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Giriş
Son zamanlarda, çoğu dini ilgilendiren konularda, bazı şikâyetlerin yüksek sesle dile getirildiğine şahit oluyoruz:
Din ve İnanç
Gençler İslam’dan uzaklaşıyor. Dini inkâr etmese de yokmuş gibi yaşıyor
İnsanlar neye inanacağını şaşırdı. Tüm kutsallar tartışılır hale geldi. Kur’an, hadis ve din adamlarının
otoritesi ortadan kalktı.
İbadet
Namaz kılmamak normalleşti, namaz kılınması teklif bile edilmiyor
Gençler camiye gelmiyor. Camiler yeniden ihtiyarlara kalmaya başladı. Cemaatle namaz kılanlar belli
bir yaşın üzerinde.
Kadınlar
Açık olanlar örtünmüyor, örtünenler açılıyor
Birçok örtünen de örtünmenin ruhuna uygun örtünmüyor
Aile
-

Gençler evlenmiyor. Evlenenler olabildiğince geç evleniyor.
Boşanmalar inanılmaz ölçüde arttı.
Aileler çocuk sahibi olmuyorlar ya da en fazla 1 çocuk sahibi oluyorlar
Kadın-erkek ilişkileri gergin ve toplumsal roller