
ve İslâm’ı eskiden olduğu gibi güçlü ve 
azametli olarak geri getirmediğimiz müd-
detçe, bunların hiçbirisini tekrar elde 
edemeyeceğiz. Bunu gerçekleştirmek ise 
Allah için zor değildir.

Hz. Ali RadiyAllahu Anh’ın Cemil ibn 
Ziyad en-Nakha’ya tavsiyesi ile bitirmek 
istiyorum. Şöyle anlatıyor: “Ali bin Ebi Ta-
lib RadiyAllahu Anh elimden tutarak beni 
Cubban’a doğru götürdü. Nihayet çöle 
vardığımızda yere oturdu, derin bir nefes 
aldı ve dedi ki: Ey Cemil bin Ziyad. Kalp-

ler birer kutu gibidir. En iyileri ise bilinçli 
olanlarıdır. Onun için sana öğreteceklerimi 
iyi öğren. İnsanlar üç sınıftır: Allah’tan kor-
kan ve itaat eden (rabbani) âlimler; kendi 
hayatını kurtaracak kadar bilgin olanlar; 
bir de vahşiler ki onlar duydukları her sesin 
peşinden koşar, her esen rüzgârdan öğrenir 
ama ilmin nurundan nasiplenmez ve sağ-
lam bir köşeye sığınmazlar. İlim paradan 
üstündür. İlim seni korur sense parayı. İlim 
ameli artırır ama para kullandıkça azalır. 
İlim hükmedendir, para ise hükmedilendir. 
Ve para yok olduğunda paranın yaptıkları 
da kaybolur. Âlimin aşkı ise ibadettir. Para-
yı istifleyenler hayattayken ölüdürler. Fakat 
âlimler ahir güne kadar kalıcıdırlar. Şekilleri 
yok olur ama onların sevdiği şeyler kalpler-
de varlığını sürdürür.”

Allah’ım! Bizleri İslâm’la, İslâm’ı da bi-
zimle muzaffer kıl! 

1	 	Bakara	Suresi	151

2	 	Tirmizi

3	 	Ali	İmran	Suresi	146

4	 	Saff	Suresi	2

5	 	Nahl	Suresi	90

6	 	Müslim,	Ebu	Derda’dan	rivayetle

7	 	Bakara	Suresi	44
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يََتَذكَُّر  َا  إِنَّ يَْعلَُموَن  اَل  َوالَِّذيَن  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن  يَْسَتِوي  َهْل 

أُْولُوا اْلَلَْباِب

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu? Doğrusu ancak akıl sa-
hipleri öğüt alırlar.”1

Kalkınmaya götüren en önemli 
esas şüphe yok ki fikirdir. Fikir; 
öğrendikçe zenginleşir, anlaşıl-

dıkça amele döner, ihlas ve samimiyetle 
kıymetlenir ve kalkınmaya götürür. O 
yüzden toplumların kalkınmasında bil-
gi-öğrenme-öğretme kavramları başrol 
oynar. Hâl böyleyken bu kavramların 
işlerliğini sağlayacak mekanizmaların 
oluşturulması, disipline edilmesi ve geliş-
tirilmesi oldukça önemlidir. Teknoloji ge-
liştikçe bilgiye ulaşma hızı da gelişmekte 
fakat buna paralel olarak bilginin miktarı 

artmakta ve mukayese zorlaşmaktadır. 
Doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt etme-
de yaşanan zorluk bu sefer zihnin doğru 
kullanılmasını da zaruri kılar. Bu durumda 
etüt ve tefekkür metodunu iyi anlayan, 
öğrenilen bilgiyi bu metot ile işleyen, aklı 
bir süzgeç gibi kullanarak yanlış bilgileri 
eleyen, zihin dünyasını dış etkilerden mu-
hafaza eden kimse kalkınmaya hazır kim-
sedir. İslâm akidesi toplumsal yapının kal-
kınmasını ve fertlerin seçkin bireyler ol-
masını hedeflediği için cihad meydanında 
dahi esirlere 10 kişiye okuma yazma öğ-
retmesine karşılık hürriyet kazandırmış-
tır. Bedir’deki bu örnek davranış Medine 
hicretinde de ‘Suffa Mektebi’nin inşası 
ile katmerlenmiştir. Burası tüm mesaisini 
ilim tahsiline adamış ya da zaman zaman 
ilim öğrenmeye gelen Müslümanlarla 

dolup taşıyordu. Mısır’da bulunan Amr 
Camii ve Ezher Camii, Şam’da bulunan 
Emeviye Camii, Bağdat’ta bulunan Man-
sur Camii bu türün en seçkin örnekleri-
dir. Endülüs’teki Kurtuba Camii sadece 
Müslümanlara değil pek çok Avrupalıya 
da ilim irfan yuvası olarak hizmet etmiş-
tir. İslâm medeniyetinde eğitim kurum-
larından biri de küttaplardır. Kasaba ve 
köylere kadar yayılmış küttaplar önceleri 
genel okuma-yazma öğretiminin verildiği 
mektepler görevini üstlenirken, sonraları 
çocuklara medrese öncesi eğitim veren 
ilk mektepler konumunu almıştır. İslâm 
medeniyetinin ikinci önemli eğitim kuru-
mu Beyt-ul Hikme’dir. Burada felsefe, tıp 
gibi bölümler okutulur akli müzakereler 
yapılır. Hatta burada yazılmış bazı eser-
ler Musul’daki Dar-ul İlim, Kahire’deki 
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Dar-ul Hikme gibi kütüphanelerin olu-
şumuna katkı sağlamıştır. Halife Harun 
Reşid zamanında temelleri atılan Dar’ul 
Hikme’ye oğlu Memun rasathane ve kü-
tüphane ekleyerek zenginleştirmiştir.

İslâm eğitim kurumlarından en etki-
li ve yaygın olanı medreselerdir. “Ders 
okunan yer” anlamına gelen medreseler, 
dinî ilimler başta olmak üzere 
tıp, astronomi, matematik ve 
diğer ilimlerin de okutulduğu 
eğitim merkezleridir. Medre-
seler genel akademi ve üni-
versite özelliği taşır. Profesör 
görevi üstlenen “müderris”-
lere “muid” denen görevli-
ler yardım ederdi. Türklerin 
İslâm dünyasına girmesiyle 
gelişen medreseler Selçuklu-
lar ve Osmanlılar Dönemi’n-
de köylere kadar yayılmış ve 
gücünü artırmıştır. Selçuklu 
Dönemi’nde resmî kurum 
niteliğini kazanan medre-
selerde çok sayıda yabancı 
eser de tercüme edilmiştir.

Medreselerin en büyüğü 
ve en önemlisi Selçuklu ve-
ziri Nizamülmülk’ün 1067’de 
Bağdat’ta kurduğu Nizamiye 
Medresesi’dir. Benzer med-
reseler Nişabur, İskenderi-
ye, Kudüs, Konya (Karatay, 
Medresesi ve İnce Minareli 
Medrese), Tokat Antalya, 
Harran, Karavin, Sivas (Gök 
Medrese, Çifte Minareli 
Medrese, Burûciye Medre-
sesi), İznik, Granada, Fas ve 
Bağdat’ta, açılmıştır. Osmanlı Hilâfet’i 
döneminde bu medreselerde branşlaş-
ma ve uzmanlaşma gerçekleşmiştir. Başlı 
başına bir eğitim kurumu olan hastanele-
rin yanında tıp medreseleri de eğitimdeki 
yerini alır. Astronomi çalışmalarının ya-
pıldığı rasathaneler de benzer eğitim ku-
rumlarındandır. Genel eğitim veren med-
reselerin yanında kurulan ihtisas medre-
selerinin Daru’l-Kurra, Medresetü’l Ku-
dât, Medresatü’l Vaizîn gibi pek çok ör-
neği vardır. Klasik dönemde Saray Mek-

tepleri ve Askerî Mektepler de önemli 

yer tutmuştur. İslâm medeniyetinin eği-

tim kurumlarında Birûnî, Battânî, Fârâbî, 

Gazâlî, İbn-i Rûşd, İbn-i Sînâ, Kindî, Ca-

bir b. Hayyan, Harizmî gibi dünya çapın-

da bilginler yetişmiş; İslâm medeniyetine 

ve insanlığa büyük katkı sağlamışlardır.

Büyük bilim tarihçisi George Sarton’a 
göre MS. 750-1100 yılları arasında her 
50 yıl o döneme bilimsel katkılarıyla hâ-
kim olmuş, damgasını basmış olan bir ya 
da bir kaç büyük Müslüman bilim adamı-
nın ismiyle anılmaya layıktır. Saron a göre 
“750-800 yılları arasına Cabir Çağı, 800-
850 yılları arasına Harizmi Çağı, Ebul 
Vefa Çağı, 1000-1050 yılları arasına Bi-

runi ve İbni Sina Çağı, 1050-
1100 yılları arasına da İbnü’l 
Hassem ve Ömer Hayyam 
Çağı demek gerekir.”2

Üniversitelerin Türki-
ye’deki geçmişine bakacak 
olursak en eski üniversitenin 
İstanbul Teknik Üniversite-
si (İTÜ) olduğunu görürüz. 
İTÜ 1773’de açılan Mühen-
dishane-i Bahr-i Hümayun’a 
dayanır. Mühendishane-i 
Bahr-i hümayunun açılış öy-
küsü, yükseköğretim tarihi-
miz açısından ilginç ipuçları 
taşır. Bu okul Osmanlı-Rus 
harbinde mağlup olan Os-
manlı Devleti’nin ivedi bir 
şekilde mühendis yetiştiril-
mesi ve deniz harp teknik-
lerinin geliştirilmesi için ku-
rulmuş ve en yetenekli ko-
mutanların müderris olduğu 
bir eğitim kurumuna dönüş-
türülmüştür. O dönemlerde 
Sultan III. Selim, bugün bile 
ihtiyacını hissettiğimiz bir 
anlayışı; akademik liyakat öl-
çüsünü ve değerler sistemini 

ortaya koymuştur. Bu sistemle hocaların 
görev değiştirmeleri, azledilmeleri ya da 
kıdem almaları sahip oldukları liyakate ve 
tecrübeye dayanmakta, din, dil ve yaşına 
bakılmaksızın eğitime sağladığı katkı sü-
resince görevine devam etmeleri göze-
tilmektedir.

Tanzimat’tan sonra üniversiteleşme-
nin başlangıcı olarak Dar’ul Fünun açıldı. 
1863’te Fen Bilimleri Üniversitesi olarak 
kurulan üniversite, İslâm medeniyetinde 
yükseköğretimin kurumsal bir yapıya bü-
rünmesine ön ayak oldu. 1912’de İstan-

İslâm eğitim kurumlarından 
en etkili ve yaygın olanı 
medreselerdir. “Ders 
okunan yer” anlamına 
gelen medreseler, dinî 

ilimler başta olmak 
üzere tıp, astronomi, 
matematik ve diğer 

ilimlerin de okutulduğu 
eğitim merkezleridir. 

Medreseler genel akademi 
ve üniversite özelliği taşır. 

“
“
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İslâm beldeleri eğitimde aydınlanma 
çağını yaşarken Avrupa medeniyeti aynı 
dönemlerde karanlık çağlarını yaşıyorlar-
dı. Avrupalı bilim adamları yeni ufuklar 
açabilmek, kendilerini geliştirebilmek adı-
na İslâm beldelerindeki üniversitelerde 
yetişmek üzere bu topraklara geliyorlar-
dı. Kalkınmış ve müreffeh bir toplumun 
inşası, korunması ve geliştirilmesi adına 
açılan yüzlerce medrese Batı toplumları-
na örnek olmuş; Müslüman ilim adamları-
nın kitapları müfredatlarına konulmuştur. 
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bul Dar’ul Fünunu, Hilâfet’in ilgasından 
sonra İstanbul Üniversitesi olarak isim 
değiştirdi. Bu isim değişikliği beraberinde 
fikir, metot, üslup ve hedef  değişikliğini 
de getirdi. Üniversiteler İslâmi eğitim 
müfredatından arındırılarak Batıya uy-
gun, modern ve seküler eğitim veren 
kurumlar hâline geldi. Yukarıdaki örnek-
leri de incelendiğimizde İslâm’ın otorite 
olduğu dönemlerde matematik, tıp, ast-
ronomi, fizik, felsefe, sosyoloji alanların-
da çığır açan ilim adamlarının eserlerinin 
Batı için referans olduğunu görürüz. Fa-
kat Hilâfet’in ilga edilip, küfrün otorite 
olduğu dönemlerde ise işlerin tam ter-
sine geliştiği; Müslümanlar için yegâne 
referans kaynağı Batı ve Batılı mefhumlar 
olduğu aşikârdır. Hâl böyle olunca önce 
bilgilerimiz değişti. Sonra sahip olduğu-
muz bilgiler fikirlerimizin değişmesine, 
değişen fikirlerimiz de duygu ve ey-
lemlerimizin değişerek Batılı-
laşmasına neden oldu. 
Ardından aldıkları 
soluğu bile 
taklit et-
m e y e 
v e 

tabu görülen Batılı eğitimci Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisinin üst basamakla-
rında kariyer (statü) ve daha üstünde ise 
saygı görmek yer almaktadır. Yani mutlu 
olmak isteyen bireyler, saygı gösterilen 
popüler bir kişi olmak için mücadele et-
meli, para kazanmalıdır. Üniversiteler bu 
yüzden daha çok para kazandıran mes-
leklerin seçilmesi üzerine kurulmuş, top-
luma ve ümmete faydalı olmanın düşü-
nülmediği hatta akıl dışı kabul edildiği bir 
rekabet ortamına dönüşmüştür. Bu du-
rum henüz 17-18 yaşındaki gençlerin ha-
yatlarını ona bağladığı, sınavdan başarılı 
olmaktan başka bir çıkar yolun kalmadı-
ğı, başarısızlığın intihar etmeyi gerektirdi-
ği bir anlayışa evrilmiştir. Sosyal bir varlık 
olan insanın içinde bulunduğu durumdan 
koparak ders çalışmaya yıllarını verdiği 
ve bu süreçte hem dîni, hem toplumsal 
gelişimini ihmal ederek 3 saatlik bir stres 

ortamına kilitlendiğini görmek 
zor olmasa gerek. Sonuçta 

harcanan bunca emek 
güçlü ve kalkınmış 

bir birey mey-
dana getir-

se sorun 
y o k 

nihayet Batılı fikirleri, İslâmi fikirlere karşı 
savunmaya başladık. Hatta öyle bir nok-
taya geldik ki Batı’ya en düşman, İslâm’a 
en çok sahip çıkanlarımız bile Batı fikirle-
rinin aslında İslâm’a çok da aykırı olmadı-
ğını söyleyerek hem kendi avundu hem 
de Müslümanları avuttu.

Mesela ülkemizde 80’li yılların sonu-
na kadar üniversiteler toplumsal mese-
lelerin tartışıldığı, ideolojik kavgaların 
yaşandığı, öğrencilerin bedel ödediği 
kurumlar iken bir anda apolitizmin türe-
diği, kız-erkek ilişkilerinin karmaşıklaştığı, 
kariyerden başka hedefin konulamadığı 
kurumlar hâline geldi. Şüphe yok ki bu 
değişim Hilâfet’in ilgasından hemen son-
ra başladı ve hızlı bir şekilde devam etti. 
Zira müfredat tam da kapitalizmin ihti-
yacına göre belirlendi. Örneğin eğitimde 

“Mesela ülkemizde 80’li yılların sonuna kadar üniversiteler toplumsal me-
selelerin tartışıldığı, ideolojik kavgaların yaşandığı, öğrencilerin bedel öde-
diği kurumlar iken bir anda apolitizmin türediği, kız-erkek ilişkilerinin kar-
maşıklaştığı, kariyerden başka hedefin konulamadığı kurumlar hâline geldi.”
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ama eskisini mumla aratacaksa vah ki ne 
vah...

Maalesef  ki Cumhuriyet nesli ilk on 
yılında on beş milyon gencin perme pe-
rişan olmasıyla övündü. Modern, çağdaş 
ve Batılı olmanın sevinciyle kahkahalar 
attı. Daha ileri demokrasi, daha laik ve 
medeni bir toplumun inşası için kan ter 
içinde kalırcasına koşturdu. Fakat arka-
sından nasıl bir nesil türeyeceğini kesti-
remedi. Esrar, uyuşturucu, bonzai gibi 
maddelerin kullanım yaşı 14-15’lere dü-
şerken, kullanım ortalaması ise yüzde 
40’lara yükseldi. Uyuşturucu 
ile mücadele merkezleri, ki-
şisel gelişim kursları, ahlak ve 
değerler eğitimi okulları açıl-
dı. Çocuk cezaevlerinin sa-
yısı artırıldı, topluma kazan-
dırma seminerleri verilmeye 
başlandı. Diğer taraftan sı-
nırsız özgürlükler adı altında 
cehennem çukurları açıldı ve 
genç yaşlı demeden insanı-
mız bu çukurlara iteklendi. 
Son anda paçayı kurtaranlar 
da oldu, dengesini kaybedip 
düşenler de. İşte tam da bu 
noktada devreye eğitim sis-
temi ve üniversiteler girmek-
te. Bir bireyin topluma bakı-
şını, hayata ve kâinata karşı 
tavrını belirleyeceği çağlarda 
aktarılan fikirlerin türüne 
göre ahlaklı, idealist, toplu-
muna faydalı bireyler inşa 
edeceği gibi; hedefsiz, tu-
tarsız ve bireyci bir gençliğin 
de inşası mümkündür. Fakat 
İslâmi eğitim sisteminin ye-
rine kapitalist eğitim teoris-
yenlerinden alınan metotlar eklemlenin-
ce zincirin son halkası da tamamlanmış 
oldu. Freud ile cinselliğin önemine atıfta 
bulunurken, Pavlov ile tepkisel koşul-
lanan hayvan-insan örneğine, Piaget ile 
yaş dönemlerinin gerektirdiği bilişsel 
süreçlere, medeni hukuk ile hayatımı-
za giren 18 yaş mefhumuna, pedagojik 
formasyon adı altında çocukları meta-
dan farksız gören zihniyete kadar bir dizi 
gayri insani metotla insan yetiştirme... 

Aklıma tek bir soru geliyor aslında; 
bunca saçmalığa ne gerek vardı? Kişiye 
yaratıcısı olan Rabbi yetmez mi?

Hülasa bu meselenin tek bir çözü-
mü var ki o da üniversite bağlamında 
ideolojinin esas alınmasıdır. İdeolojik 
devletler üniversite mefhumuna kalkın-
ma eksenli bakarken, ideolojik olmayan 
devletler öğrenci sayısını arttırma ve bu-
nunla övünme ekseniyle bakar. Gençliği 
bir toplumun garantörü olarak görenler, 
eğitim sistemini geliştirirken insan vakıa-
sını sahih bir şekilde ele alır. İnsanın kal-

kınmasını içgüdü ve uzvi ihtiyaçlar ekse-
ninde gerçekleştirir. Diğerinde ise nsan 
sadece bir araçtır. İdeolojik olan ve ol-
mayan devletlerin yöneticilerinden sadır 
olan şu sözler meseleyi oldukça yerinde 
açıklamaktadır. 

ABD Başkanı Obama: “... Bu becerile-
ri öğrenmek sadece geleceğiniz için önemli 
değil, ülkemizin geleceği için de önemlidir. 
Eğer Amerika’nın en ileri seviyede kalması-

nı istiyorsak kullandığımız metotları değişti-
recek, araçlar ve teknolojide uzmanlaşacak 
sizin gibi genç Amerikalılara ihtiyacımız var. 
Bu yüzden sizin de yer almanızı istiyorum. 
Sadece yeni bir video oyunu satın almayın, 
bir tane de siz yapın. Sadece yeni çıkan 
bir uygulamayı indirmeyin, tasarlamasında 
yardımcı olun. Sadece telefonunuzla oyna-
mayın, programlayın. Hiç kimse bilgisayar 
mühendisi olarak doğmaz ama biraz sıkı 
çalışma, biraz matematik ve bilim ile her-
kes bilgisayar mühendisi olabilir. Bu hafta 
bunu deneme şansınız var. Sakın kimsenin 

‘yapamazsın’ demesine izin 
vermeyin. İster şehirde ister 
kırsalda yaşayın, eğer sıkı ça-
lışmaya niyetliyseniz geleceği 
şekillendirecek olanlar da siz-
lersiniz...”

T.C. Ulaştırma Bakanı B. 
Yıldırım: “... Bir bulut sistemi 
diye bir şey var herkes istediği-
ni oraya koyuyor, işinize yara-
yanı oradan alıyorsunuz. Öyle 
sistematik bir şey yok, abur 
cubur dolu. Bu bilişime fazla 
kafa yorarsan sıyırırsın, kulla-
nacaksın, nimetlerinden yarar-
lanıp, işini göreceksin. Kafayı 
taktın mı o zaman kötü, hik-
metine fazla şey yapmamak 
lazım...”3

Daha anlamlı olacağına 
inandığım için en başta yaz-
dığım ayeti tekrar ediyorum:

اَل  َوالَِّذيَن  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن  يَْسَتِوي  َهْل 

َا يََتَذكَُّر أُْولُوا اْلَلَْباِب يَْعلَُموَن إِنَّ

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu? Doğrusu ancak akıl sa-
hipleri öğüt alırlar.”4

1	Zümer	Suresi	9

2	George	Sarton	and	The	History	of	Science

3	https://www.youtube.com/watch?v=aC-
LG2r_Ffog

4	Zümer	Suresi	9

Hülasa bu meselenin tek 
bir çözümü var ki o da 
üniversite bağlamında 

ideolojinin esas alınmasıdır. 
İdeolojik devletler 

üniversite mefhumuna 
kalkınma eksenli bakarken, 
ideolojik olmayan devletler 

öğrenci sayısını arttırma 
ve bununla övünme   

ekseniyle bakar

“
“
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Maalesef  biz İslâm’a sahip çıka-
madığımız için gençlerimize 
de sahip çıkamadık! Kalpleri-

miz katılaştı, düşünemez, idrak edemez 
hâle geldik. Öyle olduk ki hayata gönde-
riliş gayesini, bakış açısını öğrenememiş/
öğretilmemiş bir nesil yetiştirdik! İlk emri 
“Yaradan Rabbinin adıyla oku!” 
olan bir dinin mensu-
bu olan bu ümmetin 
evlatlarının Allah’ın 
adı ile okuyamaması, 
hayatı anlayamaması 
geldiğimiz vahim durumun göstergesi-
dir. Birçok konuda olduğu gibi gençlik 
ile ilgili hazırlanan raporlar, istatistikler 
ve makalelerde sürekli kötüye doğru bir 
gidişe artık alıştık! Öyle oldu ki artık sa-
dece yazılanlardan değil bulunduğumuz 
bölgelerden de bu gidişin ne kadar sı-
kıntılı olduğuna hepimiz şahit olduk. Her 
geçen gün artarak elimizden kaybettiği-

miz milyonlarca hayatı kararan genç artık 
herkesin malumu maalesef! En fazla genç 
nüfusa sahip olan İslâm ümmeti bu po-
tansiyelin farkında bile değil, gençliği ye-
tiştiremiyor, kontrol edemiyor. Osman-
lı’nın son dönemlerinde başlayan Batıya, 
batıla hayran gençlik bugün artık Batı gibi 
batıl düşünüyor, yaşıyor ve günden güne 

yan hem de okumayan gençlerin oranı 
%35, yani her on gençten 3-4 kişi çalış-
mıyor, okumuyor, hayata, geleceğe dair 
planı ve hedefi bulunmuyor. Okuyanların 
durumu ise maalesef  pek de iç açıcı de-
ğil. 2016  Yüksek Öğretime  Geçiş  Sınavın-
da 32.983 öğrenci 160 sorudan 1 tane 
bile doğru yapamayarak 0 puan alıyor. 

Yine 160 sorudan 
26 net yapama-
yan öğrenci sayısı 
484.000 öğrenci 
ki bu sınava giren 

öğrencilerin %25’i kadar. İşi olanların 
işinden memnun olmadığı, işi olmayanla-
rın gelecekten ümidini kestiği bir toplum 
olduk. Sorun bununla da bitmiyor. Stres, 
bunalım, kriz, psikolojik hastalıklar ve 
benzeri rahatsızlıkların %60 oranına ulaş-
tığı gençlik, büyük bir çıkmazın içerisin-
de bulunuyor. Bunu aşmak için ise Sağlık 
Bakanlığı verilerine göre ilaç tüketimi 10 

GENÇLİĞİN VE GELECEĞİN 
TEK REÇETESİ

Musa BAYOĞLU
musabayoglu@hotmail.com

“Geleceğimiz gençliğimiz büyük bir tehdit, 
tehlike altında! Bir çözüm, bir çare aranıyor!” 

eriyor. Geleceğimiz gençliğimiz büyük 
bir tehdit, tehlike altında! Bir çözüm, bir 
çare aranıyor! 

Bunu daha da barizleştirmek adına 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-
nün (OECD) “Bir Bakışta Toplum” rapo-
rundan bazı verileri paylaşmak istiyorum.  
Bu rapora göre Türkiye’de hem çalışma-

Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim
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yılda %100 artarak ortama yıllık 25 kutu 
olarak tespit edildi. 

OECD raporunun “Gençlik Üzerine 
Projektör” bölümünde Türkiye’de kişile-
rin birbirine güvenleri %12 olarak tespit 
edilirken, bu oranın OECD ortalaması 
%33 olarak çıkıyor. Türkiye bu alanda 
35 üye ülke arasında 34’üncü sırada. Al-
lah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
“Müslüman elinden ve dilinden emin 
olunan kişidir.” hadisi 
gençlerimize anlatabilmiş, 
ailemize, topluma ve dev-
lete hâkim kılabilmiş olsay-
dık gençlik böyle bir sorun 
yaşar mıydı? Annesine, ba-
basına dahi güvenemeyen, 
hayatı tek başına, özgürlük 
hayali ile yaşamaya çalışan 
bir toplum doğal olarak ba-
şarısız, güvensiz ve mutsuz 
oluyor. 

Gençliğimizin ve gele-
ceğimizin yegâne çözümü 
elbette ki İslâm’dır. Bugün 
gençlerimize hayata gönde-
riliş gayelerini, nereden ge-
lip nereye gittiklerini, amaç-
larını, kime kulluk etmeleri 
gerektiğini, dünya ve ahretin 
esaslarını, nasıl bir nizama 
uymaları gerektiğini hakkıy-
la öğretebilirsek işte bugün 
de gençliğimiz geleceğine, 
aslında kendine, dinine sa-
hip çıkacak ve kurtulacaktır. 
Aksi hâlde ideali, iddiası, 
hedefi, bir davası, amacı ol-
mayan gençlik kapitalizmin 
çarkı içinde yok olmaya terk 
edilmiş bir gençlik olacaktır. 

Allahu Teâlâ’nın insan-
lara rahmet olarak indirdiği İslâm ve 
daha önce indirmiş olduğu tüm risaletler 
gençlerin omuzlarında taşındı. İlk önce 
gençler iman ettiler ve dinleri için bedel 
ödediler. Bu yüzden Allah Rasulü SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem kendi zamanına ve as-
lında tüm zamanlardaki insanlara gençleri 
tavsiye etti. Onların kalplerinin daha ince 
olduğu için söylenenleri daha iyi anlaya-

bildiklerini, önyargılı olmadıklarını, Al-
lah’ın dini kendilerine hatırlatıldığında en 
fazla icabet edenlerin gençler olduğunu 
ve Allah’tan hakkıyla korkmaya çalıştık-
larını bizlere aktardı. Onlar yaşları ilerle-
miş, hayata ön yargılar ile bakan, umudu-
nu yitirmiş, kalpleri katılaşmış, hedefleri 
kaybolmuş, heyecan ve canlılığı olmayan 
yaşlılar gibi değiller. Bu yüzden gençler 
bize tavsiye edildi…

kalplerinin Allah’ın zikri ile haşyet 
içinde kalması ve Allah’tan korka-
rak Allah’a yönelmesinin zamanı 
gelmedi mi? Kendilerine önceden 
kitap verilenler gibi uzun zamanın 
geçmesi ve yaşlarının ilerlemiş ol-
ması onların kalplerini katılaştır-
masın. Çoğu fasıklar gibi hakka ve 
hakikate karşı kalpleriniz katılaş-
masın.”1 ayetini okudular.

Gençler, Allah Rasu-
lü’nün Sahabesi, İslâm’ın 
belkemiğiydiler. İslâm ile 
hem onlar izzetlenmiş hem 
de toplumlarının kalkınma-
sına vesile olmuşlardı. Cafer 
ibni Ebu Talip, Abdullah ibni 
Mesud, Musab ibni Ümeyr, 
Zübeyr ibni el-Avvam, Ha-
lid ibni Velid, Esma binti Ebu 
Bekir, Zeyd ibni Haris, Usa-
me ibni Zeyd, Muhammed 
el Fatih ve Tarık bin Ziyad 
genç yaşta İslâm ile neler 
yapılabileceğini göstermiş-
lerdi. 

Allah Resulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e ilk iman 
eden genç Ali ibni Ebu Ta-
lip babası İslâm’a girmediği 
hâlde İslâm’ı kabul etmeden 
evvel “Babanın iznini alma-
yacak mısın?” diye soruldu-
ğunda o şöyle cevap ver-
miştir: “Allah beni yaratırken 
babamdan izin istememiştir. 
O zaman ben Allah’a itaat 
etmek için neden babamdan 
izin alayım?” Bir seferinde 
toplum arasında sözü geçen 
Kureyş liderlerinin toplantı-
sında Allah Rasulü SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem onları İslâm’a davet ettiği 
hâlde kabul etmemişler bunu gören Ali 
RadiyAllahu Anh ayağa kalktı ve gözle-
rinin içine baka baka: “Ben ona inanıyo-
rum ve her zaman arkasındayım.” dedi. 

Kur’an’ı toplayan Zeyd bin Sabit Ra-
diyAllahu Anh İbranice ve Süryaniceyi 
çok kısa zamanda öğrendiğinde, vahiy 
kâtibi aynı zamanda savaşta ganimet 

Allahu Teâlâ’nın insanlara 
rahmet olarak indirdiği 

İslâm ve daha önce indirmiş 
olduğu tüm risaletler 

gençlerin omuzlarında 
taşındı. İlk önce gençler 

iman ettiler ve dinleri için 
bedel ödediler. Bu yüzden 

Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem kendi 

zamanına ve aslında tüm 
zamanlardaki insanlara 

gençleri tavsiye etti

“
“

Allah Resulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem gençler ile ilgili bir hadisinde şöy-
le buyurdular: “Size hayırlı gençleri 
tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi 
daha incedir. Allah beni doğruluk-
la ve müsamahayla gönderdi. Bana 
gençler yanaştı, ihtiyarlar bana mu-
halefet etti.” Sonra Allah Resulü SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem “İman edenlerin 

GENÇLİĞİN VE GELECEĞİN TEK REÇETESİ
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taksimi yaptığında 23-24 yaşlarındaydı. 
Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem, 
Usame ibni Zeyd’i 17 yaşında en tecrü-
beli Sahabelerin olduğu İslâm ordusunun 
komutanı yapmış ve onu beldelerin fethi 
için görevlendirmişti. Cafer ibni Ebu Ta-
lib henüz 20 yaşlarında Habeş Kralı’nın 
karşısına çıkıp İslâm’ı anlatmış, taviz ver-
memiş ve İslâm’ı korumuştur. 

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem, Muaz bin Cebel RadiyAllahu Anh için 
“Kuran’ı Muaz’dan öğrenin, o kıya-
met günü âlimlerin önderi olacak.” 
dediğinde ve Yemen’e kadı ve vali ola-
rak gönderdiğinde 26-27 yaşlarındaydı. 
İmam Şafi Rahmetullahu Aleyh 7 yaşında 
Kur’an’ı ezberlemiş, 14 yaşında müçtehit 
olmuş ümmetin en büyük âlimlerinden-
di. İspanya’yı fetheden Tarık bin Ziyad ve 
İstanbul’u fetheden Sultan Fatih 20 yaşla-
rında gençlerdi. 

Bütün devrimlerin, inkılâpların arka-
sında hep gençler vardı. İslâm davasının 
taşınması ve İslâm Devleti’nin kurulma-
sında Allah Rasulüne yardım edenlerin 
büyük çoğunluğu gençlerdi. Fransız Dev-
rimi, Bolşevik Devrimi, gezi olayları ve 
bütün isyanların arkasında gençler vardı.

Medine’de Evs ve Hazreç kabilele-
rinin uzun süren savaşlarının ardından 
Buas Savaşı’nda yaşlı liderlerinin hepsi 
ölmüş ve geride kalan genç liderler Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e iman 
etmiş ve Medine’de İslâm Devleti’nin 
kurulmasına yardım etmişlerdi. İkinci 
Akabe Beyatına gelen Medineli heyetin 
yüzlerine bakan Allah Rasulü’nün amcası 
Abbas  RadiyAllahu Anh, onların tanıma-
dığı insanlar olduğunu görmüş ve şöyle 
demiştir: “Ey kardeşimin oğlu! Sana gelen 
şu insanlar kimdir bilmiyorum! Hâlbuki ben 

Yesrib ehlini tanırım… Bunlar benim tanı-
madığım insanlar, bunlar hep genç!”2

Bugün işgal edilmiş İslâm beldelerin-
deki mücadelenin arkasında gençler var. 
Arap Baharı’nın arkasında, Tunus, Mısır 
rejimlere karşı gelenlerin büyük çoğun-
luğu gençlerdi. Filistin’de intifadaları baş-
latan, Aksa’yı bekleyen, nöbet tutanların 
çoğu gençlerdi. Yahudi varlığı gençleri 
Aksa’ya almayarak kendini koruduğunu 

düşünmekteydi. Suriye kıyamının tüm 
olumsuzluklara rağmen bugüne kadar 
gelmesinde en büyük etken gençlerin 
kıyamın içinde olmalarıdır. Hatta gençlik 
çağına bile daha erişmemiş çocukların 
kendi mezarlarını kazarak şehit olma is-
tekleri bize Allah Rasulü’nün ordusuna 
katılmak için ayaklarının ucuna basarak 
kendini büyük göstermeye çalışan asr-ı 
saadetteki örnekleri hatırlatıyor. 

“Gençlik ancak İslâm akidesine ve onun ortaya koyduğu İslâm nizamına 
uyarak aslına, özüne dönebilir ve bugün yaşadığı kapitalizmin zifiri 
karanlığından kurtulabilir. Aksi takdirde gençliğin yaşadığı bu buhran 
maalesef devam edecektir”
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Gençlik ancak İslâm akidesine ve 
onun ortaya koyduğu İslâm nizamına 
uyarak aslına, özüne dönebilir ve bugün 
yaşadığı kapitalizmin zifiri karanlığından 
kurtulabilir. Aksi takdirde gençliğin yaşa-
dığı bu buhran maalesef  devam edecek-
tir. Bu yüzden gençliğimizin yeniden Da-
ru’l Erkam’lara çağrılmalı ve İslâm dava-
sını omuzlarında taşıyarak yeniden İslâmi 
bir hayat başlatılmalıdır. Bu bir toplumun 
sahip olabileceği en büyük servettir ve 
bu geleceğimizdir.

Bir gün Ömer RadiyAllahu Anh arka-
daşlarıyla birlikte otururken “Siz bu dün-
yada Cenab-ı Hak’dan ne arzu ediyorsu-
nuz?” diye sordu. Birisi “Ya Ömer!... Ben 
Rabbimden bir oda dolusu altın istiyorum. 
Bu altınları son dirhemine kadar Allah yo-
lunda dağıtmak istiyorum.” dedi. Ömer 
RadiyAllahu Anh onu tebrik etti. Aynı so-

Değişen insan değil sistemlerdir. Bugün 
gençliğin İslâm algısı değiştiğinde tekrar 
aynı değişimi yaşayacağı ve başarılar elde 
edeceği gün gibi ortadadır. Bu ise İslâm’ın 
hem akide hem de nizam olarak tatbik 
edilmesi ile gerçekleşecektir. 

ruyu bir diğer arkadaşına sordu. Diğeri 
“Ya Ömer!.. Ben Allah yolunda şehit olmak 
istiyorum. Kanımın son damlasına kadar, 
vücudum lokma lokma, lime lime olunca-
ya kadar çarpışmak ve böylece şehit olmak 
istiyorum. Allah’ın huzuruna çıkıp Rabbim 
bana ‘Ey kulum!. Niçin bunu istedin?’ diye 
sorduğunda ‘Ya Rabbi!.. Sadece senin rı-
zan için istedim, demek istiyorum.” dedi. 
Ömer RadiyAllahu Anh ona da tebrik ve 
takdirlerini ifade etti. Orada bulunan di-
ğer kişiler de güzel temenni ve dileklerini 
arz ettiler. İçlerinden biri dayanamadı. 
“Ya Ömer!.. Peki!. Siz, bu dünyada Cenab-ı 
Hak’dan ne arzu ediyorsunuz?” diye sor-
du. Hz. Ömer RadiyAllahu Anh “Bir oda 
dolusu Ebu Ubeyde b. Cerrah, Muaz b. 
Cebel ve Huzeyfe b. Yeman (Rıdvanullahi 
Aleyh) gibi genç adam istiyorum. Bu genç-
leri en güzel şekilde yetiştirmek ve bunları 

dünyanın değişik bölgelerine dağıtmak isti-
yorum. Dünyanın her karışının İslâm’la şe-
reflenmesini istiyorum.” dedi. 

Değişen insan değil sistemlerdir. Bu-
gün gençliğin İslâm algısı değiştiğinde tek-
rar aynı değişimi yaşayacağı ve başarılar 
elde edeceği gün gibi ortadadır. Bu ise 
İslâm’ın hem akide hem de nizam olarak 
tatbik edilmesi ile gerçekleşecektir. 

1	 	Hadid	Suresi	16

2	 	Ahmed,	III,	339
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ANNE KARNINDAN
OKULA KADAR
İSLÂMİ TERBİYE
VE EĞİTİM

Gamze GÜRSOY

Evladını kendine, ailesine ve top-
luma faydalı, önemli, saygıdeğer, 
bağımsız, hür ve her türlü so-

runun üstesinden gelebilecek seçkin bir 
kişilik olarak yetiştirebilmek dünyanın 
her yerinde, her dinden, her toplumdan 
ebeveynin en önemli hedefidir. Bu hedef, 
Müslüman anne baba için çok daha ayrı 
bir öneme sahiptir. Zira Müslüman anne 
baba, iman ettiği yaşam tarzının bir par-
çası olarak, evladını sadece dünya haya-
tına değil, ahiret hayatına, ölümsüz, son-
suz mutluluk ve nimetlerle dolu hayata 
hazırlama özen ve gayreti içindedir.

يَّاتَِنا ُقرََّة أَْعُيٍ  َوالَِّذيَن يَُقولُوَن َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ

َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقَي إَِماًما

“Onlar: ‘Rabbimiz! Bize eşle-
rimizden ve çocuklarımızdan gö-
zümüzün aydınlığı olacak insanlar 
ihsan et ve bizi, Allah’a karşı gel-
mekten sakınanlara önder yap!’ 
derler.”1

Müslüman anne baba; gözünün ay-
dınlığı ve Allah’a karşı gelmekten sakınan; 
ilmi, hikmeti ve bilgiyi/bilgileri alabilecek, 
sevebilecek ve öğrendikleriyle amel 
edebilecek, başka insanlara örnek teşkil 

edecek seçkin şahsiyetli insanlar yetişti-
rebilmek için uygun ortam ve şartları ço-
cuk daha ana rahmine düşmeden, hatta 
evliliğe girmeden hazırlamak zorundadır. 

Bu hazırlık sürecine günümüz Türk-
çesinde her ne kadar eğitim dense de, 
İslâmi açıdan “terbiye” olarak isimlen-
dirmek daha uygun olacaktır. Zira eği-
tim kavramı; köken itibariyle Türkçede 
“eğ, eğmek, fiil kökünden türetilmiş olup, 
bükmek, uygulamak, öğretmek, yetiştir-
mek, geliştirmek, alıştırmak, egemenlik 
altına almak, yenilgiye uğratmak, ezmek, 
kırmak, yönlendirmek” gibi anlamlara gel-
mektedir. Buna göre insan, şekil veril-
mesi gereken bir hammaddedir. 
Bu aşamaya gelmeden önce ve bu aşama 
boyunca insanoğlu “terbiye” görmelidir. 
“Terbiye” kelimesi “Rabb” kelimesinden 
türemiştir. Lügat anlamı, terbiye et-
mek, ıslah etmek, mutlak otorite-
ye sahip olmak, efendisi olmak, so-
rumluluğunu yüklenmek, başkan-
lık yapmak, malik ve sahip olmak, 



65Suskunluğun Kırılma Noktası

sözü dinlenmek, itaat edilmek, 
üstünlüğü ve otoritesi kabul edil-
mek anlamlarına gelen “Rabb”, 
dini bir terimdir. Bütün âlemi ya-
ratan, malik ve sahip olan, terbi-
yenin bütün gereklerine malik ve 
her şeye sahip olan Allah anlamına 
gelmektedir ve Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’nın isimlerindendir. Rabb, 
sadece terbiye eden (mürebbî) an-
lamında olmayıp, yardım etmek, 
yol göstermek, tasarruf etmek, 
korumak, her şeye hâkim 
olmak, emretmek ve ya-
saklamak, sakındırmak 
gibi terbiyenin bütün ge-
reklerine sahip olabilmeyi 
de ifade etmektedir. 

İslâm’da “terbiye” kelimesi; 
insan eğitimi ile Rabb arasında 
bağlantı kurar. İşte insanın her 
hâliyle, her durumunda, her 
fiilinde Rabbi ile iletişim içinde 
olabilmesini sağlamak, öğren-
diği her bilgiyi Rabbine hizmet 
etmek, hizmetiyle razı etmeyi 
kendine hayat gayesi edinen 
insanlar yetiştirmektir terbiye 
etmek. Rabbini razı edebilen 
kul yetiştirmek,  hayatı boyun-
ca kendisini, toplumunu ve tüm 
ümmeti ilgilendiren meselelere 
dair gerekli ilim ve bilgiyle do-
natmak, kabiliyetlerini geliştir-
mek; ona bilgi, saygı ve edep 
öğretmek; iyi ahlak, nezâket ve 
görgü ilmi gibi faziletleri kazan-
dırmak başta ebeveynin, tüm 
toplumun ve devletin hayati 
görevidir. Bundan dolayı hem İslâmî bir 
terim olan hem de Rabbimiz ile ilişkimi-
zi daima canlı tutan “terbiye” olmadan 
“eğitim” verimli şekilde tahakkuk etmez. 
Terbiye ise Rabbimiz Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’ya kulluğun olmazsa olmaz şartla-
rındandır. Terbiye ile yetenekler gelişir, 
ilim ve irfana kavuşulur, ibadette huşuya 
erilir, ameller edeple süslenir.

Bundan dolayı gözümüzün aydınlığı 
çocuklar yetiştirmek, evlilikten önce ve 
ana rahminde başlamaktadır. Evlilik aşa-

masına kadar, ondan sonra da çocuk 
sahibi olmaya karar verip gebeliğe kadar 
gideremediğimiz eksiklerimizi, düzelte-
mediğimiz davranışlarımızı, hem anne 
hem baba olarak azami gayretle giderip 
düzeltmeliyiz. Zira çocuğumuzu terbi-
ye etmek, kendimizi terbiye etmekten 
geçmektedir. Bu 9 aylık süreçte, sadece 
annenin değil, tüm aile fertlerinin alışkan-
lıkları bebeğe sirayet edecektir. Bunun 
böyle olduğu tıbben de kanıtlanmıştır: 

lar ve göz kırpar. Anne karnına tutulan 
güçlü bir ışık kaynağını görebildiği, kalp 
atışlarının hızlanması ile tespit edilmiştir. 
Hatta 33’üncü haftadan itibaren bebek-
lerin gece ve gündüzü ayırt edebildiği, 
göz bebeklerinin ışığa tepki vererek bü-
yüyüp küçüldüğü de tıbben tespit edil-
miştir. 

Henüz bizim göremediğimiz bir var-
lığın, anne rahminde dış dünyadan gelen 
etkileri hissedebilmesi; “çocuk terbiyesi-
nin” henüz anne rahmindeyken başlamak 

zorunda olduğunun kanıtıdır. 
Âlemlerin Rabbine kul olmayı, 
kulluğu çerçevesinde özel yete-
nekler geliştirerek, kendine ve 
çevresine faydalı insan yetiştir-
mek isteyen Müslüman anne ve 
onunla birlikte elbette baba ve 
tüm ev halkı, rahimdeki bebe-
ğin gelişimi için katkıda bulun-
malıdır. Batı’da anne adaylarına 
bebeğe klasik müzik dinletme, 
kitap okuma, gün içerisinde 
düzenli ritüeller edinme, sahip 
olduğu özel yeteneklerini ge-
liştirme gibi yöntemler öneril-
mektedir. Örneğin hamileliği 
esnasında yoğun bir şekilde 
müzikle ilgilenen annenin çocu-
ğu müziğe daha yatkın, yabancı 
dil öğrenen annenin çocuğu dil 
öğrenmeye, matematikle ilgile-
nen annenin çocuğu matemati-
ğe daha yatkın olduğu da yine 
araştırmalarla sabittir. O zaman 
neden Müslüman bir çocuğun 
ilk işittiği sesler, annenin yüksek 
sesle Kur’an-ı Kerim okuması 

veya dinlemesi olmasın ki? Dua 
ve zikir gibi, ilim sohbetleri ve dersleri 
gibi hoş söz ve konuşmalarla birlikte dü-
zenli olarak Kur’an seslerinin yükseldiği 
bir ortamda gelişen bebek doğduktan 
sonra Kur’an sesiyle huzur bulacaktır, 
sohbet ortamlarından haz alacaktır. Beş 
vakit namaz kılan (düzenli ritüel!), tehec-
cüde kalkan annenin çocuğu namaza ve 
ibadetlere doğuştan meyilli olacağı gibi, 
doğduktan sonra geceyi ve gündüzü 
kolay ve tez zamanda ayırt edebilecek-
tir. Annenin sağlıklı ve iyi beslenmesinin 

Henüz bizim 
göremediğimiz 

bir varlığın, anne 
rahminde dış 

dünyadan gelen etkileri 
hissedebilmesi; “çocuk 

terbiyesinin” henüz 
anne rahmindeyken   
başlamak zorunda 
olduğunun kanıtıdır

“
“
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Ana rahminde yaşamaya başlayan 
bebek beşinci ayından itibaren tüm duyu 
organları gelişmiş hazır bir insandır. Do-
kunma hissi sekizinci haftada, değişik tat-
ları ayırt edebilen tat duyusu 13-15’inci 
haftada, koku alma duyusu 11-15 hafta-
da tamamlanmış olur. 25’inci haftadan 
itibaren bebek annesinin sesini duyabilir, 
27’inci haftada annesinin sesi dışında dı-
şarıdan gelen sesleri işitir tepki verebilir. 
26’ıncı haftadan itibaren göz kapakları 
kapalı olan bebek gözlerini açmaya baş-
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Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

bebeğin bilişsel gelişmesinde önemli bir 
yer tuttuğu da tıbbi bir gerçektir. Sağlık-
lı gelişen ve olgunlaşan bir beyinde algı, 
kavrama, konsantrasyon, yargı ve sentez 
daha çok ve daha yüksek düzeyde geliş-
mektedir. Tüm bunlara ilaveten hem sağ-
lıklı hem de helal lokmayla beslenerek 
dünyaya gözünü açan çocuğun doğduk-
tan sonra da öğrenme kabiliyeti, sosyal 
yetenekleri ve ruhsal dengesi hızla onu 
sahip olacağı seçkin şahsiyete doğru iler-
letecektir. Ana rahminde tattığı huzuru, 
doğduktan sonra da tadabilen, uzaktan 
edindiği alışkanlıkları doğduktan son-
ra tekrar bulabilen çocuk çelişkilerden 
uzak, emin adımlarla işitip, görüp, his-
settiği yaşam tarzı ve davranış şekillerini 
garipsemeden kabullenecektir. Bundan 
sonra çocuğun ihtiyaçlarını doğru şekilde 
karşılayıp korumaktır asli terbiye. Ço-
cuğu 6 veya 7 yaşına kadar şımartarak, 
yani gönlünü kırmayarak gönül kırmayan; 
şefkat, sevgi, merhamet ile kucaklayarak 
şefkatli, sevgi dolu, merhametli olmayı; 
çocuğa saygı göstererek saygılı olmayı, 
yardım ederek yardımcı olmayı; sözünü 
dinleyerek söz dinlemeyi, teselli ederek 
teselli etmeyi, öfkelenmeyerek öfkelen-
memeyi öğretecektir anne ve diğer bü-
yükler. 

Bu süreci bilinçli başlayan ve devam 
ettiren ebeveyn; çocuk okul öncesi yaşa 
gelene kadar,  onun karakterinin, şahsi-
yetinin temel hatlarını çizmiş olacaktır. 
Ondan sonra ise okul öncesi eğitim dö-
nemi - yani beş veya altılı yaşlar - şahsiye-
tin oluşumunda birinci derecede önemli 
ve bir o kadar da kritik bir dönemi teş-
kil etmektedir. Zira artık çocuğun kreşe 
başlamasıyla birlikte, anne-baba etkisine 
ilaveten oradaki eğitim sisteminin ve öğ-
reticinin de etkisi vardır çocuk üzerinde. 
Artık İslâmi akidesine dayalı, İslâmi eği-
tim sistemi, eğitim müfredatı ve metot-
ları çocuğun İslâmi şahsiyetini sağlam-
laştırmada, mevcut ortamın ve çevrenin 
olumsuzlukları karşısında sapasağlam 
durmasında en büyük payı alacaktır. 

Okul öncesi dönemde İslâmi 
eğitim metodu

Bu dönemdeki eğitim konularında 

çocuğun motor ve sosyal-duygusal, biliş-
sel gelişimine; aklında var olan hususla-
rı ifade etmekte kullanacağı dili daha iyi 
kullanmasına ve düzgün konuşabilmesine 
özen gösterilmelidir. Bunlara ilaveten 
veya bunlarla birlikte Kur’an’dan bazı su-
releri, ilahi, marş ve şiir gibi şeyleri ez-
berlemesine, hikâyeler okunmasına özen 
gösterilmelidir. Harfleri tanıma ve okuma 
eğitimi verilirken bunların maddi eşyalar-
la, İslâmi mefhumlarla irtibatı sağlanması 
gerektiği gibi itina ile çocuğun sorduğu 
sorulara doğru, açık ve ikna edici cevap-
lar verilmelidir ve sorduğu sorular ciddi-
ye alınmalıdır…  

Bu yaşlar çocukların her şeyi merak 
ettiği, sorduğu ve sorguladığı yaşlardır. 
Onların sorularına değer verdiğimizi 
göstererek bu özelliklerini teşvik etmiş 
oluruz. Soru sormak, hakikati araştırmak 
içindir. Çocuğun soruları ufak tefek ko-
nular, nesneler, meseleler üzerinde baş-
lar ve çocukla birlikte soruları ve merak-
ları da büyür. Soru sorarak çocuk; insan, 
hayat, kâinat, hayattan öncesi ve sonrası 
ve bunlar arasındaki ilişkiyi de öğrenecek 
ve sorgulayacaktır. Soru sormak, sorgu-
lamak sayesinde çocuk teşvik edilip ge-
liştirilmesi gereken eleştirel düşünceye 
sahip olacak ve nihayetinde Allah Subha-
nehû ve Teâlâ’nın emrettiği şekilde körü 
körüne taklit etmek yerine, olaylar hak-

kında derin tefekkür etmeye, hakiki ima-
na ve İslâmi şahsiyetine de kavuşacaktır. 

Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiş-
tirilebilmesi için, davranış hâline (sulûk) 
getirilmesi gereken dört değer vardır. 
Bunlar; ruhi, insani, ahlaki ve maddi de-
ğerlerdir.

Ruhi değer: Çocuğun davranışına 
küçük yaşta İslâmi akideyi şer’î hüküm-
lerle bağdaştırarak yerleştirmek gerekir. 
Mesela, akide, ibadet, ahlak, tesettür 
(melbusat), yeme içme (mat’umat) ve 
başkalarıyla alakası (muamelat). Çocu-
ğa, yeme içme ve lavaboda kullanacağı 
duaları öğretilmelidir. Yedi yaşına gelince 
namaz kılabilmesi için Kur’an’dan sureler 
öğretme hususunda Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

لَِعْشِ  َعلَيَْها  بُوُهْم  َواْضِ ِسِننَي،  لَِسبْعِ  اَلِة  ِبالصَّ أَبَْناءَكُْم  ُمُروا 

ِسِننَي، َوفَرِّقُوا بَيَْنُهْم ِف الَْمَضاِجعِ

“Çocuklarınıza, onlar yedi yaşın-
da iken namazı emredin. On yaşında 
olunca namaz(daki ihmalleri) sebe-
biyle onları dövün, yataklarını da 
ayırın.”2

Küçük yaştan itibaren namaza ve oru-
ca alıştırmak için sevgi dolu vesileler ve 
yöntemler kullanılmalıdır, zira bu ibadet-
ler küçük yaştan itibaren alışkanlık hâline 
gelmelidir. Sahabeler, Allah onlardan razı 

Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmesi için, davranış 
hâline (sulûk) getirilmesi gereken dört değer vardır. Bunlar; ruhi, 
insani, ahlaki ve maddi değerlerdir.
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olsun, çocuklarını oruç tutmaya alıştırır-
lardı. Çocuklardan birisi açlıktan dolayı 
ağladığı zaman da dikkatini dağıtmak için 
eline oyuncak verir ve yemek istemeyi 
unuttururlardı. Onlara Peygamber Efen-
dimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in siretini 
ve özellikleri öğretilmelidir. Sahabeler-
den birisi anlatıyor: “Biz çocuklarımıza 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
savaşlarını Kur’an öğretir gibi (o kadar 
çok) öğretirdik.” Onlara fiillerinde ve 
davranışlarında Allah’tan korkmayı, O’na 
itaat etmeyi ve yasaklarını çiğnememeyi 
öğreterek Allah bilinci verilmelidir.

İnsani değer: Çocuğa ailesiyle olan 
bağları, akrabalık, komşuluk ve arkadaş-
lık, onlarla iyi geçinme, yardımlaşma, 
saygı gibi mefhumları Kur’an’dan ve Sün-
net’ten delillerle/örneklerle öğretilerek 
insani değerleri benimsemesi sağlanır. 
Örneğin çocuğa Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in şu hadisi öğretilebilir: 

َواللَُّه ِف َعْوِن الَْعبِْد َما كَاَن الَْعبُْد ِف َعْوِن أَِخيِه

“Bir kul, kardeşine yardım etti-
ği sürece. Allah da o kuluna yardım 
eder.”3

Ahlaki değerlere gelince… Ah-
lak kişiyle ilişkilendirilen ve ona has bir 
özniteliktir. Bu konuda da büyükler, ebe-
veyn ve öğreticiler örnek olmalıdır. Ço-
cuklar küçük yaştan itibaren dürüstlük, 
doğruluk, sadakat üzere ve dilini haka-
ret ve küfürden arındıracak; bayağılıktan 
kurtulmak ve mertlikten uzaklaştıran her 
şeyden uzak olacak şekilde yetiştirmeli. 
Kendilerine ve duygularına hâkim olup 
duygularını kanalize etmeyi ve tepkilerini 
akılla vermeyi öğretmeli. Böylece birisi 
çocuğa hakaret edip küfür etse, hemen 
ani tepki vererek intikam almaya kalkış-
maz, fakat sakinleşir ve kendini kontrol 
eder ve kendini öfkeye kapılmaktan ko-
rur. Ebu Hureyre RadiyAllahu Anh’tan 
rivayetle Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle demiştir:

ِعْنَد  نَْفَسُه  َيْلُِك  الَِّذي  ِديُد  الشَّ َا  إِنَّ ََعِة،  ِبالصُّ ِديُد  الشَّ لَيَْس 

الَْغَضِب

«Pehlivan (güreş meydanlarında 
başkalarını) yenen değildir. Asıl peh-

livan kızgınlık anında nefsine hâkim 
olan kimsedir.”4 

Maddi değer: Bunun eğitimi ise 
sağlığına, temizliğine, beden gücüne nasıl 
özen göstereceği gösterilerek, geleceği 
hakkında onunla konuşarak, bunları ger-
çekleştirmesi hususunda ilk adımları at-
masında ona yardımcı olarak verilir.

Tüm bunlar elbette çocuğa kızmadan, 
bıkıp usanmadan, çocuk üzerinde etkili 
olacak üsluplar kullanarak gerçekleştiri-
lebilir. Ancak öncelikle çocuğun yapısını, 
düşünme tarzını tanımalıyız, çözmeliyiz ki 
onunla diyaloğa geçebilelim. Mesela, ço-
cuk görsel veya işitsel veya duygusal bir 
düşünme tarzına mı sahip? Her hâlükâr-
da çocuğa kendisi, arzuları veya hayalleri 
hakkında konuşması için örnek olmak, 
ilk adımı atmak en önemli üsluptur. Yine 
çocuğa emir verirken, “lütfen” veya “izin 
verirsen” gibi güzel kelimeler kullanmak 
veya istenilen husus yerine getirildiğinde 
çocuğa “teşekkür ederim” veya “aferin” 
veya “Allah senden razı olsun” diyerek 
cevap vermek, verilen emri etkili kılacak-
tır. Burada da temel kural, emri her daim 
sakin bir eda ile vermektir. 

Her insan gibi çocuk da hatalı dav-
ranışta bulunabilir. Bu durumda muhak-
kak ilk olarak hatalı davranışın sebebi 
tespit edilmelidir. Acaba yanlış anlama/
anlaşılma mı neden oldu? Bilgisizlikten 
mi kaynaklandı? Kaza sonucu mu yanlış 
davranış meydana geldi? Her ne olursa 
olsun, çocuğun çocuk olduğu, sabi oldu-
ğu unutulmamalıdır. Her türlü davranışta 
olduğu gibi hata düzeltmede de Kur’an 
bize örnek teşkil etmektedir. Kur’an se-
vap ve ceza üslubunu kullanmıştır. Bu 
nedenle çocuğun yapmış olduğu doğru, 
helal davranışını hızlı bir şekilde, tekrar 
tekrar ödüllendirmek elzemdir. Burada 
önemli olan, çocuğun kendisinden çok, 
helal olan davranışını övmek ve ödüllen-
dirmektir. Çocuk annesinin istediğini ye-
rine getirdiği zaman, “bu doğru bir dav-
ranıştır” ve “bu amelinden ötürü Allah 
sana sevap verir”, “Allah ecrini artırsın” 
gibi ifadeler kullanılır ki çocuk yaptığı işi 
doğrudan Allah’la ilişkilendirmeyi öğ-
rensin. Buna ilaveten vereceği her doğ-
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ru cevap ya da çözdüğü ödev karşısında 
bir yıldız koymak, onun başarısına katkı 
sağlayacak ve onu bir başka başarıya ta-
şıyacaktır. İyi bir davranışı ödülsüz bırak-
mamaya, kasıtsız olarak iyi davranışı ce-
zalandırmamaya ve kasıtsız olarak kötü 
bir davranışı ödüllendirmemeye dikkat 
etmeliyiz.

Bir başka üslup ise çocuğun dikkat 
çekmek için yaptığı kötü davranışlarını 
alternatif  bir davranışla değiştirinceye 
kadar görmezden gelmektir (mahv üslu-
bu). Örneğin çocuk namaz kılmakta ya 
da okul ödevlerini yapmakta olan kar-
deşlerine veya dostlarına sıkıntı verirse, 
onlarla birlikte nasıl namaz kılacağını öğ-
retiriz.  Derslerini okuyup yazmakta kar-
deşlerine iştirak etmesi için ona; kitap, 
kalem, defter veririz ya da Kur’ân veya 
marş, ilahi söylemekte olan kardeşlerini 
taklit etmesini öğretiriz. Kreş öğrencisi 
ise kendi alanındaki işlerle meşgul ederiz. 

Bazen de çocuğu cezalandırmak ge-
rekebilir. Bu durumda bakılır, kötü dav-
ranış tehlike arz etmiyorsa, uzaklaştırma, 
kesin bir ses tonuyla yaptığından alıkoy-
ma veya hoşlanmadığımızı belli etme gibi 
davranışlar sergilenir. Ancak davranış 
kötü veya tehlikeli neticelere yol açmış-
sa, mantıklı bir şekilde cezalandırılabilir. 
Fakat asla çocuğu dövmek gibi bir üslup 
kullanılmaz.

Eğer çocuk terbiyesinde -ki burada 
tekrarlamak isterim, İslâmi eğitimde asıl 
doğru ifade “terbiyedir”- bu hususlar 
gerçekleştirilmezse İslâmi fikirler ve bilgi-
ler çocuğun zihninde sadece birçok bilgi 
kaynağından birisi olarak kalacak ve ha-
yattaki meselelere ve davranışlara hiçbir 
etkisi olmayacaktır. 

بَُّروا آيَاتِِه َولَِيَتَذكََّر أُْولُوا اْلَلَْباِب ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَبارٌَك لَِّيدَّ

“Sana bu mübarek Kitab’ı, âyet-
lerini düşünsünler ve aklı olanlar 
öğüt alsınlar diye indirdik.”5

1	 	Furkan	Suresi	74
2	 	Ahmed	b.	Hanbel
3  Müslim
4	 	Buhari	ve	Müslim
5	 	Sad	Suresi	29
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Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

EĞİTİMDE
AİLENİN ÖNEMİ

Hakan BOLAT

Eğitim hususunda aydın düşünebi-
len her Müslüman ebeveyn bilir 
ki, eğitimde ailenin rolü as-

lında başlı başına algılama, düşün-
me, iletişim, geliştirme ve şahsiyet 
yetiştirme alanlarından oluşan eği-
tim müfredatının bir parçasıdır. Bu 
alanın bireylerin kendi maddi imkânlarına 
terk edilmesi doğru değildir. Bu sebeple 
ailenin eğitimdeki yerini mutlak suretle 
yönetim nizamının desteklemesi 
gerekir. Ailenin, eğitim nizamının esas-
larından biri olması elzem bir konudur. 
Aksi takdirde şahsiyetli ve üstün şahsiyet-
li insanların toplumda oluşturacakları de-
ğerler, cari hayata nüfuz edemeyecektir. 

“Ailenin, eğitim nizamının esaslarından biri olması 
elzem bir konudur. Aksi takdirde şahsiyetli ve üstün 
şahsiyetli insanların toplumda oluşturacakları 
değerler, cari hayata nüfuz edemeyecektir.”

İslâm bu konuda ebeveyne dela-
leti kati faraziyeler yüklemiş olmakla 
beraber devlete ve yöneticiye de me-
suliyetler yüklemiştir. Yine her ikisinin 
de eğitimdeki rolünü belirginleştir-
mesini sağlayan mendup ve mekruh 
amelleri belirterek sorumluluk sahibi 
tarafların gelişimini talep etmektedir.

Fakat günümüz Müslümanlarına, İs-
lâm’ın akidesini ve onun nizamını, yöne-
timini esas alan bir devlet nizamı tatbik 
edilmediği için yukarıda belirtiğimiz top-
lumsal değer şekillenmesinin devlette 
ve toplum içerisinde oluşması imkân-
sızdır. Söz konusu neticenin elde 
edilebilmesi için İslâm’ın akide ve 
nizamları ile bir bütün şeklinde 
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tatbik, koruma ve yayılmasını sağ-
layan metot hükümlerinin bir dev-
let tarafından uygulanması gerek-
mektedir. Lakin bu eksiklik ebeveynin 
bu hususta üzerine düşen sorumluğu kal-
dırmamaktadır. Misal; Devletin güvenliği 
sağlama farziyeti konusu ile mukayese 
edebiliriz. Beşer ideoloji merkezli dev-
letlerin, insanların mallarını koruyamadığı 
aşikârdır. Fakat bu eksiklik Müslüman-
ların kendi mallarını korumaları ile ilgili 
hükümleri üzerlerinden kaldırmaz. Aynı 
mesuliyet çerçevesinde ebeveyn, 
evlatlarının gelişimi ve yetişmesi 
için üzerine düşen farz ve 
mendup amelleri yapmakla 
mükelleftir.

Bu makalede ise ailenin eği-
timde üzerine düşen farz ve men-
dup amellerin şer’î naslarını sizle-
re anlatmaktan ziyade meselenin 
bizler için önemini kavramamızı 
sağlayacak; vakıa araştırması so-
nunda elde edilen bilgiler eğitim-
de ailenin önemini değerlendirip, 
Allah’ın izniyle izah edeceğim.

Eğitimde ailenin önemini kav-
rayabilmemiz için anne ve baba-
ya el-Latif, el-Kerim, El-Muhyi, 
el- Halik olan Allah Subhanehû ve 
Teâlâ tarafından lütfedilen yavru-
nun muhakkak kıymetini bilme 
özelliğinin gereği bilinmelidir. Al-
lah ebeveyn arasındaki ilişkiyi iç-
timai nizamda yardımlaşma üzerine 
bina ederken ebeveyn ile çocuk arasın-
daki ilişkiyi de merhamet üzerine bina 
etmektedir. İsterseniz bu kıymetin vakıa-
sına yani anne ve babanın kucaklarında 
tutukları cevherin potansiyeline bir göz 
atalım:

Dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin 124 
milyar sinir hücresi (nöron) olduğu var-
sayılmaktadır. Bu da bir bebeğin bey-
ninde 124 milyar mesajın bir nörondan 
diğer nörona sürekli hareket hâlinde 
olduğunu göstermektedir. Zaman için-
de bu nöronlar bebeğin deneyimleri ile 
kendi aralarında sinaps adı verilen bağ-
lantılar geliştirirler. Sinapslar için hafıza-
nın ve öğrenmenin depolandığı yerler 

denilmektedir. İnsanın sinir sisteminde 
10²⁴ (on üzeri yirmi dört) yani trilyon-
larca depolama alnı (sinaps) bulunduğu 
varsayılmaktadır. Bilişim teknolojisi ile 
ifade edecek olursak Allah’ın bizlere ik-
ram ettiği yavrularımız, sınırsız denilebi-
lecek belleme ve anımsama potansiyeli 
ile donanmış doğarlar. Bu muazzam do-
nanımın yanında doğuştan bir yazılım ve 
kodlama harikasına sahiptirler.1 

İnsanın fıtri özeliklerinden biri me-
raktır. Merak güdüsü doğal olarak yeni 
doğan bir bebekte daha üst seviyede-

çocuk bu özelliğinin sekteye uğramadı-
ğını, teşvik edildiğini görürse beynindeki 
hücrelerin aktivitesi ve öğrenme hızı ge-
lişmektedir. 

En büyük düğüm: Nereden gel-
dim, neden geldim, nereye gideceğim 
sorularının arandığı düğümdür. Bu dü-
ğümde çocuk hayata geliş gayesini anla-
maya çalışır. Büyük düğüm: İnsan ile 
hayat ile kâinat ile ilgili soruların cevabını 
bulmaya çalışır. Hissettiği bu üç dairedeki 
şeylerin özelliklerini ve ne işe yaradıkla-
rını keşfetmeye çalışır. Küçük düğüm: 

Karşılaştığı eşyalar hakkında sor-
duğu cüzi soruları kapsar.

Çocuk bu düğümlere cevap 
buldukça eşya ve hayat hak-
kındaki mefhumlarını gelişir. 
Mevcut potansiyelini eşya ve ha-
yat hakkındaki mefhumlarındaki 
ölçülerine, kanaatlerine göre kul-
lanır. Eğer Allah’ın bizlere emanet 
ettiği cevherlerin iyi yetişmesini 
ve potansiyelini doğru yöne yön-
lendirmek istiyorsak, evlatlarımı-
zın toplum içerisinde şahsiyetli 
hatta üstün şahsiyetli insanlar 
olması gerektiğini düşünüyorsak 
ailenin eğitimde olmazsa olmaz 
olduğunu anlamalıyız.

Ebeveynin hedefi çocuğunu 
hayata hazırlamaktır. Sorduğu so-
ruları bütüncül algılamalıdır. İyi bir 

iletişim üslubu ile çocuğun aklına kanaat, 
fıtratına uygun, kalbini mutmain edecek 
şekilde anlatmalıdır. Unutmamalıdır 
ki çocukla kurduğu iletişim; çocu-
ğun gelişiminde ve şahsiyetinde 
ölçü birimlerinden birisi olacaktır. 
Bu sayede o da diğer insanlar gibi duy-
gularını davranışa çevirecektir. Böylece 
doğru tatmine ulaşacaktır. Hayat enerjisi 
yüksek ve huzurlu bir insan olacaktır. Aile 
çocuğunun eğitim sürecini doğru yönet-
mediği takdirde çocuk meyillerini yanlış 
veyahut sapıkça tatmin edecektir. Maddi 
lezzet onun önceliği olacaktır. Maddi lez-
zeti alamadığı hâllerde hayat enerjisi dü-
şecektir. Huzursuz ve mutsuz bir hayat 
geçirecektir. 

Ailenin çocuklarını 
eğitmede önemi 

büyük yer 
kaplamaktadır. 
Ebeveynin bu 

görevine eğitim, 
eskilerin deyimi ile 

terbiye denilmektedir

“
“

EĞİTİMDE AİLENİN ÖNEMİ

dir. Çünkü eşyayı hisleri ile yeni tanım-
lamaktadır. Annesinin ona doğru veya 
yanlış verdiği öncül bilgileri ilk defa sor-
gulamaya başlayacaktır. Bu sebeple fıt-
ratından gelen merak özelliği çocuklarda 
daha barizdir. Hissetmiş olduğu insan, 
hayat, kâinat dairesinde karşısına çıkan 
her şeye Neden? Niçin? Nasıl? Nerede? 
Ne zaman? Kim? sorularını sorar. “His-
leri ile algıladığı her şeyi kendisi 
için anlamlı hâle getirebilme adı-
na elinden geleni yapar.” Çocuğun 
bu arayışı onda düğümler oluşturur. Her 
düğüm çözdükçe yeni bir alâka oluştur-
maya çalışır. Adeta öğrendiği şeyler ile 
ilişki kurmaya programlandırılmıştır. Eğer 
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Gençliğin Sorunu Seküler Eğitim

Ebeveyn Allah’ın emanet evladına ye-
tişkin bir insan olana kadar eşlik etmekle 
görevlidir. Allah Rasulü’nün buyurduğu 
gibi:

“Her çocuk fıtrat üzere doğar. 
Ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan veya 
Mecusi yapar.”  

Ailenin çocuklarını eğitmede önemi 
büyük yer kaplamaktadır. Ebeveynin bu 
görevine eğitim, eskilerin deyimi ile ter-
biye denilmektedir.

Eğitim sözcüğü İngilizce education, 
Latince ‘Educere’den gelir. ‘Educere söz-
cüğü bitki, hayvan ve çocukların bakım ve 
yetiştirilmesi anlamlarında kullanılır. İslâm 
coğrafyasında ise Arapçada رىب kökünden 
gelen تربية  terbiye “1. büyütme, ye-
tiştirme, 2. suda yumuşatma” an-
lamına gelir. Yine Arapçada رىب kökünden 
gelen مرّب  mürebbi, “terbiye eden” 
anlamına gelir. “Bir şeyi yetkinlik 
noktasına varıncaya kadar kade-
me kademe inşa edip 
geliştirmek” manasında-
ki “rab” kelimesi İslâm’da 
mübalağa ifade etmek üzere 
daha çok sıfat gibi kullanılır. 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
sıfatları olmak üzere “ida-
re eden, terbiye eden, 
gözetip koruyan, nimet 
veren, ıslah edip gelişti-
ren” gibi anlamları vardır.2

Ebeveynin eğitim görevi, 
potansiyel sahibi yavrusunu be-
beklikten, yetişkin bir insan ola-
na kadar hem dünyasını hem de 
ahiretini kurtaracak şekilde ona 
şahsiyet kazandırmasıdır. Anne ve 
babanın bunu yapabilmesi için birçok 
teknik geliştirilmiştir. Fakat biz bu teknik-
lerden ziyade anne ve babanın eğitimde 
takip etmesi gereken ana hattı çizmeye 
çalışacağız. Bunun izahını “T” harfi ile 
anlatmak istiyorum. Sembol olarak kulla-
nacağımız “T” harfi ümmet kelime-
sinin “T” harfidir. 

Eğitimde ailenin öneminin birinci 
hususu çocuğunuzun vakıasını anlama 
konusudur. Bu konuda ne kadar derin-

leşirseniz öğrenen anne-baba olmaya 
adaysınızdır. İkinci temel unsurunu “T” 
örneklenmesinden izah etmeye çalışaca-
ğım.  

Ebeveyn için “T”nin üst çizgisi; 
Ruhi Değer, maddi değer, ahlaki değer, 
insani değer ölçüsünün dengesini ifade 
etmelidir. Çocuk belli seviyeye geldiğin-
de bir değerin başka bir değere baskı 
kurmayacak ve birini diğerlerine feda et-
meyecek şekilde dört değerin de dengeli 
bir şekilde davranışlarında gerçekleşme-
sini sağlamalıdır.3

Ebeveyn unutmamalıdır ki sadece bir 
çocuk yetiştirmiyor, İslâm’ı temsil ede-
cek Allah’ın dininin yardımcısı olacak bir 
davetçi yetiştiriyor. Ebeveyn olarak üm-
metin “T”sinin kapsam ve esasının ne 
kadar farkındasınız. Kapsadığı ve kuşattığı 
alanı ancak bu farkındalık ile çocuğunuza 
hissettirebirlisiniz. Ümmetin  “T”si-
nin üst çizgisini ne kadar geniş tu-

Çocuklarımızın sorumluluklarını ye-
rine getirebilmeleri için hayat görüşünün 
tasavvur ve benimsemelerinin berrak 
olması gerekmektedir. Dünya’da İslâm’ın 
ulaşmadığı hiçbir köşenin kalmaması 
gerektiğini, zulme uğrayan bir kuş dahi 
olmayacak bir anayasanın var olması 
için çalışacaktır. İslâm Devleti’nin Hali-
fesi Ömer bin AbdulAziz’in “T”nin üst 
çizgisini ulaştırdığı nokta çocuklarımıza 
ümmet bilincini hangi bakışla vermemiz 
gerektiğini bizlere gösteren güzel bir ör-
neklik taşımaktadır.

 “Dağlara buğdaylar serpin. ‘İslâm 
(Hilâfet) topraklarında kuşlar aç’ demesin-
ler.”4 

Anne-baba, eğitimde ailenin 
öneminin ne kadar büyük olduğu-
nu ümmetin ilk hücresi olduğunu 
bilmelidir. Aksi takdirde çocuğuna 
vereceği kültür kastına hiçbir zaman 
ulaşamayacaktır. Sadece ruhi değere sa-
hip sofize olmuş, okyanusu göremeyen,  

akvaryum balığı yetiştirmiş 
olursunuz.

Ebeveyn için “T” nin 
aşağı ve yukarı göste-
ren çizgesi ise çocuğun 
şahsiyetini oluşturan iki ami-
li göstermektedir. 

1. Çocuğun hissetmiş 
olduğu varlıklar ve vakıalar 
karşısında İslâm’ın ölçüleri-
ne, mikyaslarına başvurarak 
hüküm verebilmesini öğre-

nebilmesi sağlanmalıdır. Yani akliyatının 
oluşmasının sağlanması.

2. Çocuğun hissettiği varlıklar karşı-
sında uzvi ve içgüdülerinin tezahürlerinin 
İslâm akidesini esas alarak tatmin etme-
sini öğrenmesidir. Yani nefsiyetinin oluş-
masının sağlanması.

“Akletmiş olduğunuz akıl, getir-
diğime uygun olmadıkça sizden hiç 
biriniz iman etmiş sayılmaz.”

“Arzuları benim getirdiğime uy-
gun olmadıkça sizden hiç biriniz 
iman etmiş sayılmaz.”5

Birinci noktada ebeveynin çocuk-

tarsanız çocuğunuzun sorumluluk 
alanını ve ufkunu o kadar genişlet-
miş olursunuz. Yani siz “T”yi sadece 
kendi aileniz veyahut Müslümanlar ola-
rak tanımlarsanız çocuğunuzun sahiplen-
mesi de, ufku da, mesuliyet duygusu da 
o kadar gelişir. Bu sebeple “T”nin çiz-
gisini olabildiğince geniş tutmalısı-
nız. İnsanı, hayatı ve kâinatı o çizgi 
kapsamalı.  Müslümanların,  gayrimüs-
limlerin, inanmayanların, hayvanların ve 
bitkilerin, toprağın ve havanın bütün so-
runlarını çözebilecek genişlikte olmalıdır. 
O zaman çocuk dünyaya gelişinin nasıl bir 
sorumluluk için olduğunu anlayacaktır.  
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larının hayata bakış açılarını delile daya-
lı, fıtrata uygun ve çocuğun kalbine 
itminan verecek şekilde en büyük 
düğümü çözmeleri gerekmekte-
dir. Temel hayat görüşünün yakinden 
alınması gereken bir konu olduğu unutul-
mamalıdır. Sakın çocuğun anlamayacağını 
düşünmeyin. İyi ve kötünün, doğru 
ve yanlışın akli idrak ile ne oldu-
ğunu kavrayan her çocuk İslâm’ın 
esaslarını akli olarak anlayabilir. 
Bu, çocuğunuzun güçlü bir idrake ve öz-
güveni olan bir şahsiyete dönüşmesini 
sağlayacaktır. “Akliyet ise İslâm aki-
desine göre kurulu fikirleri açıkla-
mak ve İslâm kültürüyle izah et-
mekle geliştirilir.”6

İkinci nokta ise anne ve baba ço-
cuklarına duygularını yani meyillerini tat-
min edecek iticileri anlatmalıdır. Başka 
bir ifade ile çocuğuna şer’î hükümlere 
bağlanmanın önemini, amellerin kıymet 
ve değer derecesini vb. konuları anlaya-
bileceği üslupta anlatmalıdır. “Nefsiyet, 
yaratıcıya ibadet etmek O’na itaatle yak-
laşmak ve her şeyde bütün meyillerini 
İslâm akidesi üzere bina kılmaya devam 
etmekle geliştirilir.”7

Ebeveynin eğitimindeki bu ana hatları 
çocukla paylaşabilmek için ailenin mut-
laka iletişim ve gelişim kanallarının açık 

olması gerekmektedir. Unutmayın iyi 
bir ebeveyn çocuğu ile birlikte ge-
lişen ebeveyndir.

Biliyorum sizler gönüllü olduğunuz ve 
isteyerek olduğunuz ebeveyn görevine 
hazırlıksız yakalandınız. Çünkü sizler de 
İslâmi hayatın hâkim olmadığı bir 
zaman diliminin ebeveyn ve evlat-
larısınız. İslâm ile yaşamanın ne demek 
olduğunu mantıki ve fikrî olarak idrak et-
memiş nesillerin çocuklarısınız. Onlar da, 
sizler de zannettiniz ki beşer ideoloji ile 
kurulan devlet, çocuklarınıza birer şahsi-
yet kazandıracaktır. Fakat beşer ideoloji 
esaslı devletlerin kazandırdığı tek şey 
bozuk şahsiyetli bireylerdir. O ken-
disine hizmet edecek bir takım 
mesleklere sahip bireyler yetiştir-
mek üzere programlıdır. Çünkü 
onun tek bir derdi vardır o da mad-
di kıymeti elde etmektir. Beşeri ni-
zamlar, vermekten çok almayı severler. 
Bu sebeple hepimizin hayatlarını çalmak-
tadırlar. Ne siz, ne de sizlerin anne babası 
bunu fark etmediler.  Fakat bunun eksik-
liğini sizler yaşıyorsunuz. Eğer bu satırları 
okuyor iseniz üzerinize düşün görevleri 
yapmak için bir farkındalığın başlangıcı-
nı yaptınız. Acilen yakıtı ateş olan o 
cehennem çukurundan ailenizi ve 
sevdikleriniz hızlıca çekmelisiniz.

EĞİTİMDE AİLENİN ÖNEMİ

Bundan sonra yukarıda bahsedi-
len eğitimin ailede önemini gösteren 
ana hatları geliştirmek ve çocuklarını-
za uygulamak sizlerin mesuliyetindedir. 
Unutmayın bu konuda size yardım 
edecek bir devletiniz yok! Anne ve 
babalık mukaddes bir görevdir. Bu mu-
kaddes görevin omuzlarınızdaki ağırlığı 
İslâmi hayat başlayana kadar sürecektir. 
Sizler yarın kurulacak ikinci Râ-
şidî Hilâfet Devleti’nin şahsiyet-
lerini yetiştiriyorsunuz. Belki onun 
halifesini, valisini, kadısını, mühendisini, 
doktorunu, işçisini en önemlisi anne ve 
babalarını yetiştiriyorsunuz. Bunu sakın 
aklınızdan çıkarmayın. İradenizi ve deği-
şime olan inancınızı kaybetmeyin.

1	 Doğan	 Cüceloğlu	 Geliştiren	 Anne-Baba	 sayfa	
15-16-17
2	Râgıb	el-İsfahânî,	el-Müfredât,	“rbb”	md.;	 İb-
nü’l-Esîr,	en-Nihâye,	“rbb”	md.
3	 Necah	 Sabatin	 /Çocuk	 Terbiyesinin	 Esasları/
sayfa	28
4	Ömer	bin	AbdulAziz
5	Ebu	Naim	ve	Nasr	b.	İbrahim	El-Muktesi	riva-
yet	edip	sahih	olduğunu	söylemiştir.	Aynı	şekilde	
Nevevi	de	sahih	olduğunu	söylemiştir.
6	Takıyyuddin	En-	Nebhani	İslâm	Şahsiyeti	1
7	Takıyyuddin	En-	Nebhani	İslâm	Şahsiyeti	1
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Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

: رَُجٌل آتَاُه اللَُّه َمااًل، فََسلَّطَُه َعَل َهلََكِتِه  اَل َحَسَد إاِلَّ ِف اثَْنتنَْيِ

، َورَُجٌل آتَاُه اللَُّه ِحْكَمًة، فَُهَو يَْقِض ِبَها َويَُعلُِّمَها ِف الَْحقِّ

“Yalnız şu iki kimseye gıpta edil-
melidir; biri, Allah’ın kendisine verdi-
ği malı hak yolunda harcayıp tüke-
ten kimse, diğeri, Allah’ın kendisine 
verdiği ilimle yerli yerince hükmeden 
ve onu başkalarına öğreten kimse.”1

Enes RadiyAllahu anh’dan Rasulul-
lah’ın şöyle söylediği rivayet olunur:

“Allahım! Beni, beni öğrettiğinle 
faydalandır! Bana faydalı olanı öğ-
ret!”2

Müslümanlar, İslâm’ın bilgiye ve 
bu bilgiyi başkalarına öğreten 
kişiye yüksek statü vermesi-

nin önemini anlamışlardır. Elhamdulillah, 
bu anlayış ümmette çok canlı. Medrese-
lerde, İslâmi okullarda ve ümmetin fert-
leri tarafından kurulan kurumlarda çalı-
şan birçok öğretmeni gözlemlediğimiz-
de, pek çok Müslüman’ın bu asil görevi 
yerine getirmek ve ilk hadiste anlatılan 
kişilerden olmak istediğini görüyoruz. 

İkinci hadis ile ilgili olarak, belirtmek 
istediğim nokta ِبِه تَْنَفُعِني  ِعلاًْم  َواْرزُقِْني   “ve 
bana faydalı olanı ver.” sözleridir. Bu 
hadis bize, ilmin amel ile bağlantılı ol-
duğunu ve ilmin amacının eylemlerimizi 
etkilemek olduğunu söylüyor. Başka bir 

deyişle İslâm’da ilim, onu günlük ya-
şamımıza uygulamamızı mümkün 
kılacak şekilde alınır.

Konumuza dönecek olursak, çoğu-
muz, İslâmi eğitim alan gençlerimizin 
bilgiyi “günlük hayatlarında” tatbik etme-
lerinin mümkün olup olmadığı konusun-
da endişeler duyuyoruz. Bu konuya iki 
açıdan bakmalıyız; birincisi günlük yaşan-
tılarının gerçekliği ve ikincisi, onları nasıl 
eğittiğimiz.

Her şeyden önce onların “günlük 
yaşamları” ebeveynlerimizin veya on-
ların ebeveynlerinin günlük yaşantılarına 
benzemez. Günlük yaşamları, bizlerin 
büyüdüğü zamanlardaki gibi de değildir. 
Gençliğimizin bugün karşı karşıya kaldığı 

HİLÂFET’İN YOKLUĞUNDA 
İSLÂMİ EĞİTİM REHBERLİĞİ

Burhan ERCAN
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baskı ve etkiler, dinlerine olan bağlılıkları-
na çok ciddi zararlara sebep olma potan-
siyeline sahiptir. Dünyanın neresinde ya-
şıyor olurlarsa olsunlar, bozulmuş fikir ve 
İslâm karşıtı propagandaların her yönden 
gençlerin etrafını sardığını ve çoğunlukla 
bu olumsuzlukların internet üzerinden 
sadece bir düğme kadar uzak olduğunu 
anlamamız gerekir. Bu büyük bir tehlike 
oluşturmakta ve verdiğimiz 
İslâmi eğitimin gençliğimizin 
karşı karşıya kaldığı sorunları 
çözdüğünden emin değilsek, 
gençlerimizde dinleriyle ilgili 
şüpheye neden olabilir.

Bu yüzden İslâm eğitimini 
verme yöntemimizin çocuk-
larımızda istediğimiz sonuç-
ları elde etmek için yeterli 
olup-olmadığını düşünmemiz 
gerekiyor. İslâmi okullarda, 
medreselerde ve kurumlarda 
kullanılan mevcut yöntemlere 
baktığımızda kendimize şu so-
ruları sormamız lazım:

Çocuklarımıza sadece na-
mazın nasıl kılınacağını, abdes-
tin nasıl alınacağını, Kur’an’ın 
nasıl okunacağını ve İslâm’ın 
birkaç ibadetini, ahlakını ve 
kurallarını öğretmek yeterli 
midir? Karşılaştıkları muazzam 
İslâm karşıtı söylemlere ve di-
ğer ifsat edici fikirlere karşı 
koyup onları çürütebilmeleri 
için bu yeterli midir?

İslâm’ı, diğer okul dersle-
ri ile birlikte öğretme şeklini muhafaza 
etmeli miyiz? Dini yaşamın her alanında 
bireyler, topluluklar ve devlet düzeyin-
de yüz yüze kaldığımız her problem için 
uygulamanın gereğini oluşturmaktan 
ziyade, İslâmi bilgileri basitçe iletmeli 
böylece İslâm ile günlük yaşam arasında 
onun modern dünya ile alakasız olduğu-
nu görmek için bağlantı kurulmasını mı 
sağlamalıyız?

Hükümetlerin, modernleşme ve aşı-
rılığa karşı koyma iddiasıyla İslâm’ın öğ-
retilerini seküler hâle getirmek için İslâmi 

kurumlara yaptığı baskıları kabul mü et-
meliyiz? 

Yukarıdaki tüm sorulara verilen yanıt-
lar mutlaka şöyle olmalıdır: “kesinlikle 
HAYIR!”

Kardeşler, eğer yukarıdaki soruların 
cevabının “Hayır” olduğu konusunda an-
laşabilirsek, bir sonraki adım İslâmi eğiti-
min amacının ne olması gerektiği konu-

sunda derin düşünmek olacaktır.

İslâmi eğitim, sadece İslâm ahlakı 
hakkında bilgi vermek ve birkaç İslâmi 
değer kazandırmak için değil, düşünce 
ve davranışta İslâm şahsiyeti oluşturmak 
ve karşılaştıkları zorluk ne olursa olsun, 
İslâm’ı günlük yaşantının her yerinde uy-
gulamak için gerekli tüm araçları kullanan 
güçlü bireyler oluşturmak için tasarlan-
mıştır. Bu ise gencin, İslâm’ı; gerici, baskı-
cı, medeniyetsiz, sefalet ve huzursuzluğa 
sebep olan bir yolmuş gibi sunan İslâm 
karşıtı söylemler ile sürekli olarak saldırı 

altına olduğu zamanlarda bile, güçlü kala-
bileceğini ve İslâm’dan gurur duyabileceği 
anlamına geliyor. Öte yandan gençliğimi-
zin, Batılı liberal değerlerin adil ve uygar 
olduğu söylemine inanmamalarını ve 
mutluluk, refah ve başarı yolu olmadık-
larını ve böylece laik değerler hakkında-
ki aldatıcı yorumların görülebilmesini ve 
anlaşılmasını sağlayacaktır.

Amacımız şu ayeti içselleş-
tiren gençlik üretmektir:

تَأُْمُروَن  لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَ  كُنُتْم 

ِبالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمنكَِر َوتُْؤِمُنوَن ِباللِّه

“Siz, insanların iyiliği 
için ortaya çıkarılmış en 
hayırlı ümmetsiniz; iyili-
ği emreder, kötülükten 
meneder ve Allah’a ina-
nırsınız.”3

Doğru İslâmi eğitim ile bu 
ayet, çevrelerindeki dünyaya 
bakışlarını öyle bir değiştire-
cektir ki, yalnızca İslâmi nite-
likleri değil, düşünce, davranış 
ve arzularını gözlemlediğimiz-
de bunların komple değiştiği-
ne tanık olacağız. Bu nedenle, 
İslâmi eğitimle biz; İslâm’a sa-
rılan, İslâm’ı savunan, İslâm’ı 
dünyaya taşıyan ve Hilâfet’in 
kurulması yoluyla onun kap-
samlı bir şekilde uygulanması 
için çalışan Müslüman genç-
leri inşa etmeye çalışmalıyız. 
İnsanlığın karşı karşıya kaldı-

ğı tüm sorunları anlayan, ümmetleri ve 
insanlığı zulümden kurtarmak ve İslâm 
dini aracılığıyla onlara iyilik ve adalet ge-
tirmek konusunda büyük bir sorumluluk 
duyan bir gençlik yetiştirmeliyiz.

Kardeşlerim, şimdi sizlere gençleri-
mizi eğitirken, yukarıdaki amaca ulaşmak 
için ele alınması gereken altı önemli kav-
ramı sunmak istiyorum.

1-Eleştirebilme düşüncesini ge-
liştirme

İlk iş eleştirebilme düşüncesinin in-
şasıdır. Eleştirel düşünme, çevremizdeki 

Eleştirel düşünme, 
çevremizdeki dünyayı 
inceleme yeteneğidir 

ve derin çalışma ve açık 
deliller bununla ilgili 

doğru kararlar vermeyi 
sağlar. Kur’an, müminleri 

defalarca doğru 
düşünmelerini sağlamak 

için konular hakkında 
derin düşünmeye 

yönlendirir

“
“

HİLÂFET’İN YOKLUĞUNDA İSLÂMİ EĞİTİM REHBERLİĞİ
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dünyayı inceleme yeteneğidir ve de-
rin çalışma ve açık deliller bununla ilgili 
doğru kararlar vermeyi sağlar. Kur’an, 
müminleri defalarca doğru düşünmele-
rini sağlamak için konular hakkında de-
rin düşünmeye yönlendirir. Bu, Allah’ın 
varlığının ve İslâm’ın hakikati hakkındaki 
deliller üzerine düşünmeyi içerir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

ْزٍق  َمء ِمن رِّ َواْخِتَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السَّ

يَاحِ آيَاٌت  يِف الرِّ َفأَْحَيا ِبِه اْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوتَْصِ

لَِّقْوٍم يَْعِقلُوَن

“Gece ile gündüzün ard 
arda gelip-değişmesinde, 
Allah’ın gökten bir rızık 
indirip de yeryüzünü ölü-
münden sonra onunla di-
riltmesinde ve rüzgârları 
(belli bir düzen içinde) 
çevirip-yöneltmesinde 
aklını kullanabilen bir ka-
vim-topluluk için ayetler 
vardır.”4

Gençlerimiz içinde eleş-
tirel düşünceyi inşa etmemiz 
öylesine önemli ki böylece 
onlar çevrelerindeki tüm bilgi-
leri anlamlı hâle getirebilecek 
ve gerçeği yalanlardan ayırt 
edebileceklerdir. Bu düşünce 
tarzı, gençliğimizin çevrelerin-
deki her şeyi derinlemesine 
sorgulaması ve düşünmesi için 
sürekli olarak teşvik ettiğimiz-
de gelişecektir. Onlara sunulan 
fikirler, iddialar ve bakış açıları 
üzerinde düşünülmeliler. Daha 
sonra bu fikirlerin, iddiaların 
ve görüşlerin dayandığı kanıtların 
sağlamlığını dikkatli bir şekilde inceleye-
rek bunları kabul veya reddetmeye karar 
vermelidirler. Dahası, çocuğun yaşına ve 
anlayış düzeyine bağlı olarak farklı açılar-
la argümanlar onlara sunulmalı ve daha 
sonra konunun doğruluğuna ulaşmak için 
her birinin kendi açısından değeri göste-
rilmelidir. Bu düşünce tarzı gençlerin sa-
dece kendilerine güvenmeleri noktasın-
da yardımcı olmaz, aynı zamanda İslâm’ı 
savunmalarını sağlar. Mesela, İslâm’ın, 
kadınları ezdiği baskılar yaptığı varsayılan 

iftiralar karşısında, İslâm’ın koyduğu, ka-
dınların nesneleştirilmesini ve sömürül-
mesini yasaklayan asil kurallarının da far-
kında olacaklardır. Kadınlara hiçbir şekil-
de koruma sağlamayan ve mümkün olan 
her şekilde onu kullanma yolunu açanın, 
liberal yaşam biçimi olduğunun farkında 
olacaklardır. Genç Müslümanlarda eleş-
tirel düşünme biçimini geliştirmek, İslâmi 

düşünce ve görüşlerde kanaatin ve İslâmi 
tavır ile birlikte İslâmi şahsiyeti şekillen-
diren İslâmi zihniyetin oluşturulmasında 
önemli bir adımdır.

2-Allah’ın varlığı ve Kur’an’ın 
Gerçeği Üzerine Kanaat Oluştur-
mak

İkinci olarak, gençliğimizde mutlak 
bir inançla, Allah’ın varlığı ve Kur’an’ın 

O’nun sözü olduğu gerçeğini 
ortaya koyarak, İslâm’ın haki-
kati hakkında şüphe duyulma-
masını sağlamaktır. Gerçekten 
de, Allah’ın bize söylediği gibi, 
her inanan için bu bir zorunlu-
luktur:

َا الُْمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه ثُمَّ  إِنَّ

لَْم يَرْتَابُوا

“Mü’minler ancak on-
lardır ki, Allah’a ve O’nun 
Rasulü’ne iman ettiler. 
Sonra da şüpheye düş-
mediler…”5

Laikliğin egemen olduğu gü-
nümüz dünyasında din birçok-
ları için alay konusu olmuştur. 
Müslüman çocuklarımızın bu 
kirli tuzağa düşmelerini önle-
memiz gerekir. Çocuklarımız 
İslâm’ı kınamak için yapılan 
saldırılara karşı koyabilmeli ve 
bunu korkmadan yapmalı ve 
dinlerinde sağlam durmalılar. 
Çocuklarımıza bir Allah’ın var-
lığını ve Kur’an’ın O’nun sözü 
olduğunu ortaya koyan somut 
akli kanıtları %100 kesinlikle 

sağlamamız gerekiyor. Müslüman 
gençlerde İslâmi akidenin gerçeğini mut-
lak bir inançla kurarak, İslâm’ı; ebevey-
nlerinden miras kalan bir şeyden, aklıyla 
ikna olan, yaşamla ilgili doğru cevaplara 
sahip olan ve böylece tüm düşüncelerini 
ve eylemlerini tanımlayan olarak öğret-
miş oluruz.

İnanç konusunda kesinlik kazanacak 
şekilde eğitim verdiğimizde, Allah’ın iz-
niyle İslâm’ın diğer tüm kavramlarının 
alınması ve içselleştirilmesi sağlanacaktır. 

Genç Müslümanlarda 
eleştirel düşünme 

biçimini geliştirmek, 
İslâmi düşünce ve 

görüşlerde kanaatin 
ve İslâmi tavır 

ile birlikte İslâmi 
şahsiyeti şekillendiren 

İslâmi zihniyetin 
oluşturulmasında  

önemli bir adımdır

“
“
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Gençlerimiz yoksulluk, 
adaletsizlik, siyasi 

yolsuzluk, ırkçılık, işgal, 
soykırım, azınlıklara 

karşı zulüm, kadınlara 
şiddet, suç, mülteci krizi 
gibi bugün insanlığın yüz 
yüze kaldığı birçok sorun 
hakkında İslâmi çözümleri 

öğrenerek onlar bu 
fikri gözlerinin önünde 

canlandırabilmelidir 

“
“

Cennet ve cehennem inancı, hayatın ger-
çek amacı ve her eylem için Allah Azze ve 
Celle’ye hesap verileceğini, rızık ve ecel 
(rızkın tayini ve yaşam süresini belirleye-
nin sadece Allah Subhanehû ve Teâlâ ol-
duğu) ve diğer konular zihinlerinde açık 
gerçekler hâline gelecektir. Fakat İslâmi 
kavramların, düşüncelerini, duygularını 
ve eylemlerini şekillendirecek bir şekilde 
verildiğinden emin olmamız gerekir. Böy-
lece İslâm, yaşamındaki tüm 
konuları yargılamak için mik-
yas hâline gelir. Amaç, İslâmi 
inancından emin olan ve dü-
şünce ve davranışları yalnızca 
İslâm’a dayanan İslâmi şahsi-
yete sahip Müslüman gençlik 
oluşturmaktır.

3-Cennet için Özlem 
Duymalarını Sağlamak

Üçüncü olarak, Müslüman 
çocuklarımızın cennet için 
özlem duyması ve bu dünya-
nın geçiciliğinin farkındalığının 
oluşması, aynı zamanda ahi-
ret ile karşılaştırıldığında bu 
hayatın zevklerinin ne kadar 
az olduğunun anlaşılmasını 
sağlamaktır. Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurdu:

يَْجَعُل  َما  كََمثَِل  إاِلَّ  اْلِخرَِة  ِف  نْيَا  الدُّ َما 

أََحُدكُْم إِْصبََعُه ِف الْيَمِّ ، فَلْيَْنظُْر ِبَم تَرِْجُع

 “Ahiretin yanında dün-
yanın durumu, sizden bi-
rinin parmağını denize 
daldırıp çıkarması gibidir. 
Parmağı (denizden) ne çı-
kardıysa (ahiretin yanında) dünya 
işte odur.”6

Başarı ve mutluluğun materyalizmle 
bağlantılı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 
Bu ise ne kadar fazla mülk sahibi olursak, 
o kadar mutluluk duyacağız demektir. 
Gençlerimiz bu ifadeden mesajın öte-
sini görebilmelidir. Kur’an ve Sünnet’te 
bol miktarda deliller ile cennetin şahane 
lezzetlerini anlatarak gençleri İslâmi yü-
kümlülükleri yerine getirmek için motive 
etmeye ve sarsılmadan yasaklarından 

uzak durmalarını sağlamalıyız. Bu, özel-
likle İslâmi bazı eylemlerin zor olduğunu 
gördüklerinde ya da hepimizde olduğu 
gibi onlara bağlı kalmakta sıkıntılar yaşan-
dığında önemlidir. Onları, yüreklerinin is-
teyebileceği, akıllarının hayal edebileceği 
her şeyin ve daha fazlasının ahirette veri-
leceğinden haberdar etmemiz lazım! Bu 
kavramı öğretirken, gençliğimizin dinleri-
ne zarar verebilecek bu hayatın çekiciliği-
ne teslim olmaması gerektiği düşüncesini 
Allah’ın izniyle onlarda sağlamış olacağız. 

Bu İslâm’ın kurallarına uymalarında, kar-
şılaşabilecekleri zorluk ve baskılara karşı 
dayanmalarında ve İslâmi yükümlülükle-
rinde sadık kalmalarında onlara yardımcı 
olacaktır.

4-İslâm’ı bir Din olarak Anla-
mak ve Onun Kültür ve Tarihinin 
Ehemmiyetini Anlamak

Dördüncü olarak, gençliğimizde, ha-
yatın her alanında -ruhsal, 
ahlaki, sosyal, politik, hukuk, 
eğitimsel, ekonomi ve daha 
fazlası- günümüzdeki temel 
sorunlara ilkeler, yasalar ve 
çözümlerle kapsamlı bir din 
anlayışı inşa etmektir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ şöyle bu-
yurdu:

ٍء ا َفرَّطَْنا ِف الِكَتاِب ِمن َشْ مَّ

“Biz Kitap’ta hiçbir 
şeyi eksik bırakmadık…”7

Gençlerimiz yoksulluk, 
adaletsizlik, siyasi yolsuzluk, 
ırkçılık, işgal, soykırım, azın-
lıklara karşı zulüm, kadınlara 
şiddet, suç, mülteci krizi gibi 
bugün insanlığın yüz yüze 
kaldığı birçok sorun hakkın-
da İslâmi çözümleri öğrene-
rek onlar bu fikri gözlerinin 
önünde canlandırabilmelidir. 
Geçmişte Hilâfet’in, İslâm yö-
netimi altında nasıl bu gibi so-
runları çözdüğünü anlayarak, 
büyük İslâm tarihinden gurur 
duyabilmelerine ihtiyacımız 
var. Seküler dünyada, İslâm 
yok edilmesi gereken bir şey 

olarak gösteriliyor. Bugünkü dünyada 
her zamankinden daha fazla dine ihtiyaç 
olduğu için gençliğimizi dine güven duy-
malarını sağlayarak yetiştirmemiz hayati 
önem taşımakta. Bu nedenle, gençliği-
mize İslâm’ın farklı nizamları hakkında 
ve onları mevcut sistemin sorunlarını 
İslâm’ın çözeceği konusunda bilgilendir-
meliyiz. Örneğin İslâm’ın, sadece ekono-
mik ilke ve yasalarla yoksulluğu ortadan 
kaldıracak bir ekonomik sisteme sahip 
olduğunu anlamalarını sağlayabiliriz. Me-

HİLÂFET’İN YOKLUĞUNDA İSLÂMİ EĞİTİM REHBERLİĞİ
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sela malların etkili dağılımını sağlamak; 
bir devlette yatırım, iş oluşturmayı ve 
refahı teşvik eden düşük ve adil bir vergi 
sisteminin uygulanması; kitleleri yoksul-
laştırırken, azınlığın elinde zenginlikleri 
yoğunlaştıran değerli doğal kaynakların 
özelleştirilmesinin ve faizin yasaklanması 
gibi hususlar onların nezdinde netleştiril-
melidir. Bunun yanı sıra, bu sistemin Hilâ-
fet’in eski dönemlerinde uygulandığında, 
Kuzey Afrika ve Irak gibi yerlerde yok-
sulluğu nasıl ortadan kaldırıldığını örnek 
vererek gösterebiliriz.

5-Laik Liberal Yaşam Cazibesi-
nin Sökülüp Atılması 

Beşinci nokta, gençliğimizin gözünde 
laik liberal yaşam biçiminin cazibesini or-
tadan kaldırmak ve onların İslâm karşıtı 
söylemleri görmelerini sağlamaktır. Dün-
yada karşılaştığımız sorunların sebebinin 
İslâm olmadığını, liberalizm, milliyetçilik 
ve demokrasi gibi değerler ve insan ya-
pımı kapitalist laik sistem olduğunu genç-
lerimize anlatmalıyız. Sorunları incele-
meliyiz ve alkol ve uyuşturucu istismarı, 
kadına yönelik cinsel istismar, bencillik 
ve bencillik gibi sorunların, laik yaşam 
biçiminin doğrudan bir sonucu olduğu-

nu göstermeliyiz. Terörizm kavramını 
yıkmamız ve bunun bozuk İslâmi ideoloji 
değil, Batı müdahalesinin ve Müslüman 
dünyasındaki devam eden sömürge sa-
vaşlarının sonucunda ortaya çıkan öfke-
nin bir sonucu olduğunu açıklamalıyız. 
Yine ırkçılık mefhumunu tartışabiliriz; 
bunun, İslâm’ın öğretilerine yabancı bir 
mefhum olan ve sevgili Peygamberimiz 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem tarafından çü-
rümüş olarak nitelendirilen bir kavram 
olduğunu açıklamalıyız.

6-Dinlerine, Ümmetlerine ve 
İnsanlığa karşı Sorumluluk Duygu-
su Oluşturmak

Son olarak kardeşlerim, gençlerimiz 
arasında dinine, ümmetine ve insanlığa 
karşı sorumluluk bilinci oluşturmamız ge-
rekiyor. Gençlerimizin şu sözlerle gelen 
sorumluluğunu gerçekten anlamalarını 
sağlamalıyız:

لَِم  َدَعاكُم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  لِلِّه  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

يُْحِييكُْم

“Ey iman edenler. Size hayat 
verecek şeylere sizi çağırdığı za-
man Allah’a ve Resulüne icabet 
edin.”8

Allah, müminleri “İnsanlığa Şahitler” 
olarak tanımlamıştır. Gençliğimizin, bu 
kavramı, İslâm’ın insanlığın işlerini etkili 
ve adil bir şekilde organize edebilen al-
ternatif  yaşam biçimi olarak sunmanın 
yanında; çevrelerindeki İslâm dışı değer-
lerin yanlışlığını göstererek ve bununla 
mücadele ederek cisimleştirmeye ihtiya-
cı vardır. Günümüzde Müslüman gençle-
rin, dünya çapında ümmetin karşı karşıya 
kaldığı ezilmeye karşı koymak ve kapi-
talizmin sadece kendi sorun ve ihtiyaç-
larıyla ilgilenmek için doyurduğu birey-
selci yaklaşımdan uzak durmak gerektiği 
noktasında büyük bir sorumluluk içinde 
olduklarını anlamalarına ihtiyacımız var. 
Dine hakaret edildiği veya saldırıldığı za-
man korumak için önemli görevlerinin 
olduğunu bilmelerine ve Allah’ın sistemi 
olan davayı insanlığa taşıyacak, onları be-
şerî sistemler ve yasalar altında yaşadık-
ları zulümden kurtaracak Hilâfet’i, sahip 
oldukları her şeyle yeniden kurmak için 
çalışmalarına ihtiyacımız var. Bu nedenle 
amacımız, İslâm çağrısının bu dinin en 
önemli yükümlülüklerinden biri oldu-
ğunun farkına varan Müslüman gençleri 
oluşturmaktır. Bu, İslâm’ın yalnızca ha-
yatlarının bir parçası değil, yaşamlarının 

Dünyada 
karşılaştığımız 
sorunların sebebinin 
İslâm olmadığını, 
liberalizm, 
milliyetçilik ve 
demokrasi gibi 
değerler ve insan 
yapımı kapitalist laik 
sistem olduğunu 
gençlerimize 
anlatmalıyız 
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merkezi olacağı anlamına gelir. Tıpkı 
Peygamber efendimiz SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in Hatice RadiyAllahu Anhâ’ya söy-
lediği gibi ال راحة بعد اليوم يا خديجة “Bugünden 
itibaren, rahat yok.”

Kardeşlerim, ortaya koyduğum bu altı 
maddeyi İslâm eğitimi müfredatı içeriğine 
dahil etmek, gençlerimizin İslâmi kimliği-
ni inşa etmeye, korumaya ve Müslüman 
gençler yetiştirmemize yardımı olacaktır. 
Bugün dinleriyle ilgili karşı karşıya kaldık-
ları tüm büyük zorluklarla inançlı ve akıllı 
bir şekilde baş etmeye hazır olacaklardır. 
Bununla birlikte, İslâmi okullar ve kuru-
luşlar inşa etmenin, bu ümmeti eski ih-
tişamına geri getirmeyeceğini ve bu dini 
bu dünyada olması gereken otorite ko-
numuna getirmenin bir yolu olmadığını 
her zaman hatırlamak gerekir. Toplum-
larımızda ve topraklarımızda çocuklar 
arasında İslâmi şahsiyetler kurmanın yolu 
da bu değildir. Onlar, bozuk, İslâm karşıtı 
kapitalist liberal değerler ve yaşam tarzı 
ile yönetiliyorlar. Laik hükümetlerin mü-

dahaleci politik gündemlerine ve liberal 
medyanın yozlaşmış fikirlerine maruz ka-
lırken, gençlerimizdeki İslâmi kimliği ko-
rumaya çalışmak zor bir mücadeledir ve 
bu mücadeleyi verirken karşı karşıya kal-
dığımız tüm engel ve zorlukları da biliyo-
ruz. Başta da değindiğim gibi gençlik için 
asil İslâmi vizyonu gerçekleştirmenin tek 
yolu, bu ümmetin ve çocuklarının İslâmi 
kimliğin toplumun her kesiminde oluş-
masını sağlamak için tüm gücünü harca-
yacak; eğitim müfredatı, eğitim kurumları 
ve medyayı kullanarak onları koruyacak 
bir devlet kurmaktır. Bu, Rasulullah’ın 
metodu üzere Râşidî Hilâfet Devleti’n-
den başkası değildir.

Yani kardeşlerim sizleri, bugün Müslü-
man gençliğimizin İslâmi eğitimi için yap-
tığınız tüm gayretlerimizin yanı sıra, bu 
muhteşem devleti bir kez daha toprak-
larımıza geri döndürmek için çabalama-
ya ve bu asil çalışmaya öncelik vermeye 
çağırıyoruz. Makalemi Allah Azze ve Cel-
le’nin güzel sözleriyle sonlandırıyorum:

َوالُْمْؤِمُنوَن  َوَرُسولُُه  َعَملَكُْم  اللُّه  َفَسَيَى  اْعَملُواْ  َوُقِل 

َهاَدِة َفُيَنبُِّئكُم ِبَا كُنُتْم تَْعَملُوَن وَن إَِل َعالِِم الَْغْيِب َوالشَّ َوَسُتَدُّ

“De ki: Çalışın amellerinizi Al-
lah da Resulü de müminler de 
görecektir. Sonra görüleni ve gö-
rülmeyeni bilen Allah’a döndürü-
leceksiniz. O da size yaptıklarınızı 
haber verecektir.”9 

1  Müslim

2	 	Nesai	ve	Hakim

3	 	Ali	İmran	Suresi	110

4	 	Câsiye	Suresi	5

5	 	Hucurat	Suresi	15

6	 	Hakim,	Müstedrek

7	 	Enam	Suresi	38

8	 	Enfal	Suresi	24

9	 	Tevbe	Suresi	105

“Gençlik için asil İslâmi vizyonu 
gerçekleştirmenin tek yolu, bu ümmetin 
ve çocuklarının İslâmi kimliğin toplumun 

her kesiminde oluşmasını sağlamak 
için tüm gücünü harcayacak; eğitim 

müfredatı, eğitim kurumları 
ve medyayı kullanarak onları 

koruyacak bir devlet kurmaktır.
Bu, Rasulullah’ın metodu üzere 

Râşidî Hilâfet Devleti’nden 
başkası değildir”
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Topluma doğruyu-yanlışı gös-
termede ve yine toplumu 
belirli bir doğrultuda kanalize 

etmede âlimlerin etkisi ve ağırlığı tartı-
şılmaz bir gerçektir. Belki de yaşadığımız 
şu günlerde toplum olarak iyiden iyiye 
hissettiğimiz gerçek muttaki âlimlerin 
yokluğudur. Başka bir ifadeyle “kaht-ı 
ulema.” Zihinlerde oluşacak soruların 
önüne geçebilmek adına bir gerçeği en 
başından ifade etmekte fayda var; ilim 
sahibi olmak muttaki âlim olmaktan fark-
lıdır. Yaşadığımız coğrafyada ilim sahibi 
kimselerin varlığından bahsedebilirken 
âlimden bahsetmek çok da kolay değil 
maalesef. İlim sahibi ile âlim arasında-
ki fark ise; ilim sahibi kimse fetvalarıyla 
statükoyu memnun etmeyi amaçlarken 
âlim, o konuyla alakalı Allah’ın hükmünü 
ortaya koyar statükoya rağmen… Yine 
aralarındaki fark; ilim erbabı takiyye-
ye icabet ederken yani zalime zulmünü 

haykırma noktasında takiyyeye müracaat 
ederken âlim, canına mal olacağını bilse 
bile zalime zalim demekten geri kalmaz. 

Gerçek âlimlere ciddi manada ihti-
yaç duyduğumuz asrımızda faydalı olur 
ümidiyle duruşuyla, fetvalarıyla ve hak-
kı söylemesiyle maruf, âlimlerin sultanı 
(Sultanu’l Ulema) İzz bin Abdisselam’ı 
siz okuyucularıma tanıtmak istiyorum. 
Öncesinde âlimlerin toplum içerisindeki 
etkilerine kısa da olsa değinecek olursak 
şöyle ki;

Vakıada yeri olan, vakıada gördükleri-
mizle, yaşadıklarımızla daha da bir anlam 
kazanan ve ağırlığı olan Araplara ait bir 
sözü paylaşmak yerinde olacaktır. “Âlim 
düşürse âlem düşer.” Bu ümmetin, âlimle-
re ihtiyacı var, âlimlerden de beklentileri 
vardır. Ümmet âlimlerden cennet yolunu 
açmalarını ister. Müslümanlar âlimlerden 
hakkıyla yol göstermelerini beklerler. 

SULTANU’L ULEMA

İZZ BİN ABDİSSELAM

Abdullah İMAMOĞLU
abdullahimamoglu06@gmail.com
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Ümmet âlimlerden liderlik bekler. Bu 
ümmet artık zalimlerin hasmı, mazlum-
ların hamisi olan âlimlerin arkasında yü-
rümek ister. Müslümanlar artık Batı’nın 
değil İslâm’ın aşığı âlimler görmek ister. 
Batılı kâfirlerin değil, Allah’ın istediği şe-
kilde hükümler veren âlimler görmek 
ister. Müslümanlar dili Kur’an’la ıslanmış, 
fikriyatı ve zihniyeti İslâm’la donanmış 
öncü âlimlere hasrettir. Bu Ümmet artık 
ilmiyle amil olmayan değil de “Kur’an’ın 
emrettikleriyle yaşayamayacaksam Kur’an 
hamilinin en bedbahtı olayım.” diyen Salim 
ibn Ubey gibi ilmiyle amil olan âlimlere 
hasrettir. Kısacası İslâm ümmeti artık 
zayıfığıyla beraberinde Müslümanları da 
düşürmeyecek âlimler arzu etmekte-
dir. Âlimlerin toplum nazarındaki ko-
numuna dair nassların bazıları şöyledir:

Şeyh, Dımeşk Camii’nin Kellase denen 
bölümünde uyurdu. Çok soğuk bir ge-
cede boy abdesti ihtiyacı doğdu. Acele 
kalktı ve Kellase bölümündeki havuzda 
(buzu kırarak) duş aldı. Üşüdüğünden 
dolayı çok acı çekti. Sonra dönüp uyudu. 
Fakat aynı şey tekrar başına geldi. Yine 
gecenin soğuğuna rağmen cami havuzu-
na girip duş aldı. Tabii ki bu birkaç defa 
tekerrür edince soğuk suda abdest al-
maktan ötürü yataklara düşecek kadar 
hastalandı. Hastalığını işiten o dönemin 
âlimlerinden birisi ziyaretine geldiğinde, 
soğuk suda gusül abdesti almaktan ötü-
rü hastalandığını duyunca buna hiç gerek 
olmadığını, böyle bir durumda teyem-
mümle abdest alınabileceğinin fetvasını 
verince, İzz bin Abdisselam hayata yeni 
bir pencere açmaya karar verir. Bilmedi-
ğini, birçok konunun cahili olduğunu fark 
eden Şeyh o günden sonra hayatını ilim 
öğrenmeye vakfeder. 

İzz bin Abdisselam ilim tahsili aşama-
larından sonra ömrünün sonuna kadar 
dönemin iki büyük ilim ve kültür merkezi 
niteliğini taşıyan Şam ve Kahire’de ted-

SULTANU’L ULEMA İZZ BİN ABDİSSELAM

Bir başka misalde: “Öğrencisinden ay-
rılacak olan hoca, öğrencisinden dua ister. 
‘Bizi de dualarından unutma’ der öğrenci-
sine.  Aldığı cevap şaşırtıcıdır. ‘Ben bugüne 
kadar kendime/kendim için dua etmedim 
ki hocam! Hep sizler için dua ettim.’ Bu 
cevaba mukabil hoca merakını gizleyemez 
ve hemen sorar: ‘Evlat kendin için değil de 
bizler için dua ediyor olman hangi sebep-
tendir?’ Cevap manidar. Hem de ziyade-
siyle manidar. ‘Hocam eğer siz sapıtırsanız 
bütün ümmet sapıtır da ondan.” 

Yukarıdaki misalde de geçtiği üzere 
çocuğun endişe duyduğu husus bugün 
bizim başımıza gelmiştir. Yani âlimlerin 
düşmesiyle birlikte ümmet de düşmüş-
tür. Çünkü âlim olmak; orucu bozan 
hâllerin konuşulması kadar başımızdaki 

“Müslümanlar âlimlerden hakkıyla yol göstermelerini beklerler. 
Ümmet âlimlerden liderlik bekler. Bu ümmet artık zalimlerin hasmı, 
mazlumların hamisi olan âlimlerin arkasında yürümek ister”

Allah Subhânehu ve Teâlâ âlimler hak-
kında şöyle buyurmuştur:

َا يَْخَش اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُعلََمُء    إِنَّ

“Kulları içinde ancak âlimler 
Allah’tan(hakkıyla) korkar.”1

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem ise 
âlimleri şu sözleriyle betimlemiştir:

 الُعلاََمَء َورَثَُة األَنِْبيَاِء

“Âlimler enbiyanın varisleridir.”2

Şimdi ise âlimin ehemmiyetini bir iki 
misal üzerinden anlatmak istiyorum: 
“İmamı Azam Ebu Hanife bir gün yolda 
yürürken bir çocuğun çamura düştüğünü 
gördü. İmamı Azam ona ‘bundan sonra 
düşmemek için daha dikkatli ol’ dedi. Ço-
cuk ardından İmam Ebu Hanife’nin tesiri 
altında kalacağı şu muhteşem cevabı verdi: 
Ey İmam! Benim düşmem çok mühim bir 
iş değildir. Tekrar ayağa kalkmam da ko-
laydır. Hem ben düştüğüm zaman yalnız 
başıma düşmüş olurum. Ancak senin düş-
menle bütün âlem düşmüş olur. Sakın siz 
düşmeyin’ dedi. İmamı Azam çocuğun bu 
sözleri üzerine ağladı.”

yöneticilerin kâfirlerle işbirliği yapıyor 
olmalarının haram oluşuna fetva vermeyi 
de gerektirir. Eşcinsellerin hayâsızca yü-
rüyüşlerinin, gayri ahlaki ve gayri meşru 
işlerin asıl müsebbibinin küfür nizamı 
olan demokrasi olduğunu haykırmayı ge-
rektirir. Çorapsız namaz kılınır mı kılın-
maz mı sorusuna fetva yayınlamak kadar 
başımızdaki yöneticilerin ABD ile strate-
jik anlaşma yapmalarının haram oluşuna 
hükmetmeyi de gerektirir.  

Özellikle getirdiğim misallerin âlimle-
rin toplum üzerindeki etkisini anlatmak 
adına faydalı ve yeterli olduğunu düşünü-
yor ve asıl konuma İzz bin Abdisselam’ı 
anlatmaya geçmek istiyorum. Tabii ki bu-
rada amacımız muttaki âlim İzz bin Ab-
disselam’ın biyografisini baştan sona en 
ince ayrıntısına kadar anlatmak değildir. 
Buna ne makalenin hacmi el verir ne de 
formatı… 

İsmi, Abdülazîz bin Abdüsselam, 
künyesi Ebu Muhammed’dir. Lakabı İz-
zeddîn ve Sultanu’l Ulema yani âlimlerin 
sultanıdır. (H.578) 1182 senesinde  Dı-

meşk’te doğdu. (H.660) 1262 senesinde 
Kahire’de vefat etti. Hani bir âlimi tanıtır-
ken sarf  edilen “küçük yaşta Kur’an hafız-
lığını tamamlamış, ilme olan merakıyla aile-
sinin dikkatini çekmiştir.” gibi klişe cümle-
ler vardır ya işte bunu İzz bin Abdisselam 
için sarf  etmek mümkün değildir. Çünkü 
İzz bin Abdisselam’ın ilme olan ilgisi ve 
yoğunlaşması kendisi 27 yaşındayken ba-
şından geçen bir olayın akabinde başla-
mıştır. Çok geç yaşta ilim tedris etmeye 
başlamış olmasına rağmen kısa süre içe-
risinde ilimde çok önemli yerlere gele-
rek 45 yaşında Emevî Camii’ne imam ve 
hatip tayin edildi. Şeyh İzz bin Abdisse-
lam’ın ilme olan rağbetinin hikâyesi çok 
ilginçtir. Tarih kitaplarında rivayet edildi-
ğine göre İzz bin Abdisselam’ın fakirlik 
içerisinde sürdürdüğü bir hayatı vardı. 
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Şeyh'in Cömertliği

Şeyh'in hayatındaki şu olay onun cö-
mertliğinin ne boyutta olduğunu gözler 
önüne sermektedir. İzz bin Abdisse-
lam Dımeşk’te olduğu bir zaman, bü-
yük bir kıtlık olur. Bu kıtlıktan ötürü de 
insanlar bağ bahçe neleri varsa ucuz 
fiyata satarlar. Hanımı, imama gerdan-
lığını vererek, bir bahçe almasını ister. 
İmam eve döndüğünde hanımı sorar: 
“Bahçeyi aldın mı beyim?” İmam: “Evet 
cennette bir bahçe aldım. İnsanların 
sıkıntıda olduğunu görünce o gerdan-
lığı sadaka vermek için bozup parasını 
fakirlere verdim.” der. Eşi hiç itiraz et-
meden: “Allah hayrını kabul etsin.” der. 
Çok fakir olmasına rağmen çok sadaka 
verirdi. Şeyhten bir şey isteyen oldu-
ğunda geri çevirmemek adına sarığından 
bir parça koparıp verdiği rivayet edilir. 

risatta bulunmuştur. 
Şam’da Aziziye ve Ga-
zali medreselerinde, 
Kahire’de ise Salihiyye 
medresesinde müder-
rislik yapmıştır. Bunun 
yanı sıra Emevî Camii 
ve Amr b. As Camii 
gibi birçok camide 
ders halkaları oluştu-
rarak eğitim faaliyetini 
sürdürmüştür.3

Onun ilimde geldi-
ği noktayı ifade etmek 
adına zamanın Mısır 
müftüsü Hafız el Mün-
zirî’nin sarf  etmiş ol-
duğu şu söz yeterlidir:  
“O Mısır’a gelmeden 
önce fetva veriyor-
duk, onun olduğu 
yerde fetva vermek 
ona aittir.”4

Şimdi bazı başlıklar 
çerçevesinde Şeyh'in 
bazı yönlerini tanımaya 
çalışalım inşaAllah.

denli hakkı arzuladığını, halk nezdindeki 
itibarının sarsılması endişesi taşımadığını 
göstermesi bakımından çok önemlidir.

Şeyh'i diğerlerine nazaran barizleş-
tiren hatta âlimlerim sultanı yapan en 
önemli özelliği fetvalarını kişilere göre 
değil Allah’ın rızası doğrultusunda ver-
mesiydi. Şam’da Melik Salih İmaduddin 
İsmail, haçlılarla anlaşma yaparak Sakîf, 
Sayda, Safd ve bazı kaleleri onlara bırak-
tığında aynı şekilde Haçlıların Şam’a girip 
silah almalarına izin verilince şeyh, silah 
satışının haram olduğuna hükmedip ya-
pılanın haram olduğunu sultanın yüzüne 
haykırdı. Bununla da yetinmeyen İzz bin 
Abdisselam esnafları bir bir gezerek şöy-

Şeyh'in Fetvalarda Statükonun 
Değil, Allah’ın Rızasını Kastetmesi

Şeyh'in, fetvalarını kimseyi hoşnut 
etmek gayesiyle değil de Allah’ın rızası-
na nail olabilmek gayesiyle verdiğini ispat 
eder nitelikte bir örneği paylaşmak isti-
yorum. İzz bin Abdisselam, fetva verme-
de acele etmez çok titiz davranırdı. Yan-
lış fetvaları ilan vererek düzeltmekten de 
çekinmezdi. Nitekim bir defasında verdi-
ği fetvanın hatalı olduğunu anlamış Kahi-
re’de tellal çağırtarak, “Her kim, İzz bin 
Abdisselam’ın şu fetvasını işittiyse bilsin ki 
bu fetva hatalıdır ve artık onunla amel et-
mesin.” diye söz konusu fetvanın yanlışlı-
ğını ilan ettirmiştir.5 Bu davranışı onun ne 

“Şeyh'i diğerlerine nazaran barizleştiren 
hatta âlimlerim sultanı yapan en önemli 
özelliği fetvalarını kişilere göre değil Al-
lah’ın rızası doğrultusunda vermesiydi”

Emevî Camii - Şam
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İzz bin Abdisselam’ı, 
zamanında yaşamış 

âlimlere kıyasla farklı kılan 
bir diğer önemli özelliği 
idarecilere karşı hakkı 

söylemek olmuştur. Çünkü 
bildiği doruları söylemek, 

kınayıcının kınamasına 
aldırış etmeden hakikatleri 

söylemek âlimin 
şanındandır

“

“

le bir fetva yayınladı: “Bugünden sonra 
topraklarımıza girip çıkan Haçlılara 
hiçbir şey satılmayacak ve hiçbir şey 
alınmayacaktır.”6 Hatta kılıç üreten es-
naflara giderek özellikle onlara Haçlılar 
için kılıç yapmanın ve satmanın haram 
olduğu fetvasını verdi ve bu hususa dik-
kat etmeleri gerektiğini telki-
ninde bulundu. Buna riayet 
etmedikleri taktirde Allah 
katında zulme ortak olmak-
tan ötürü zalim olacaklarını 
açıkça beyan etti. Aynı gün-
lerde bir terzi, “Ey şeyh, Haç-
lılar bana elbise diktirmeye 
geliyorlar. Ben Haçlılara elbise 
dikersem zulme ortak olur mu-
yum?” diye sorar. İz bin Ab-
disselam’ın cevabı keskindir: 
“Hayır, sen zulümlerine ortak 
olmazsın. Sana iğne iplik satan 
zulme ortak olur, sen zalimin 
ta kendisi olursun.”

Cuma günleri sultana ya-
pılan duayı kesip, “Allah’ım! 
Bu ümmete doğru, sağlam bir 
durum ortaya çıkar ki senin 
dostların aziz, düşmanların 
zelil olsun.” diye dua etme-
ye başladı.7 Bunun üzerine 
hükümdar, Şeyh'i fetva ve 
hutbe okuma görevlerinden 
azledip kendisine zulüm ve 
baskıya başladı. Şeyh ise hak-
kı söylemeye devam ediyor ve ne paha-
sına olursa olsun Allah’ın razı olacağı fet-
vayı vermeye devem ediyordu. Şeyh'in 
zulüm karşısında susmanın şeytanlaşmak 
olduğunu söylemesi kararlılığının en ba-
riz özelliğindendir aslında… Şam’dan çı-
karılıncaya kadar bu baskılar devam etti. 
Bunun üzerine İzz bin Abdisselam, bir 
merkebe ailesini bir merkebe de eşyala-
rını yükleyip hicret etti. Onun Kahire’ye 
hicret etmeden önce Şam’da ve Beytu’l 
Makdis’te hapsedildiği kaynaklarda zikre-
dilen bilgiler arasındadır.8

İzz bin Abdisselam, Mısır’a göç etti-
ğinde el-Melikü’s Salih Necmeddin Ey-
yüb (ö.646/1248) tarafından güzel bir 
şekilde ağırlanmış ve Mısır’ın baş kadılığı, 

metruk camilerin ıslah ve onarımı göre-
vinin yanı sıra, Mısır’ın en büyük camisi 
olan Amr b. el-As Camii hatipliğine de 
getirilmiştir. Şeyh burada da hiçbir ma-
kam ve mevki kaygısı taşımadan ve hiç 
kimseden korkmadan gerçekleri söyle-
meye devam etmiştir.

Şeyh'in İdarecilere Hakkı Söy-
lemesi/Hakkı Söylemek Âlimin 
Şanındandır 

Belki de İzz bin Abdisselam’ı, zama-
nında yaşamış âlimlere kıyasla farklı kılan 
bir diğer önemli özelliği idarecilere karşı 
hakkı söylemek olmuştur. Çünkü bildiği 

doruları söylemek, kınayı-
cının kınamasına aldırış et-
meden hakikatleri söylemek 
âlimin şanındandır. Bunun 
durumun örneklerinden bir 
tanesini buraya taşımak is-
tiyorum. Bu olayı meşhur 
öğrencilerinden el-Bacî anla-
tıyor: 

“Sultanu’l Ulema Rahme-
tullahi aleyh bir bayram günü 
sultanla bayram laşmak üzere 
saraya gitti. Saraya girince, 
bütün herkesin sultanla bay-
ramlaşmak için hazır bulundu-
ğunu, amirlerin ve ulemanın, 
sultanın önünde yerlere kadar 
eğildiğini gördü. İzz bin Abdis-
selam, sultanı, bir tazim keli-
mesi olmadan ismi ile çağıra-
rak: Ya Eyyüb! Allahu Teâlâ kı-
yamet gününde sana ‘Sana bü-
tün Mısır memleketini verdim. 
Yani seni oraya sultan yaptım. 
Sen ise hükmün altındaki top-

SULTANU’L ULEMA İZZ BİN ABDİSSELAM
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raklarda içki satılma sına müsaade ettin 
derse, o zaman senin tutanağın ne olacak.’ 
diye sordu. Sultan Eyyüb: ‘Sen bunu gör-
dün mü?’ diye sorunca, İzz bin Abdisselam 
‘Evet, falan yerde, falan dükkanda açıktan 
açığa içki satılı yor ve daha başka birçok 
kötü işler oluyor. Sen bu memleketin sulta-
nısın, niye bunlara mani olmuyorsun.’ dedi. 
Oradakilerin hepsi bu sözleri duydu. Sultan: 
‘Efendim! Bunlar, benim zamanımda olan 
şeyler değildir. Babam zamanından kalan 

şeylerdir.’ dedi. Bunun üzerine İzz bin Ab-
disselam ‘Hayır (onların aklî ve naklî 
hiçbir delilleri yoktur, ancak) şöyle 
dediler: Biz, atalarımızı bir din üze-
rinde bulduk. Biz de onların iz lerince 
giderek hidayet buluruz.”9 mealindeki 
ayet-i kerimeyi okudu ve ‘Kendi akılların-
ca bunu tutanak olarak gö rürler. Hâlbuki 
bunlar hüccet değildir. Bunlarla hiçbir za-
man kurtuluşa erişilemez. Yani benim za-
manımda değil de, babamın zamanından 
beri satılıyordu, demekle kurtulunmaz.’ 
dedi. Bunun üzerine sultan, derhal o içki 
satılan dükkânı kapattırdı. El-Bacî, İzz bin 
Abdisselam´a ‘Na sıl oldu da siz o kadar 
insanın içinde sultana o sözleri söylediniz?’ 
diye sorunca ‘Sultan kibirlenmesin ve gu-
rurlanmasın diye söyledim.’ cevabını ver-

Tarih kitaplarında anlatılan; Baybars’ın, Şeyh’i 
sürgün etme kararı almasının akabinde ge-
niş halk kitlelerinin Şeyh ile birlikte hareket 
etmesi, hatta bazılarının Saray’a yürümesiy-
le Baybars’ın, gelip elini öpmesi durumunda 
sürgün kararından vazgeçeceğini söylemesi 
üzerine Şeyh’in cevabı tam da Sultanu’l Ule-
ma’ya ve şanına yakışır türdendi: “Bırak senin 
elini öpmeyi, elimi öpmenden bile razı gelmem”

di. O tekrar ‘Sultandan korkmadınız mı?’ 
diye sordu. O da ‘Allahu Teâlâ’nın bana 
verdiği heybetten dolayı, sultan benim ya-
nımda küçücük kaldı.’ diye cevap verdi.”

Şeyh'in sultanlar karşısındaki diraye-
tini ve şecaatini anlatan başka bir misal 
paylaşmak isterim. Şeyh'in cenazesine 
Mısır ve Şam Sultanı Zahir Rükneddin 
Baybars (ö. 676/1277), emirler, asker-
ler, kadılar, âlimler ve halktan büyük bir 
topluluk katılmıştır.10 Bu büyük kalabalığı 
gören Sultan Baybars, “Şüphesiz iktidarı-
mın temelleri bugün daha da sağlamlaş-
mıştır. Çünkü herkesin kendisine başvurup 
sözünü dinlediği bu yaşlı âlim bir işaretiyle 
bile tahtımı devirebilirdi”11 diyerek onun 
geniş halk kitleleri üzerindeki etkisi se-
bebiyle sultanlar nezdindeki otoritesini 
itiraf  etmiştir. Hatta tarih kitaplarında 
anlatılan; Baybars’ın, Şeyh’i sürgün etme 
kararı almasının akabinde geniş halk kit-
lelerinin Şeyh ile birlikte hareket etme-
si, hatta bazılarının Saray’a yürümesiyle 
Baybars’ın, gelip elini öpmesi durumun-
da sürgün kararından vazgeçeceğini 
söylemesi üzerine Şeyh’in cevabı tam 
da Sultanu’l Ulema’ya ve şanına yakışır 
türdendi: “Bırak senin elini öpmeyi, 
elimi öpmenden bile razı gelmem”

Şeyh'i, sultanların âlimi değil 
de âlimlerin sultanı yapan işte 
tam da budur. 

Şeyh'in hakkı söylemek konusunda 
başka bir misali de diğerleri kadar en-
teresandır. Aybek et-Türkmanî’nin öl-
dürülmesiyle Memluk tahtına henüz on 
beş yaşında bir çocuk olan Melik Man-
sur Nureddin Ali geçmişti (655/1257). 
Bu sırada Naibü’s Saltanat/hükümdar 
vekili olan Seyfeddin Kutuz, yaklaşan 
Moğol tehlikesine karşı Mısır âlimlerini 
istişare için toplamıştı. İstişare netice-
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sinde heyette, devlet hazinesinin savaş 
masraflarını karşılayacak yeterlilikte ol-
maması sebebiyle savaş hazırlıklarının 
yapılabilmesi için halktan fazladan vergi 
alınması kanaati hâsıl oldu. Bunun üze-
rine Şeyh İzz bin Abdisselam yine söy-
lenmesi gerekeni söyledi: “Nureddin Ali 
azledilsin ve yerine Seyfeddin Kutuz sul-
tan tayin edilsin. Zira düşmanın kapımıza 
dayandığı bir sırada onlarla savaşmak her 
Mısırlıya farzdır. Hazinenin durumuna ge-
lince; öncelikle sultanın, emirlerin (aileleri-
nin) ve askerlerin ellerindeki değerli mallar/
takıları/lüks eşyaları hatta kılıçlarınızdaki 
takılı süsler bir araya getirilerek satılsın. 
Eğer, bunlar ihtiyacı karşılayamazsa o 
zaman halktan yeni vergiler alınır. Sizi te-
min ederim ki Moğollarla yapacağınız sa-
vaşta Allah sizleri zafere ulaştıracaktır.”12

İzz bin Abdisselam’ın bu önerisi mec-
lis tarafından kabul görmüş ve Nureddin 
Ali azledilerek yerine Seyfeddin Kutuz 
sultan tayin edilmiştir. Nitekim savaş 
hazırlıklarına hemen başlayan Muzaffer 
Seyfeddin Kutuz, Ayn-ı Calût mevkiinde 
Moğollara karşı önemli bir zafer elde et-
miştir (658/1260). Bu zafer, devletin te-
mellerini sağlamlaştırmış ve İslâm dünya-
sını da Moğol istilasından kurtarmıştır.13

şıyan kavaid-i külliye yani külli kaidelerdir. 
İzz bin Abdisselam’ın Kavâ‘idü’l-Ahkâm fî 
Mesâlihi’l-Enâm adlı eseri, dini ilimlerdeki 
derecesini en güzel bir şekilde ortaya ko-
yan, yazıldığı zamandan günümüze kadar 
ilim erbabının takdirine mazhar olan ve 
araştırmacıların önemli başvuru kaynak-
larından biri olma niteliği taşıyan, ayrıca 
sonraki nesillerde yazılacak olan usul ki-
taplarındaki kaideler konusuna kaynaklık 
teşkil eden bir eserdir. Kavâid ilmi denin-
ce akla gelen isimlerin başında şüphesiz 
İzz bin Abdisselam gelmektedir. Dileği-
miz asrımızda da İzz bin Abdisselam gibi 
kendisinden sonraki nesillere bırakabile-
ceği hayırlı eserleri olan âlimlerimizin/
eğitmenlerimizin olması ve çoğalmasıdır. 

1 Fâ�r 28
2 Ebû Dâvud ve Tirmizî, Ebû’d Derdâ Radıyallahu 
Anh kanalıyla tahriç e�ler
3 İbn Kesîr, el-Bidâye
4 Dâvûdî, Tabakât, C. I, s. 321
5 Sübkî, Tabakât, C, VIII, s. 214
6 Sübkî, Tabakât, C. VIII
7 Sübkî, Tabakât, C. VIII, s. 243
8 İbn Kesîr, el-Bidâye, C. XVII, s. 441
9 Zuhruf Suresi 22
10 İbn Kesîr, el-Bidâye, C. XVII
11 Sübkî, Tabakât, C VIII
12 Subki, Tabakât, VIII/215-216
13 İbn Hacer, Tağliku’t-Ta’lik, Mukaddime, s.26-28;

"İzz bin Abdisselam kimdir?" diye sorulduğunda, şöyle cevap verilebilir:

“Sultanların, Yöneticilerin, İdarecilerin âlimi değil

âlimlerin sultanıdır”

Görüldüğü üzere İzz bin Abdisselam 
şecaati ve basireti ile devlet siyasetine 
yön verebilen kararlılığa sahipti. Başta da 
ifade ettiğim gibi Sultanu’l Ulema İzz bin 
Abdisselam’ı anlatmaya ne makalemin 
hacmi el verir ne de formatı. Kısacası 
"İzz bin Abdisselam kimdir?" diye sorul-
duğunda, şöyle cevap verilebilir: “Sul-
tanların, yöneticilerin, idarecilerin 
âlimi değil âlimlerin sultanıdır.”   

İzz bin Abdisselam’ın yaşadığı dö-
nemde Şam ve Kahire, eğitim ve öğretim 
bakımından İslâm tarihinin en parlak ve 
hareketli şehirlerindendi. Tahsil haya-
tına geç sayılabilecek bir yaşta başlayan 
İzz bin Abdisselam, elverişli ve zengin 
bir ilmî ortamda dönemin önde gelen 
âlimlerinin rahle-i tedrisatından geçe-
rek tefsir, hadis, fıkıh, usul, kelam, dil ve 
belagat gibi değişik alanlarda yeterliliğe 
ulaşmıştır. Telif  ettiği eserler, yetiştirdiği 
talebeler ve üstlendiği görevlerle örnek 
bir âlim olarak tarihteki yerini almıştır.

İzz bin Abdisselam’ın bir âlim aynı za-
manda bir eğitimci olarak sonraki nesil-
lere kazandırdığı en büyük eserlerden bir 
tanesi de günümüzde fıkıh kitaplarında 
müstakil bir ilim başlığı olma özelliğini ta-
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18. yüzyıla kadar mesleki eği-
tim olması gerektiği gibi iş 
yerinde, işbaşında yaparak 

yaşayarak alınırdı. İslâm toplumunda da 
durum aynıydı. Ahilik teşkilatı vb. günü-
müzün deyimiyle sivil toplum teşkilatları 
meslek ve sanata hazırlama ve meslek ve 
sanat edindirme faaliyetini yürütürlerdi. 
Kendi içinde geliştirdikleri mekanizma-
larla işin ahlak, terbiye ve edep boyutuna 
göz kulak olurlardı. 

Çocuk medrese öncesi eğitimini çoğu 
kez ailesinden alırdı. Medrese çağına gel-
miş ve eğer mesleğe değil de fıkıh, Kur’an, 
hadis, tefsir, tarih, mantık, hendese, arit-
metik, kimya vb. hayata dair ilimler tah-
sil edecekse çevresinde bu nevi ilimlerin 
verildiği bireysel ve kurumsal merkezlere 
yönelirdi. Bu söz konusu bireysel ve ku-
rumsal çevreler İslâm toplumunda her 
zaman bolca bulunmuşlardır. Örgün eği-
tim kurumları çağdaş deyimiyle okullar 
eğitim-öğretim faaliyetini belli düşünme 
kalıpları üzerinden yürüttüğü için bugün 
daha yeni yeni zararları keşfedilmeye 
başlanmıştır. Kaldı ki; ülkenin doğru yö-
netilip siyaset edilmesi eğitim ve öğretim 

faaliyetinin gidişatını doğrudan etkilemiş-
tir.

İşte bu makalede belli bir döneme 
karşılık gelse de İbn Teymiye’nin hayatı 
üzerinden İslâm tarihinde eğitim-öğretim 
faaliyetleri, yetiştirdiği insan unsuru üze-
rindeki etkileri ve doğurduğu sonuçlarını 
harmanlamış olacağım. Ayrıca İslâm’ın 
gölgesinde yetişen bir âlimin içinde ya-
şadığı toplumla, yönetimle ve hayatla ne 
kadar içi içe olduğuna şahit olacağız.

İbn Teymiye’nin doğup büyüdüğü ve 
mücadele ettiği atmosferi daha iyi anla-
yabilmek adına 65 yıllık ömrünü tüket-
tiği dönemde siyasi egemenliğin seyrine 
kısaca bir göz atmak gerekir. Nitekim 
Şeyh Rahimehullah’ın doğumundan 13 yıl 
önce Mısır ve Biladüşşam’a Memlüklüler 
egemen olmuştu. Moğolları kesin bir şe-
kilde yenilgiye uğratan Sultan Seyfüddin 
Kutuz’un ardından Rükneddin Baybars 
devlet idaresini eline aldı. O da Moğolla-
ra ve Haçlılara karşı arka arkaya zaferler 
kazan dı.

İbn Teymiye doğduğunda Mısır ve 
Biladüşşam’a Baybars idaresi hâkim idi. 

Baybars öldüğünde İbn Teymiye 15 ya-
şını doldurmuş bir genç idi. Baybars’ın 
18 yıllık hâkimiyetinin ardından Mısır ve 
Biladüşşam yönetimi sekiz kez el değiş-
tirdi. Diğer bir ifade ile hicri 644 yılın dan 
709 yılına kadar 15 yıl zarfında Mısır dev-
let idaresine 8 sultan egemen oldu. Bu 
süre zarfında Mısır, Biladüşşam ve Hicaz 
bölgesine güçlü bir şekilde egemen olan 
yegâne sultan Mansur Seyfeddin Kalavun 
oldu.

Hicri 709 yılında Mansur Kalavun’un 
oğlu ve İbn Teymiye’nin muassırı Melik 
Nasır Muhammed b. Kalavun devlet ida-
resini ele aldı.1

İbn Teymiye’nin tam adı Ebu’l-Abbas 
Takıyyuddîn Ahmed bin Abdülhalîm bin 
Mecdüddîn bin Abdüsselâm bin Teymi-
ye’dir. İbn-i Teymiye H. 661 / M. 1263 
de Harran’da doğmuştur.  H. 728  / M. 
1328’de Şam’da vefat etmiştir.  

İbn Teymiye Rahimehullah Kuzey 
Irak’ın Moğol ların istilasına uğradığı, 
memleketi Harran’nın da bu istilaya 
maruz kaldığı, pek çok aile gibi ailesinin 
de Moğolların zulmün den kurtulmak 
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MÜCAHİD İBNİ TEYMİYE

Mustafa KÜÇÜK
karlidag1001@hotmail.com
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için Şam’a doğru yola çıktığı, her tarafın 
Moğolların dehşet izlerini taşıdığı bir dö-
nemde büyüdü. 

Daha çocuk iken Moğol istilası yü-
zünden ailesiyle birlikte göç ettiklerinde 
Şam’ı şerif  bilim ve kültür açısından çok 
önemli bir merkez idi. Çağdaşı olan âlim-
ler dedesi Mecduddin için mutlak müc-
tehid olduğunu kaydetmektedirler. Aynı 
şekilde babasının da büyük bir âlim ol-
duğu ve Şam’a gelir gelmez Sükkerriyye 
Mederesesi’nde müderrislik 
yapmaya başladığı ve İbn 
Teymiye’nin ilk eğitimini bu-
rada aldığı bilinmektedir.

İbn Teymiye ailesi ta-
rafından küçük yaşlardan 
itibaren bilinçli bir şekilde 
mesleki eğitimden ziyade 
ilim tahsil etmeye yönlen-
dirilmiştir. Talebesi İbn Ab-
dulhadi hocasının Şam’da iki 
yüzden fazla âlimin dersine 
katıldığını ve bunların arasın-
da çok büyük âlimlerin mev-
cut olduğunu kaydeder.  

İbn Teymiye Kur’an tah-
sili ile ilme başlamış, özel-
likle Kur’an’ı ezberlemiş 
ve daha sonra hadis ilmine 
yönelmiştir. Aynı zamanda 
Arap dili ve edebiyatı konu-
sunda müstesna bir seviye-
ye erişmiş, Arap tarihiyle de 
yakından ilgilenmiştir. Daha-
sı Sibeveyh’in Arapça gra-
meri ile ilgili ortaya koyduğu 
eşsiz eserinin bazı hatalarını 
tespit ederek Arap diline ne 
denli hâkim olduğunu ispat-
lamıştır. Yaptığı tenkitler baz 
alındığında felsefe ve mantık ilimleriyle 
ilgi de araştırmalar yaptığı anlaşılmakta-
dır. Henüz 21 yaşındayken babası vefat 
ettiğinde babasının ders verdiği halakaya 
hocalık yapmış olması dirayet ve yetkinli-
ğini ortaya koymaktadır. 

Kendisine ait şu ifadeler ihlasına ve 
ileride başaracağı büyük icraatların ha-
bercisidir:  “Bir ayeti yüz kadar tefsirden 

mütalaa eder, sonra Allah’tan anlayış ister 
ve şöyle dua ederdim ‘Ey Adem’e ve İb-
rahim’e öğreten Allah’ım bana da öğret.’ 
Bazen de tenha bir mescide giderdim. 
Toprağa yüzümü sürer ve Allah’a şöyle dua 
ederdim: ‘Ey İbrahim’e ilim veren Allah’ım! 
Bana de ince anlayış ve ilim ver.” 

İbn-i Teymiye Rahimehullah fakih ve 
muhaddis olmakla birlikte itikadi konu-
larda da görüşler serdetmiştir. Nitekim 
yaşadığı dönemlerde yaygınlık kazanmış 
olan sufiliğe karşı isim vermeden genel 

manada eleştirilerde bulunmuştur. Bu 
konuda bazı risaleler telif  ederek hal-
kın beklentilerini karşılamıştır. Nitekim 
itikadi konularda akli, felsefe ve mantıki 
yorumlardan kaçınmış ve böylece orta-
ya koyduğu düşüncelerin Eş’ariyye mez-
hebine ters düşmesine rağmen bunları 
beyan etmekten çekinmemiştir. Eş’ariy-
ye mezhebine bağlı olan idarecilerin ve 

halkın büyük tepkisini göğüslemeyi de 
bilmiştir.

İbn Teymiye Rahimehullah üretim 
araçları ve hayat araç gereçlerinin değiş-
mesiyle ortaya çıkan yeni problemlerin 
çözümsüz kaldığı, batıl inanç fraksiyon-
larının cirit attığı, tasavvuf  ve tarikatların 
göz boyama ve sihirbazlık gibi dalavereci 
gösterilere kadar düştüğü ve halkın mu-
galataya kurban gittiği bir dönemde Ki-
tap ve Sünnet’i, ilim ve irfanı, lügat, fıkıh, 

hadis, tefsir ve tarihi gerçek 
manada özümsemiş bir âlim 
olarak içinden çıktığı toplu-
ma rahmet olmuştur. 

Diğer taraftan Moğol 
istilasına karşı aktif  tavır al-
ması, halkı savaşa katılmaya 
çağırması O’nu çağdaşı olan 
birçok âlimden farklı kılmış-
tır. Hayata müdahil olan ve 
suya sabuna dokunan bir ki-
şiliğe sahip olması hasebiyle 
seveni ve düşmanı çok olan 
mücahit âlim kimliğini ona 
kazandırmıştır. 

İbn Teymiye’nin yetiştiği 
ortam ve yaptığı tahsil ona 
yönetim otoritesinin gücün-
den kokmayan, onlara bağ-
lılık gösterenlerin çokluğun-
dan etkilenmeyen, yanlışla-
rını tenkit ve demagojilerini 
deşifre edebilen bir kişilik 
kazandırmıştı. Nitekim İs-
lâm toplumunda meydana 
gelen fikrî donukluğu ateş-
lemiş, zamanına kadar ge-
len müktesebata saygı duy-
makla beraber mezheplerin 
oluşturduğu blokajı aşarak 

içtihat mekanizmasını faal hâle getirmiş-
tir. 

Mesela; Şeyh Rahimehullah’ın yaşa-
dığı dönemde Mısır Vahdet-i Vücûd dü-
şüncesinin merkezlerinden biri idi. İbn 
Teymiye ise vaaz ve irşadında bu inancı 
kesin bir şekilde reddediyordu. Bunun 
üzerine Mısır’ın ünlü tarikat şeyhi İbn 
Atâullah el-İskenderî İbn Teymiye’yi res-

İbn Teymiye ailesi 
tarafından küçük yaşlardan 
itibaren bilinçli bir şekilde 

mesleki eğitimden 
ziyade ilim tahsil etmeye 
yönlendirilmiştir. Talebesi 
İbn Abdulhadi hocasının 
Şam’da iki yüzden fazla 
âlimin dersine katıldığını 
ve bunların arasında çok 
büyük âlimlerin mevcut 

olduğunu kaydeder

“
“
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men şikâyet eder. Adliyede dava açıla rak 
mesele görüşülürken İbn Teymiye bu 
davaya bizzat katılarak kendini savunur 
ve mahkemeyi ikna eder. Arkasından 
Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem dahil 
Allah’tan başka hiçbir kimse den yardım 
dilenemeyeceğine dair görüşleri yaydığı 
suçlaması yapılır. Onun bu düşüncesine 
katılan dönemim âlimleri de ona destek 
olur. Hapse atılmaya delil bulunamayınca 
Şam’a göç etmesi istenir. Lakin göç ettiği 
aynı gün geri getirildiğinde ortalık yatış-
sın diye kendi isteğiyle hapishaneye gir-
meyi kabul eder. Bir süre sonra Salihiye 
Medresesi’nin fakih ve kadıları yaptıkları 
bir toplantıda görüş bir liği ile aldıkları bir 
kararla İbn Teymiye’yi serbest bırakırlar. 
Böylece halkın ona olan ilgi ve sevgisi bir 
kat daha artar.

İbn Teymiye’nin kendisini Moğollarla 
savaşmaya ikna ettiği Nasır Muhammed 
b. Kalavun İbn Teymiye’nin faziletini ve 
samimiyetini görmüştü. Ne var ki sultan 
kendisini huzursuz eden birtakım siyasi 

ne denlerden dolayı Hicri 708’de salta-
nattan çekilmeyi tercih eder. Böylece 
siyasi rakibi olan Rükneddin Baybars Câ-
şengir’in Mısır’ın sultanı olmasının önün-
deki engel kalkmış olur. İbn Teymiye’nin 
çağdaşı Şeyh Nasır el-Müncebâ ise yeni 
sultanın has adamı idi. İbn Teymiye’nin 
yaydığı düşünceler Şeyh Nasr el-Mün-
cebâ’nın anlayışlarına açıkça aykırı düş-
mekteydi. Yani siyasi ve fikrî ortam İbn 
Teymiye’nin aleyhine dönmüş oluyordu.

Çok geçmeden İbn Teymiye’nin 
aleyhine resmî karar çıkarıldı. Bu ka-
rarda İskenderiye’ye sürülmesine ve 
gözaltında tutul masına hükmedilmiş-
ti. Karar Hicri 709. Safer ayında uy-
gulanmaya konuldu. Bu kararla Şeyh 
Rahimehullah’ın İskenderiye’deki fa-
natik tasavvufçular tarafından bir faili 
meçhule kurban gitmesi amaçlanmıştı.

Şey Rahimehullah orada da emr-i bi’l 
maruf  ve nehy-i ani’l münker görevine 
devam eder. Kitap ve Sünnet’en istinbat 

ettiği görüşlerle halkı irşat eder. Beklene-
nin aksine Şeyh Rahimehullah İskenderi-
ye’de de çok sevilir. Nitekim kardeşi ve 
aynı zamanda hapishane arkadaşı olan 
Şerefüddin İbn Teymiye Şamlılar için yaz-
dığı bir mektup ta şöyle diyor: “İskende-
riye halkı muhterem kardeşime büyük ilgi 
gösterdi. Onların kalbinde ona karşı büyük 
bir saygı var. O her zaman müminlerin göz-
lerini aydınlatan ve düşmanlara darbe olan 
Kitap ve Sünnet’i yayma işi ile uğraşmak-
tadır. Şeyhe saygı ve sevgi, halk ve mümin-
lerin gönlünde yerleşmiştir. Hâkim, kadı, 
fıkıhçı, müftü ve şeyhler topluluğu şöyle 
dursun, her şeyden habersiz cahillerden 
başka herkes onun etrafında toplandı ve 
ona güven duyan bir toplu luk oluşturdular. 
Onun sözlerini beğenmekteler, onun verdiği 
emirleri yerine getirmekteler.”2

11 ay gibi kısa bir süre sonra Muham-
med b. Kalavun tekrar yönetimi ele ge-
çirince Şeyh Rahimehullah yeniden Kahi-
re’ye davet edilir. Kendisi için muhteşem 
bir karşılama meresimi tertip edilir. 



87Suskunluğun Kırılma Noktası

Merasim sona erince Nasır Muham-
med b. Kalavun zimmilerin ek bir ödeme 
karşılığında beyaz sarık giymelerine izin 
veren kanunun yürürlükte kalması ko-
nusunda İbn Teymiye’den fetva isteyince 
salona büyük bir sessizlik hâkim olur. Şey 
Rahimehullah büyük bir öfke ve hiddetle 
bunun derhal son bulmasını ister. Nite-
kim sultan söz konusu uygulamaya son 
verir. 

Yeni yönetim nezdinde kadir ve kıy-
meti iyi takdir edilen İbn Teymiye bunu 
fırsat bilerek asla düşmanlarından inti-
kam almaya tenezzül etmemiştir. Melik 
Nasır b. Kalavun,  Rükneddin Câşengîr 
zamanında Melik Nasır ve taraftarları 
hakkında ölüm fetvalarını verenlerin öl-
dürülmesi ile ilgili İbn Teymiye’den fetva 
isteyince o bunu şiddetle bunu reddeder. 
Af  yolunu seçmesi konusunda onu ikna 
eder. 

İbn Teynıiye’nin Mısır’daki en müzmin 
muhalifi Mâliki mezhebi kadısı İbn Mah-
lûf   şu itiraflarda bulunur: “İbn Teymiye 
gibi anlayışlı, iyi niyetli birini tanımadım. 
Zira biz saltanatı, devleti onun aleyhine çe-
virdik ve kışkırttık. Fakat o söz sahibi olup 
fırsat eline geçince intikam almadı. Bizi 
tamamen affetti. Bununla da kalmadı bizi 
savundu.”3

İLMİ İLE ÂMİL BİR TALEBE MÜCAHİD İBNİ TEYMİYE

Tıpkı bunun gibi tasavvufçular tarafın-
dan bir çapulcu güruhu kışkırtılarak Şey 
Rahimehullah’a saldırılmaları tertiplendi. 
İbn Teymiye tartaklanır ve dövülür. Bu-
nun üzerine mahalle halkı bunu yapan 
çapulculardan intikam almak ister. Lakin 
İmam Rahimehullah buna izin vermez. 
Hakkını onlara helal ettiğini beyan eder. 

İbn Teymiye’nin esas ağırlık verdiği 
konu kuşkusuz İslâm fıkhı idi. İbn Tey-
miye ailece Hanbelî mezhebine bağlı 
olmasına rağmen şöyle diyordu: “Hadis 
sahih ise o benim mezhebimdir.” Nitekim 
onun müçtehitliği konusunda dönemin 
çoğu âlimleri ittifak etmiştir. Nitekim ba-
zen meşhur dört fıkhi mezhebin görüş-
lerinden farklı içtihatları da oluyordu. O 
Rahimehullah bunları açıklamakta tered-
düt etmezdi. Bu saf  ve temiz karakteri 
idareciler kaldıramadı. İbn Teymiye bir-
kaç aylığına Şam kalesine hapsedip ser-
best bırakıldı. Ancak muhalif  gruplar boş 
durmadı. Eski bir fetvasını güncelleyerek 
idare ile aralarını açmakta başarılı oldu-
lar ve tekrar hapsedildi. Ancak bu daha 
önce yaşadığı hapis süreçlerinden daha 
acımasızdı. Şeyh’in hapishanede oku-
yup yazmasına da engel olundu. Böylece 
imam, müçtehit ve mücahit İbn Teymiye 
Rahimehullah geride maalesef  çoğu za-
manımıza ulaşmayan 300 eser bırakarak 

ümmetin hayırlı bir evladı olarak 1328’de 
hapsedildiği Şam-ı Şerif  zindanında ya-
kalandığı bir hastalık sonucunda ruhunu 
Rahman’a teslim etti.

En meşhur eseri, Münteka’l-Ahbâr 
isimli kitabıdır. Ayrıca Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e dil uzatanlara karşılık 
Essârimül Meslûl Alâ Şâtimirresûl (Pey-
gambere Sövene Yalın kılıç Hücum) risa-
lesini kaleme almıştır. 

1	el-Bidâye	ve’n-Nihâye,	c.13,	s.276

2	el-Bidâye	ve’n-Nihâye,	c.14,	s.50

3	Ebu’l-Hasan	En-Nedevi,	İslâm	Önderleri	
Tarihi

İbn Teymiye’nin esas
ağırlık verdiği konu 
kuşkusuz İslâm fıkhı idi. 
İbn Teymiye ailece Hanbelî 
mezhebine bağlı olmasına 
rağmen şöyle diyordu: 
“Hadis sahih ise
o benim mezhebimdir.”
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Allah Subhanehû ve Teâlâ ger-
çekten de İslâm’da eğitim 
sürecinden doğacak kaliteyi 

tanımlamış, fertlerin ulul elbab olabil-
mesini ve hayırlı ümmet olacak nesil-
ler oluşmasını temin etmiştir. Böylece bu 
nesil, ümmeti gelecekte muhteşem, güç-
lü ve öncü bir ümmete ve hatta dünya 
medeniyetinin ve teknolojik kalkınmanın 
öncüsü yapacak niteliğe sahip kılmak-
tadır. Bu makale, dünya standardında 
üniversite kavramını İslâmi açıdan ele 
almaktadır.

Eğitim Bir Medeniyetin En Bü-
yük Yatırımıdır

Avrupa ve Amerika’nın dirilişinden 
çok uzun bir süre önce, 13 asır boyun-
ca İslâm ümmetinin medeniyeti dünyaya 
medeniyette ve teknolojik kalkınmada 
başarıyla öncülük etmiştir. Başka hiç-
bir medeniyetin zaferi bu kadar uzun 
sürmemiştir. Hunke ve El-Faruqi İslâm 

toplumunun İslâmi Hilâfet çağındaki 
durumunu tarif  ederken başarısının en 
önemli nedenini bilim ve teknolojideki 
kazanımlarına atfetmekteler.1

Öncelikle, İslâmi toplumun kalkın-
masının akidesinden kaynaklandığına dair 
paradigmayı ele alalım. Buna göre ilim 
imanın “ikiz kardeşi” ve öğrenmenin bir 
nevi ibadet -Allah’a yaklaşmanın bir yolu 
(marifetullah)- olduğu beyan edilmekte-
dir. İlim sahibi insanlar da peygamber-
lerin varisleri, batıl inanç ise şirk olarak 
kabul edilmektedir. Bu paradigma, eski 
Roma, Fars ve Hindistan’ın da paradig-
ması olan, cahiliyye paradigmasının yerini 
aldı. Onların gözünde ilim sadece seçkin 
bir kesimin ayrıcalığı ve sıradan insanlara 
yasaktı. Hatta bu paradigmanın ne kadar 
devrimci olduğunu ve bilim ve teknoloji-
nin uyanışına yol açtığını tarif  etmek için 
Hunke, “Haydi Millet Okula” terimini 
kullanmıştır. İlim talep etmeyi teşvik ise 
hadislerden doğmuştur, örneğin:

طَلَُب الِْعلِْم فَِريَضٌة َعَل كُلِّ ُمْسلٍِم

“İlim talep etmek her Müslümana 
farzdır.”

اطْلُبُوا الِْعلَْم ِمَن الَْمْهِد إَِل اللَّْحد

“Beşikten mezara ilim talep et.”

اطلبوا العلم ولو ف الصني 

“Çin’de de olsa ilmi arayınız.”

فَْضُل الِْعلِْم أََحبُّ إَِلَّ ِمْن فَْضِل الِْعبَاَدِة

“İlmin fazileti, bana ibâdetin fazi-
letinden daha sevimlidir.” vb. 

Hatta varlıklı insanlar bile toplumun 
ilmini ve eğitimini artırmak için bir şey-
ler yapmaya çok hevesliydiler ve bununla 
gurur duyarlardı. Kütüphaneler, rasat-
haneler veya laboratuvarlar kurar, hatta 
uzmanlar istihdam ederlerdi.

İkinci olarak, devletin bilimsel ge-
lişmeyi olumlu bir şekilde teşvik etmede 
güçlü bir rolü vardı. Her ne kadar zaman 

KALİTELİ BİR EĞİTİM
NASIL OLMALI

Fika KOMARA
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zaman siyasi durum değişse de, İslâm 
beldelerindeki geçmiş yöneticilerin bili-
me karşı tutumu bugünkü yöneticilerin 
tutumundan kat kat daha olumluydu. 
Devlet, hocalara (öğretim görevlilerine), 
âlimlere ve bilim adamlarına büyük de-
ğer verir, ihtiyaçlarını teminat altına alır, 
onları görevlerinde ciddi şekilde destek-
ler ve hatta Kur’an ve Sün-
net’ten kaynaklanan bilimde 
uzmanlaşma arzularını teşvik 
ederlerdi.

İşte bu makalenin odak 
noktası bu ikinci husustur. 
İlimde/bilimde ve eğitim sis-
teminin niteliğini tasarlamada 
hiç şüphesiz en önemli fak-
törler, devletin bağımsızlığı ve 
güçlü bir vizyona sahip olma-
sıdır. Zira devletin siyasi niza-
mı tüm kaynaklarının yöneti-
mini (hem doğal hem insan 
kaynaklarını) bu hedefe ulaş-
mak üzere yönlendirecektir.

İslâm’da siyaset; ümmetin 
hem iç hem dış meselelerini 
İslâmi hükümlerle idare et-
mek/gözetmek demektir. 
Siyasi faaliyetler hem insanlar 
(ümmet) hem de hükümet 
(devlet) tarafından icra edilir. 
Devlet, bu işleri pratik olarak 
düzenleyen bir kurumdur. 
Öte yandan ümmet; devletin bu göre-
vi yerine getirirken yanlış yapmamasını 
kontrol eder onu muhasebe eder. Bu 
esnada İslâm’ın siyasi hedefi; insanların 
hayatlarını hayatın en önemli açılarından 
İslâm’ın hükümleriyle korumaktır. Yani 
nesebi, zihni, izzeti, canını, malını, dini, 
emniyeti ve devleti korumaktır.

Eğitim konusunda ise İslâm’ın siyasi 
hedeflerinden aklı korumayı gerçekleşti-
rebilmek için, insanları ilim talep etmeye, 
tedebbür ve içtihat yapmaya ve insan 
aklının potansiyelini geliştirebilecek fark-
lı yöntemleri geliştirmeye teşvik etmek 
devletin üzerine farzdır. Aynı zamanda 
İslâm ilim sahibi insanların varlığını da 
övmektedir.2 İslâm nizamının devlet po-
litikası eğitim sistemini ve onu destek-

leyecek tüm sistemleri tasarlayacaktır. 
Sadece bütçesini değil, medya, araştır-
ma, laboratuvar, sanayi ve dış politikayı 
da buna göre şekillendirecektir. İslâmi 
hükümet; İslâm’ın bekası için eğitimin ile-
riye dönük bir yatırım olduğunu çok iyi 
bilmektedir.

eğitim verirken ayrımcılık yapmamakta-
dır. İlköğretimden orta öğretime kadar 
her vatandaşa, dinine, mezhebine, ırkına 
veya cinsiyetine bakmaksızın kaliteli ve 
ücretsiz eğitim verilecektir. Yükseköğ-
retimi ise Hilâfet gücü dâhilinde ücretsiz 
sunacaktır.

İlme büyük önem veren Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem Me-
dine’de İslâm Devleti’ni kurar 
kurmaz, devletin başkanı olarak 
bizzat sistematik eğitim verme-
yi başlatmıştır. Ondan sonra da, 
İslâmi Hilâfet Devleti dönemin-
de de, tüm vatandaşlara ücretsiz 
eğitim verilmiştir. Böylece tüm 
İslâm tarihi boyunca devletin 
eğitimden kâr elde etmesi veya 
halktan eğitim için ücret alması 
hiç görülmemiştir. Zira devletin 
prensibi, eğitimin insanların te-
mel ihtiyacı olmasıdır. Temel ih-
tiyaçları teminat altına almak ise 
daima İslâm’ın iktisat nizamının 
ruhu olmuştur. Her bir ferdin te-
mel ihtiyacı gıda, giyim ve sığınak-
tır. Bunların her biri her insan için 
temel ihtiyaçtır. Toplumun temel 
ihtiyaçları ise emniyet, tıp ve eği-
timdir.

İslâm’ın iç siyaseti eğitimin 
ticarileştirilmesini ve ticari bir 
emtiaya dönüştürülmesini önle-

mektedir. Hatta insanlardan eğitim adına 
herhangi bir ücret talep edilmesi insan-
lar arasında ayrımcılığa yol açar ve iki 
tip eğitim, yani zenginlere ayrı ve halkın 
çoğunluğuna ayrı eğitim, oluşturur. Bunu 
önlemek için eğitim sistemi aracılığı ile 
ilim ihtisas etmenin temel prensiplerini 
anlamak elzemdir. Bunlar da şöyle sıra-
lanabilir:

1-İlim ihtisas etmenin yollarını siste-
matik olarak devlet açmak zorundadır.

2-Bilim ve teknolojide uzmanlaşmak 
sadece devlet politikalarıyla mümkündür 
ve özel şahısların hele de yabancıların 
teşvikiyle kesinlikle mümkün değildir.

3-İslâm ümmeti Hilâfet Devleti’nin ni-
zamı altında yaşamalıdır. Zira İslâm’ı tat-

İlme büyük önem 
veren Rasulullah 

SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Medine’de İslâm 
Devleti’ni kurar kurmaz, 
devletin başkanı olarak 
bizzat sistematik eğitim 

vermeyi başlatmıştır

“

“

KALİTELİ BİR EĞİTİM NASIL OLMALI

I-İslâm’ın İç Siyaseti Eğitimin 
Ticarileştirilmesini Önler

Allah Subhanehû ve Teâlâ Kur’an-ı Ke-
rim’de şöyle buyuruyor:

ِّلَْعالَِمَي َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمًة لل

“(Ey Muhammed!) Seni ancak 
âlemlere rahmet olarak gönder-
dik.”3 Allah Subhanehû ve Teâlâ İslâm’ı 
âlemlere bir rahmet olarak gönderdi. 
İslâm’ın merhameti ise İslâm’ın hükümle-
riyle herkes için hayır getirmekle ortaya 
çıkmaktadır. Zira İslâm’ın hükümleri tüm 
insanların hayatta karşılaşabilecekleri her 
türlü sorunu çözebilme özelliğindedir. 
Aynısı eğitim için de geçerlidir. Hilâfet 
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bik eden ve İslâm davetini dünyanın her 
köşesine taşıyıp âlemlere rahmet olarak 
tatbik edecek olan sadece odur.

İslâm ümmetinin geçmiş şanlı günle-
rinde bilim ve teknolojide en üstün ba-
şarıları elde etmesi; Hilâfet sisteminin 
tatbik edilmesinden ayrı düşünülemez. 
Zira Hilâfet sistemi, tüm dünyada uygu-
lanabilir bir ahkâma ve dini vecibeleriyle 
uyum içinde olan bir siyasi 
role sahiptir. Genel olarak ta-
rihe baktığımızda eski liderle-
rin güvenilir ve nitelikli takva 
ehli insanlar ve devlet adam-
ları olduğunu, Rablerinden 
korkan, ilmi ve halkını seven 
“Vera’ Ehli” âlimler olduğunu 
görürüz. İslâm medeniyetini 
oluşturan üç ana sütunun, 
yani din, siyaset ve ilmin, tek 
bir yönetim altında, halifenin 
yönettiği Hilâfet nizamının 
altında, birbiriyle nasıl bütün-
leştiğini de görebiliyoruz.

Devletin bilim ve tekno-
lojide sistematik olarak başa-
rılı olup olamadığını ölçmek 
için şu hususlara bakılır:

1-Eğitim sistemi devletin 
hayata bakış açısıyla ve karşı-
laştığı sorunlarla uyum içinde 
kurulabilmiş midir?

2-Araştırma devletin so-
runlarını çözebilecek şekilde 
yönlendirilebilmiş midir?

3-Araştırma sonuçlarını 
uygulayacak bir sanayi sistemi oluşturu-
labilmiş midir?

4-Adil ekonomik kazançlar elde ede-
bilecek bir sanayi sistemi oluşturulabilmiş 
midir?

5-Sanayi sistemi devletin karşılaştığı 
sorunları çözmek için, devletin vizyonu 
ve misyonundan yola çıkarak yönlendiri-
lebilmiş midir?

Bu temel ilkelere dayanarak görüyo-
ruz ki bilimde uzman olabilmek için güç-
lü ve bağımsız olan bir devlet; araştırma 
kapasiteleri dâhil eğitim sisteminden baş-

layarak sanayi sistemine kadar, istihdam 
modeli ve planlarından diplomatik siya-
setine ve başka ülkelerle uluslararası iliş-
kilerine kadar tüm stratejik bileşenlerini 
devreye sokacaktır. Tüm bunlar devletin 
siyasi hatlarının belirlendiği sınırlar dâhi-
linde tasarlanmıştır.

II-İslâm’ın Dış Siyaseti Eğitimin 

ridge veya Sydney, Melbourne ve Can-
berra... Özellikle bilimin iktisadi kalkın-
mayı tetiklediğini anladıktan sonra, bilim 
ve teknolojiyi 21. yüzyıl için sermayeye 
dönüştürme sürecini başlatanlar bu en-
düstriyel bölgelerdir. Bunun adı bilgi ve 
teknoloji güdümlü iktisadi büyümedir.

Bu nedenle İngiliz uluslararası ilişkiler 
uzmanı Susan Strange’in analizi doğru-

dur. Ona göre bilim ve tek-
noloji dünyaya hükmeden 
güçlerden birer tanesidir: 
“Bilgi güçtür. Bilgiyi geliştirme-
yi veya elde etmeyi ve başka-
larının takdir edip aradığı her-
hangi bir bilgiye başkalarının 
erişimini engellemeyi beceren 
her kim olursa, çok özel bir ya-
pısal güç uygulayabilecektir.”4 
Böylece günümüzde bilgiyi 
tekelleştirme uygulamaları 
dünyaya liderlik etmek is-
teyen bir devlet için bir tür 
zorunluluk hâline gelmiştir. 
İşte Batı’nın İslâm beldele-
rine karşı yürüttüğü çalışma 
budur. Bunun sonucu olarak 
bilimsel kalkınma anlamında 
gittikçe artan oranda Batı’ya 
bağlılık oluşmuştur.

Bu bağımlılık gerçekten 
ironik bir durumdur. Zira 
bir zamanlar İslâm ümmeti 
bilimde uzmanlaşmaya öncü-
lük etmiştir. Müslüman bilim 
adamları sayısız keşifler yap-
mış, bunlar bilimsel kitap-

larda derlenmiş ve sürekli araştırma ya-
parak geliştirilmiştir. İbn Sina, el-Farabi, 
İbn’i Haldun, Hârizmî gibi birçok büyük 
bilim adamı, bir zamanlar İslâm’ın bilimi 
şanlı kıldığının kanıtıdır.

İslâm’ın zayıflamasıyla birlikte, Müslü-
man bilim adamlarının sayısı da azalmıştır. 
Hatta binlerce kitap içinde raptedilmiş 
bilgi kaynakları da ya yok edilmiş veya 
Batı tarafından ele geçirilip geliştirilmiştir. 
Sonuç olarak bugün bilimde hızlı ilerle-
meler kaydeden İslâm değil, Batı olmuş-
tur. Çünkü bilim tahsil etmek, araştırmak 
ve geliştirmek aktif  olarak Batı’da yapıl-

İslâm ümmetinin geçmiş 
şanlı günlerinde bilim 

ve teknolojide en üstün 
başarıları elde etmesi; 

Hilâfet sisteminin tatbik 
edilmesinden ayrı 

düşünülemez. Zira Hilâfet 
sistemi, tüm dünyada 

uygulanabilir bir ahkâma 
ve dinî vecibeleriyle uyum 

içinde olan bir siyasi      
role sahiptir

“

“

Bir Sömürge Aracına Dönüştürül-
mesini Engeller

Kapitalist ideoloji üzerine kurulmuş 
bir devlet için siyasetin, hukukun ve sos-
yo-kültürel değişimlerin yanı sıra bilim ve 
teknoloji en önemli ekonomik araçlardır. 
Bu nedenle, ekonomiyi canlandırmak 
için bilim ve teknolojide yükselişe ihtiyaç 
duyar. Dünya çapında gerçekten büyüle-
yici olan sanayileştirilmiş yükseköğretim 
merkezlerine bir bakın, mesela Boston, 
New York, California, Toronto, British 
Columbia; Londra, Manchester, Camb-
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maktadır. Bu süre zarfında İslâm beldele-
rindeki rejimler bu tarz faaliyetleri ciddi-
ye almadığı için sürekli bilimsel uzmanlık 
konusunda geriden gitmekteler.

İslâm beldelerinin Batı ülkelerine bi-
lim ve teknolojideki bağımlılığını gider-
menin yolunu göstermek için makalenin 
bu kısmında özellikle İslâm’ın, dış siyaseti 
vasıtasıyla bilim ve teknolojide uzmanlaş-
ma meselesini nasıl çözdü-
ğünü inceleyeceğiz. İslâm’da 
dış siyasetin çizgisi eğitimin 
emperyalist bir araç hâline 
dönüştürülmesine engel olur. 
İslâm Devleti’nin bu konuda 
ne özne ne de nesne olma-
sına müsaade eder. Bir başka 
deyişle; İslâm Devleti eğitim 
adına başka bir ülkeyi sömü-
remez ve bilgi için kendisinin 
sömürülmesine müsaade et-
mez.

Hilâfet Devleti; İslâm ül-
kelerinin bugünkü dış siyase-
tini sona erdirecektir. Acziyet 
ve bağımlılıkla nitelenen bu 
dış politikanın yerine İslâm 
üzerine kurulu yeni bir dış 
siyaset modeli uygulayacak-
tır. Hilâfet İslâm hukukuna 
göre başka ülkelerle iktisadi, 
siyasi, kültürel veya eğitimsel 
ilişkiler kuracaktır. Tüm alan-
larda Hilâfet, İslâm davetinin 
tüm insanlığa en güzel şekilde 
ulaştırılmasını teminat altına 
alacaktır. Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyur-
du:

َوأَنَّ  إاِلَّاللُه  الَاِلََه  أَْن  يَْشَهُدْوا  َحتَّى  النَّاَس  أُقَاتَِل  أَْن  أُِمرُْت 

كَاَة فَِإَذا فََعلُْوا َذلَِك  الََة َويُؤْتُْوا الزَّ ًدا رَُّسْوُل اللِه َويُِقيُْمْوا الصَّ ُمَحمَّ

َعَل  َوِحَسابُُهْم  اإْلِْسالَِم  ِبَحقِّ  إاِلَّ  َوأَْمَوالَُهْم  ِدَماَءُهْم  ِمنِّْي  َعَصُمْوا 

اللِه

“Ben insanlar Allah’tan başka 
ilahın olmadığına, Muhammed’in 
de Allah’ın elçisi olduğuna şehadet 
edinceye, namaz kılıncaya, zekât 
verinceye kadar onlarla savaşmakla 
emrolundum. Bunları yaptılar mı, 
kanlarını, mallarını bana karşı koru-

muş (emniyet altına almış) olurlar. 
İslâm’ın hakkı hariç. Artık (samimi 
olup olmadıklarına dair) durumları 
Allah’a kalmıştır.”

İslâmi Hilâfet Devleti değişmez kesin 
bir metot üzerine kurulu bir dış siyaset 
uygulayacaktır (tarîka) ki o da davet ve 
cihattır. İslâm Devleti’nin yöneticileri 

ziksel engel teşkil eden Kureyş ve Arap 
Yarımadası’ndaki diğer kabilelerin yöne-
timlerini başarıyla ortadan kaldırdı, ta ki 
İslâm tüm dünyaya yayılabilsin. Bu arada; 
Hilâfet’in diğer ülkelerle ilişkileri şu pren-
sipler üzerine inşa edilecektir:

Bilgi (bilim ve teknoloji) ve kültür 
arasında çok önemli bir fark vardır. Bilgi 
-bilim ve teknolojiyi içerir- evrenseldir, 

hiçbir milletin mülkü veya te-
kelinde değildir. Onu almaya 
ve öğrenmeye herkes hak 
sahibidir. İdeolojik bir dev-
let olarak Hilâfet, nesillerinin 
kültürünü muhafaza etmek 
ve onları kendilerine has ve 
asil İslâmi şahsiyetle donat-
mak zorundadır. Dolayısıyla 
Hilâfet tüm eğitim sistem-
lerinin, programlarının ve 
müfredatlarının İslâmi Hilâfet 
Devleti’nin himayesi altın-
daki tüm eğitim kurumların-
da tatbik edilmesini, Hilâfet 
Devleti’nin eğitim sistemine, 
programına ve müfredatına 
başvurulmasını zorunlu kılar. 
Buna ilaveten, devlet sınırları 
içerisinde uygulanan eğitim 
sistemini İslâm akidesine ay-
kırı olan her türlü ideolojik, 
fikrî ve yabancı kültürden 
arındırmak zorundadır. 

İslâmi Hilâfet Devleti’nin 
dış siyaset çizgisi ve diploma-
tik stratejisi, eğitim alanında 
temkinli bir şekilde kendi-

siyle düşmanlığı olmayan ülkelerle işbir-
liği yapmasına müsaade eder. Bu bazen 
öğretim personeli değişimi veya iki ülke 
arasında delegasyon göndererek kültürü 
ve dili yaymak için gerekli olabilir. Hilâ-
fet’in Eğitim alanındaki uluslararası an-
laşmalarda bağlı kalması zorunlu olduğu 
ilkeler şöyledir: 

1-İslâm Devleti eğitim müfredatını 
İslâmi şahsiyeti oluşturma ilkesine göre 
uygular.

2-İslâm şeriatı öğrenim ve öğretim 
faaliyetlerini ümmete ve dünyaya yararlı 

KALİTELİ BİR EĞİTİM NASIL OLMALI

 İslâm’da dış siyasetin 
çizgisi eğitimin emperyalist 

bir araç hâline 
dönüştürülmesine engel 
olur. İslâm Devleti’nin bu 
konuda ne özne ne de 

nesne olmasına müsaade 
eder. Bir başka deyişle; 

İslâm Devleti eğitim 
adına başka bir ülkeyi 

sömüremez

“

“

değişir ama bu metot hiçbir zaman de-
ğişmez. Bu metot, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Medine’de devleti kur-
duğu günden İslâmi Hilâfet yıkılana ka-
dar değişmedi. Peygamberimiz SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem Medine’de yönettiği süre 
boyunca İslâm davetinin önünde duran 
her türlü fiziksel engeli ortadan kaldır-
mak için sürekli ordu hazırlamış ve cihat 
başlatmıştır. İslâm’ın yayılması önünde 
Kureyş bir engel teşkil ediyordu, bu ne-
denle onunla savaşılması gerekiyordu. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, fi-
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olacak bilgileri geliştirmek çerçevesi dâ-
hilinde sağlar.

3-İslâm Devleti gerektiğinde tecrübi 
ilimler alanında yurtdışından öğretmen 
ve öğretim görevlileri getirebilir. Nitekim 
öğretmen devletin müfredatıyla kayıtlıdır 
ve ondan sapamaz.

4-Başka ülkelerin İslâm’a aykırı fikirler 
ve ideolojiler yaymasına veya İslâm üm-
meti içerisinde özel okullar açmasına ne-
den olacak anlaşmalar yapılması yasaktır.

5-İçerikleri İslâm Devleti’nin kendi 
eğitim politikalarıyla uyum içerisinde ol-
mayan programları tatbik etmeye zorla-
yan anlaşmalar yapılması yasaktır.

Bu asil ilkeleriyle İslâm, başka ülke-
lerle olan tüm ilişkilerin ve anlaşmaların 
daima muntazam olmasını ve çıkarcı ol-
mamasını garantiler. Zira İslâm’da dış si-
yasetin yöntemi kapitalizmde olduğu gibi 
sömürgeci değildir. Aksine daima insani 
değerleri korumak üzere davet ve cihat-
tan oluşmaktadır. Ayrıca, İslâmi diploma-
sinin prensibi, başka ülkelerin maslahat-
larını göz ardı etmeden ülke çıkarlarını 
gözetmektir. 

Hilâfet Devleti’nin Bilgide 
Uzmanlaşmaya Götüren Taktik 
Adımları

1-Devletin bilgide uzmanlaşması-
nı sağlayan strateji

İlk strateji, devletin bilgide uzmanla-
şıp en üst seviyeye gelmesini sağlayacak 
üç alt sistemi inşa etmekle ilgilidir.

a-İlk ve orta öğretimden yükseköğ-
retime kadar, felsefe ve bilimsel geleneği 
sadece İslâmi akideden fışkıran vizyoner 
bir eğitim sistemi ile kurmaktır ki bu, li-
der zihniyete, bir müminin dürüstlüğüne, 
çok çeşitli yeteneklere ve uzmanlık alan-
larına sahip nesiller doğuracaktır.

b-Hem devlet araştırma enstitüle-
rinde ve kurumlarında ve hem üniversi-
telerde bütünleşik araştırma yapabilen 
araştırma geliştirme (Arge) sistemi kur-
maktır. Bunların denetimi, teşvik edilme-
si ve finansmanı tamamen devlete aittir.

c-Stratejik sanayi sistemi kurmaktır 
ki bu tamamen devlete aittir ve devlet 
bağımsız olarak yönetir. Bu sanayi siste-
mi güncel askerî gereksinimleri ve halkın 

temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklıdır. 
Sanayinin önemli bileşenlerinin tedarik 
edilebilmesini denetleyebilmek, idare 
edebilmek ve güvence altına alabilmek 
için sanayinin bağımsızlığı teminat altına 
alınmalıdır. En önemli bileşenler; ham 
maddeler, teknoloji, uzmanlık, mühen-
dislik, finans, tam bir endüstriyel zincir 
oluşturabilme gücü ve ilkesidir.

2-Başka Medeniyetlerden Bilgi 
Almanın Stratejisi

a-Bilgi, bilim ve teknolojide anlaşmalı 
kâfir devletlerle işbirliği

Bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar 
yapmak kesinlikle caizdir. Çünkü İslâm 
hukuku buna izin vermektedir. Bu ne-
denle bu tarz işbirliğine, işbirliğinin şekli-
ne göre, uluslararası siyasi ortamı dikkat-
lice takip etmek şartıyla, izin verilmek-
tedir. Halife bu tarz anlaşmaları İslâm’ın 
çıkarı doğrultusunda ya kabul eder ya da 
reddeder.

b-Devletin belirli ülkelere bilgi almak 
için bilim adamı heyetleri göndermesi

Devlet Hilâfet Devleti’nin stratejik 
maslahatlarına hizmet edecek bilim ada-
mı gruplarını kendi siyasi çizgisi doğrultu-
sunda başka devletlere gönderir. Örne-
ğin halife süper güç Roma’ya karşı cihadı 
güçlendirmek için güçlü bir donanmaya 
gerek olduğunu görünce, gemi yapımı 
teknikleri, navigasyon, astronomi pusula, 
barut vs. öğrenmek üzere İslâm ümme-
ti içinden heyetler gönderdi. Bunun için 
Çin’e gitmek gerektiyse -ki pusula ve ba-
rutu ilk keşfedenler Çinlilerdir- onlar da 
Çin’e gitmişlerdir. Yolculuk zor bile olsa 
ve bir sürü yabancı dil öğrenmek zorun-
da kalsalar bile bunu yapmışlardır. Bugün-
kü durumla bunu kıyaslayalım. Müslüman 
bilim adamlarının yurt dışı burslarını ço-
ğunlukla devlet değil, yabancılar finanse 
etmektedir. Aslında, onları finanse eden 
bir yabancı ülkedir. Hükümet ise bunu 
kolaylaştırmakla yetinir. 

c-İslâm ümmetine eğitim verecek ya-
bancı bilim adamlarının istihdam edilmesi

Bazı siyasi durumlar bazı istihbari 
tedbirler gerektirir; bilhassa İslâmi Hilâ-
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fet’in düşmanları söz konusu olunca. 
Örneğin Fatih Sultan Mehmed (1453) 
döneminde uzman, mühendis ve top 
ustası Urban isimli mahkûmu Konstan-
tiniye’nin zindanlarından kurtarmak için 
birkaç girişimde bulunulmuştur. İmpa-
rator Konstantin, onu Osmanlı ordu-
sunda istihdam edilmesini engellemek 
için tutuklatmıştı. Bir kaç ciddi hamle-
den sonra Urban kurtarılıp Fatih Sultan 
Mehmed’in huzuruna getirilir ve Kons-
tantiniye’de alacağı ücretin onlarca kat 
daha fazla maaşla işe alınır. Nihayetinde 
böylece zamanının en gelişmiş ve büyük 
topu üretilmiştir. 

Bu olay hakkında biraz tefekkür edin-
ce görüyoruz ki, şayet bir Müslüman dev-
let bilimde uzmanlık elde etmeyi ciddi bir 
şekilde hedefliyorsa, günümüzdeki dün-
yaca ünlü eğitim merkezlerinden ünlü bi-
lim adamlarını yüksek bir ücretle istihdam 
etmelidir. Ülkenin evlatlarını, kızları ve 
erkekleri, henüz uzmanlaşamadıkları ko-
nularda eğitilmek zorundalar ki gelişmiş 
devletlerin seviyesine ulaşabilinsin. Ör-
neğin bir Harvard profesörüne ABD’de 
aldığı maaşın onlarca katı ödenmelidir ki 
gelip İslâm dünyasında madencilik tekno-
lojisindeki en yeni gelişmeleri öğretsin. O 
zaman derslerini de devletin müfredatına 
uygun şekilde ve sapmadan verecektir.

İslâm’ın ihtişamını yeniden ikame et-
mek, İslâm dünyasının tek bir medeni-
yet olarak birleşmesiyle mümkündür. O 
zaman İslâm dünyası, dünya sahnesinde 
“yeni güç” olarak ortaya çıkacaktır. İslâm 
ümmeti çok yakında tekrar dünya mede-
niyetlerinin lideri olarak geri dönecektir. 
Yeter ki mevcut nesil, lider bir nesil olma-
ya yönlendirilsin. Zira İslâm beldeleri in-
san kaynakları ve doğal kaynakları açısın-
dan muazzam bir güce sahiptir. Hilâfet’in 
gölgesi altında birleştirildiğinde bunları 
hiçbir ülke veya millet geçemeyecektir.

Böylece İslâm ümmetinin Batılı ülke-
lerin teknolojisine bağımlı olmaktan kur-
tulması da kaçınılmaz olacaktır. İslâm üm-
meti ideolojisinin vizyonundan kaynaklı 
bağımsızlık ve güç ile Batı’nın yürüttüğü 
tekelci bilim siyasetine karşı duracaktır 
ve yavaş yavaş ama emin adımlarla, bu 
mevcut konum değişecektir. O zaman İs-
lâmi Hilâfet Devleti’ne bağımlı olan Batı 
olacaktır inşaAllah.

Allah doğrusunu en iyi bilendir.

1 Fahmi Amhar, Integrasi Sains dan Islam 
2004

2	Bkz:	Maide	90-91,	Zümer	9,	Mücadele	11)

3	Enbiya	Suresi	107

4 Susan Strange, States and Markets (Lon-
don: Pinter Publishers, 1989)

“İslâm’ın ihtişamını yeniden ikame etmek, İslâm 
dünyasının tek bir medeniyet olarak birleşmesiyle 
mümkündür. O zaman İslâm dünyası, dünya 
sahnesinde “yeni güç” olarak ortaya çıkacaktır. 
İslâm ümmeti çok yakında tekrar dünya 
medeniyetlerinin lideri olarak geri dönecektir. 
Yeter ki mevcut nesil, lider bir nesil olmaya 
yönlendirilsin. Zira İslâm beldeleri insan kaynakları 
ve doğal kaynakları açısından muazzam bir güce 
sahiptir. Hilâfet’in gölgesi altında birleştirildiğinde 
bunları hiçbir ülke veya millet geçemeyecektir”
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 lügatte bir şeyin hakikatini (İlim) ”العلم“
idrak etme, bilme, marifet, yakin anlam-
larına gelir. Aynı zamanda cehaletin zıttı 
da denmiştir. İlmin tarifi ve mahiyeti hak-
kında birçok şey söylenmiştir. Cürcani, 
gerçeğe ve vakıaya uygun düşen, inanç, 
bilgi ve kanaat olarak tanımlamıştır. Yine 
ilim, bilinen şeyden kapalılığın ve gizliliğin 
kalkması olarak da tarif  edilmiştir. Ragıb 
el İsfahani ise ilmi, nazari ve ameli olanlar 
diyerek tasnif  etmiştir. Bu tasnife göre 
âlemdeki varlıkların bilinmesi gibi, bilin-
diğinde kişinin kemale ulaşmış olacağı 
bilgiler nazari ilim, ibadetleri bilmek gibi 
ancak fiile döküldüğünde tamamlanacak 
bilgiler ise ameli ilimdir. Her ne kadar de-
ğişik tanımlamalar getirilmişse de herke-
sin üzerinde ittifak ettiği tanım; bir şeyin 
hakikatini ve gerçeğini idrak etmek ola-
rak belirtilmiştir. 

İlim kelimesinin tanımını ortaya koy-
duktan sonra, makalemizin başlığına 
konu olan “İlim Çin’de de olsa gidip 
alınız.” hadisine gelince; bu rivayet in-

sanlar arasında meşhur olan ve ilim ko-
nusu konuşulduğunda ilk olarak zikre-
dilen hadislerdendir. Hadisin tam metni 
şöyledir.

كُلِّ  َعَل  فَِريَضٌة  الِْعلِْم  فَِإنَّ طَلََب  نِي  ِبالصِّ َولَْو  الِْعلَْم  اطْلُبُوا 

ُمْسلٍِم

“İlim Çin’de de olsa gidip alınız. 
Muhakkak ki İlim talebi her Müslü-
man’a farzdır.”1 Ancak bu hadis senet 
olarak zayıf  bir hadistir. Zira hadisin ra-
vilerinden olan kişiler, hadis âlimlerinin 
birçoğuna göre zayıf  ve hadisleri alınma-
yacak kişilerdir. Bu sebeple hadis âlimleri 
bu hadisi zayıf  olarak kabul etmiş hatta 
İbnu’l Cevzi, Mevzuat kitabına bu hadisi 
de almıştır. Bazı fakihler bu hadisin bir-
birini kuvvetlendiren farklı tariklerden 
gelmiş olması hasebiyle kitaplarına almış 
olsalar da, bu hadis senet olarak zayıf  bir 
hadistir.  Ancak hadisin manası sahihtir. 
Zira Kur’an ve sahih hadisler bu hadisin 
manasını teyit ettiğinden, bizler hadiste 
geçen manayı alırız. Çünkü bu hadisin ih-

tiva ettiği manaları teyit eden birçok sa-
hih hadisler gelmiştir. Bu hadis genel iti-
bariyle iki manayı ihtiva eder. Bunlar, her 
Müslüman için ilim talebinin farz olduğu 
ve başka ümmetlerde var olan ilimlere 
de talip olmaktır. İşte bu makalemizde 
bu iki konuyu ele alacağız.

İlim Talebi Her Müslüman İçin 
Farzdır:

Nitekim SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

 طَلَُب الِْعلِْم فَِريَضٌة 

“İlmi talep etmek farzdır.” 

Ez-Zerkuşî, et-Tezkira’da şöyle dedi: 
“el-Hafız Cemaleddin el-Mezî, şöyle dedi: 
Bu hadis, hasen derecesine ulaşan kanal-
larla rivayet edilmiştir ve ilim lafzı, faydalı 
her ilim için geneldir.” Hayatında gerekli 
olan şer’î hükümleri öğrenmesi her Müs-
lüman için farz-ı ayn’dır. Çünkü Müslü-
man, amellerini yalnızca şer’î hükümlere 
göre yerine getirmekle emrolunmuştur. 

İLİM ÇİN’DE DE OLSA
GİDİP ALINIZ

Serdar YILMAZ
serdaryilmaz1924@gmail.com
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Şari’nin insanlara ve müminlere hitap 
etmiş olduğu teklif  hitabı, kesin olan bir 
hitap olup, ister imanla isterse insanın 
amelleriyle ilgili olsun bu hususta hiçbir 
kimseye tercih hakkı bırakılmamıştır.

 َوَما كَاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة اَِذا َقَض اللُّٰه َوَرُسولُُهٓ  اَْمراً اَْن 

يَكُوَن لَُهُم الِْخَيَُة ِمْن اَْمرِِهْم

“Allah ve Rasulü bir iş hakkın-
da hüküm verdikleri zaman, hiçbir 
mü’min erkek ve hiçbir mü’min 
kadın için kendi işleri 
konusunda tercih kul-
lanma hakları yoktur...”2 
İnsanın, yapmış olduğu her 
bir ameli nedeniyle hesaba 
çekileceğini bildiren ayetler 
de bu hususa delildir:

َوَمْن  يَرَُه  َخْياً  َذرٍَّة  ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  َفَمْن 

يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشاًّ يَرَُه 

“Artık kim zerre 
ağırlığınca bir hayır iş-
lerse onun mükâfatını 
görecektir. Kim de zer-
re ağırlığınca bir kötü-
lük işlerse onun cezasını 
görecektir.”3 

Teklif, kesin bir şekilde 
gelmiştir. Müslüman da ha-
yatında herhangi bir işi yapa-
cağı zaman şer’î hükümlere 
bağlı kalmakla kesin olarak 
mükelleftir. Teklifin konusu 
ise yani Allah’ın kendisiyle 
mükellef  kıldığı husus bazen 
farz, bazen mendub, bazen 
mubah, bazen haram, bazen 
de mekruh olur. Fakat tekli-
fin bizzat kendisi kesindir ve bu hususta 
tercih yoktur. Teklif  hakkında tek durum 
vardır ve bu da kesinlikle ona bağlı kal-
manın farz olduğudur.

İşte bu nedenle her Müslümanın dün-
ya hayatında bağlı kalması gereken şer’î 
hükümleri bilmesi üzerine farzdır. Ancak 
hayatında kendisi için gerekli olandan 
daha fazla miktarda şer’î hükmü bilmesi 
ise farz-ı ayn değil farz-ı kifayedir. Bir-
takım kimseler bu farzı yerine getirdiği 
zaman diğerlerinin üzerinden farziyet 

düşer. Gerek farz-ı ayn olsun gerekse 
de farz-ı kifaye olsun, her Müslüman’ın 
faydalı ilmi talep etmesi ve bu ilimleri 
elde etmek için bir yol tutması elzemdir. 
Zira Ebu Davud, Ahmed, İbn-u Hibban 
ve el-Beyhaki, eş-Şa’b’ta Kesîr İbn-u 
Kays’tan SallaAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu 
kavlini tahric etmişlerdir:

ِمْن  طَِريًقا  ِبِه  اللَُّه  َسلََك  ِعلاًْم  ِفيِه  يَطْلُُب  طَِريًقا  َسلََك  َمْن 

طُرُِق الَْجنَِّة 

“Her kim ilim talep etmek üzere 

birbirinden ayırmaya başlamışlardır. Akli 
bilgileri ve tabiat ile ilgili bilgileri bütün 
insanlar için genel olan bilgiler olarak 
kabul edip, nakli bilgileri ise onları nakle-
den ümmetlere has bilgiler saymışlardır. 
Son dönemlerde ise ilimlerin elde ediliş 
metotlarına göre tasnif  yapılmaya baş-
lanmıştır. Bu tasnife göre gözlem, tecrü-
be ve sonuç yoluyla elde edilen bilgiler 
ile haber, telakki ve istinbat yoluyla elde 
edilen bilgileri birbirinden ayırmışlardır. 

Buna göre kimya, fizik, astro-
nomi, matematik ve benzeri 
deneysel ve tecrübeye dayalı 
bilgiler ilim olarak isimlendi-
rilip tüm insanlara has kabul 
edilmiştir. Tarih, lügat, fıkıh 
gibi tecrübeye dayanmayan 
haber, telakki ve istinbat yo-
luyla elde edilen bilgiler ise 
kültür olarak isimlendirilip 
belirli bir ümmete ve toplu-
ma has kabul edilmiştir. Bilgi-
ler arasında olması gereken 
doğru tasnif  ise işte budur. 

İlim evrensel olup özel 
olarak herhangi bir ümmete 
ve topluma ait değildir. Kül-
tür ise bir ümmete has özel-
likler ve onu diğer ümmet-
lerden ayıran husular olup 
ümmetin ürettiklerinden ve 
bizzat ümmetin kendisine 
ait şeylerden meydana gelir. 
Mesela İslâm kültürü, araş-
tırılmasında İslâm akidesinin 
sebep olduğu bilgilerdir. Bu 
bilgiler ya tevhit ilmi gibi İs-
lâm akidesini inceleyen bilgi-

ler, yada fıkıh, tefsir ve hadis gibi İslâm 
akidesine dayalı bilgiler veya Arap lügati, 
hadis ıstılahları ve usul gibi İslâm akide-
sinden fışkıran bilgilerdir. İşte bu bilgi-
lerin tamamı İslâm kültürünü meydana 
getirirler. Nasıl ki İslâm kültürü, İslâm 
ümmetine ve Müslümanlara has bir kül-
tür ise aynı şekilde başka ümmetlere has 
kültürler de vardır. O kültürler de, o üm-
metlerin akidelerinden, hadaratlarından 
ve hayata bakışlarından kaynaklanmakta; 
sadece o ümmete ve onların akidesine 
has olmaktadır. Örneğin Batı kültürü, 

İlim evrensel olup özel 
olarak herhangi bir 

ümmete ve topluma ait 
değildir. Kültür ise bir 

ümmete has özellikler ve 
onu diğer ümmetlerden 

ayıran husular olup 
ümmetin ürettiklerinden 

ve bizzat ümmetin 
kendisine ait şeylerden 

meydana gelir

“
“

İLİM ÇİN’DE DE OLSA GİDİP ALINIZ

bir yol tutunursa Allah ta onun için 
cennetin yollarından bir yol tutunur.” 
“İlim” lafzı, faydalı her ilim için mutlaktır.

Başka Ümmetlere Ait İlimlere 
Talip Olmak

İlim kelimesi her türlü bilgi için kulla-
nılan bir kelimedir. Eski âlimler türü ne 
olursa olsun, her bilgi için ilim kelimesini 
kullanmışlardır. İlimler ve bilgiler arasın-
da ayırım yapmamışlardır. Daha sonra 
gelenler ise akli bilgiler ile nakli bilgileri 
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onların akidesi olan dini hayattan ayırma 
akidesinden fışkırmış, Batılıların hayata 
bakışından kaynaklanan bir kültürdür. 
Demokrasi, laiklik, çoğulculuk, inanç ve 
şahsi hürriyetler, vatancılık ve milliyetçi-
lik vb. fikirlerin hepsi Batı kültüründen-
dir. İşte ilim ve kültür ayrımının dakik bir 
şekilde yapılması, başka ümmetlerden 
nelerin alınıp nelerin de alınamayacağı 
hususunda net bir bakış kazandırır. 

Muhakkak ki bir ümmetin kültürü, 
varlığının ve bekasının bel kemiğidir. Zira 
bu kültür üzerine ümmetin hadaratı ku-
rulur, hedefleri ve gayeleri birleştirilir ve 
yaşam tarzı farklılaştırılır. İşte bu kültür ile 
o ümmetin fertleri tek bir potada eritilir. 
Böylece o ümmet diğer ümmetlerden 
farklılaşır. Zira bu kültür; ümmetin akide-
si ile bu akideden fışkıran hükümler, çö-

zümler ve nizamlardan, bu akide üzerine 
kurulu bilgiler ve ilimlerden, ümmetin ve 
tarihinin dönüm noktalarında bu akideye 
bağlı olarak meydana gelen olaylardan 
oluşmaktadır. Eğer bu kültür unutulursa, 
ümmet de başkalaşarak farklı bir ümmet 
olup sona erer. Zira gayesi ve yaşam tarzı 
değişir, dostluk ölçüleri dönüşür ve baş-
ka ümmetlerin kültürleri arkasında yolu-
nu kaybeder. Aynı zamanda bir ümmetin 
kültürü, fertlerinin şahsiyetlerini de inşa 
eder. Zira o kültür, ferdin akliyetini şekil-
lendirir ve varlıklar, sözler ve fiiller hak-
kında hüküm verme yöntemini belirler. 
Keza meyillerini de şekillendirir. Böylece 
kültür ferdin akliyetine, nefsiyetine ve gi-
dişatına etki eder. 

Dolayısıyla ilim edinmekteki öncelikli 
gaye İslâm şahsiyetine sahip olmak ve bu 

şahsiyeti geliştirmektir. Bundan dolayı ta-
lip olunması gereken öncelikli olarak İslâ-
mi ilimler yani İslâm kültürüdür. Bu kültür 
sadece İslâmi bir zihniyete sahip olmak 
ve hayatta tatbik etmek için meyillerini 
ve davranışlarını yönlendirmek kastıyla 
edinilir. Başka ümmetlere ve hadaratlara 
ait kültürler ise sadece ve sadece onları 
çürütmek, batıllığını ve bozukluğunu or-
taya koymak için öğrenilir. Zira ilim öğ-
renmeyi mubah kılan deliller genel olarak 
gelmiştir. Bu deliller, her ilmi kapsar. Do-
layısıyla Müslümanın her ilmi öğrenmesi 
caizdir. Yine Kur’an-ı Kerim’de başka 
ümmetlerin bozuk fikirleri ve akidelerine 
de yer verilmiştir. Ancak bunlar, çürütül-
melerinin beyan edilmesi ve bunlara red-
diye verilmesi bağlamında gelmiştir. Bu 
durum diğer ümmetlerin kendilerine ait 
kültür konularına has bir durumdur. 
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Evrensel olup herhangi bir ümmete 
has olmayan ilimlere gelince, işte “İlim 
Çin’de de olsa gidip alınız.” sözüyle 
kastedilen bu ilimlerdir. Kimya, fizik, ast-
ronomi, matematik ve benzeri deneysel 
bilimler, yine teknoloji ve savaş sanatına 
ait ilimler, insanın kendisiyle sözler, fiiller 
ve eşyalar hakkında, vakıaları, özellikleri 
ve insan fıtratına uygunlukları bakımın-
dan hüküm vermesi için aklı geliştirmek 
maksadıyla alınırlar. Bu bilgilerin şahsiyet 
oluşturmakla doğrudan bir ilişkisi yok-
tur. Bu ilimler hayatın vesilelerindendir. 
Müslümanlar güçlerini harcayabildikleri 
oranda bu ilimleri elde etmeye çalışma-
lıdırlar. Zaten İslâm’ın ilk dönemlerinden 
beri Müslümanlar bu bilinçle hareket 
ederek tüm ilim dallarına yönelik müthiş 
bir atılım gerçekleştirmişlerdir. Evrensel 
ilimlere dönük bilgilere sahip olabilmek 
için, hem uzun seyahatler yapmışlar hem 
de yoğun tercüme faaliyetlerine girişmiş-
lerdir. Kısa süre içerisinde tıp, astrono-
mi, matematik, fizik, kimya vb. alanlar-
da etkili ilim adamları yetişmiştir. Yine 
İslâm beldelerinin birçoğunda günümüz 
üniversiteleri düzeyinde eğitim veren 
medreseler ve külliyeler oluşturulmuş 
ve ilim tahsil etmek gayesiyle insanların 
akın ettiği eğitim merkezleri hâline gel-

mişlerdir. Miladi 785 yılında Endülüs’te 
kurulan Kurtuba Üniversitesi, dünyanın 
tüm bölgelerinden öğrencilerin geldiği 
Avrupa’nın ilk üniversitesidir. Kurtuba 
kentinde ortaya çıkan bu muhteşem ilmi 
gelişmeler paralelinde kentte geceleri 
sokaklarda aydınlatma sistemi kurulmuş 
ve hastanelerinde tıp ilmindeki son ge-
lişmeler olan anestezi ile ameliyatların 
yapıldığı bir ortam hazırlanmıştır. Böyle-
ce Kurtuba kentinin sahip olduğu bu ileri 
düzeydeki gelişmeler sayesinde Kurtuba 
döneminde dünyanın en büyük şehirle-
rinden biri hâline gelmiştir. Yine Tunus’ta 
726’da Kayruvan ve 732’de Zeytune üni-
versiteleri kuruldu. 859 yılında Fas’daki 
Fes şehrinde kurulan Câmi’ül-Kureviyyîn 
(Kureviyyîn Üniversitesi) bugün de faali-
yette olan dünyanın en eski üniversite-
lerindendir. Bunları 972’de Kahire’deki 
el-Ezher üniversitesi takip etti. Ve tabii 
ki Müslümanların ilim ve kültür tarihinde 
büyük bir yeri olan Nizamiye Medrese-
leri. İlk olarak Bağdat’ta 1067 senesinde 
kurulan Nizamiye Medreselerinin, ileri-
ki yıllarda Isfahan, Rey,  Nişabur, Merv, 
Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul gibi 
şehirlerde şubeleri açılmış ve İmam Ga-
zali ve el- Firuzabadi gibi meşhur âlimler 
buralarda müderrislik yapmışlardır.

İşte Müslümanların tarihi, hem İslâm 
kültürü alanında hem de evrensel olan 
ilimler alanında büyük başarılarla dolu, 
ilim ve terakki tarihidir. Bu, dün böyle 
olduğu gibi çok yakın zamanda da Râşidî 
bir Hilâfet altında yeniden böyle olacak-
tır Allah’ın izniyle…  

1	 	Beyhaki,	Deylemi,	Abdil	Ber

2	 	Ahzab	Suresi	36

3	 	Zilzâl	Suresi	7-8

“İslâm’ın ilk dönemlerinden beri Müslümanlar bu bilinçle hareket ederek 
tüm ilim dallarına yönelik müthiş bir atılım gerçekleştirmişlerdir. 
Evrensel ilimlere dönük bilgilere sahip olabilmek için, hem uzun 
seyahatler yapmışlar hem de yoğun tercüme faaliyetlerine girişmişlerdir”



Hâlin ilmi bilinmeden salih amel ortaya 
konulamayacağı, salih amel ortaya konulamadığı 

müddetçe de Allah’ın razı edilemeyeceği bir gerçektir.

Günümüzde Müslümanlar ibadetlerle alakalı teferruatlı 
bilgilere mevcut ilmihaller aracılığıyla ulaşabilmektedir. 

Ancak ne yazık ki günümüz Müslümanlarının sorunları 
tamamen siyasidir. Müslümanlar yaklaşık bir asırdır İslam’ın 

siyasete dair hükümlerinden uzak kaldılar ve 
doğal olarak bu konuda bocaladılar.

Köklü Değişim Yayıncılık farkı ile yakında çıkaracağımız bu 
eserle, günümüz siyasi meselelerine ışık tutmak istedik. 

Umuyoruz ki İlahiyatçı-Yazar Abdullah İmamoğlu tarafından 
kaleme alınan Müslümanın Siyasî İlmihali adlı bu eser, 

Müslümanlarda “hal” ve “ilim” arasındaki şer’i bağlantının hayatın 
her alanında kurulması gerektiği bilincini ikame eder ve hayatın 
Allah’ın razı olduğu bir şekilde tanzimi çalışmalarına vesile olur.



MÜSLÜMANIN
SİYASİ İLMİHÂLİ

Abdullah İmamoğlu’nun 2. Kitabı
İlahiyatçı Yazar

Köklü Değişim Yayıncılık aracılığyla,
Siz değerli takipçilerimizle buluşuyor!

ÇOK YAKINDA!
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Hilâfet'in Yokluğunda İslami Eğitim Rehberliği
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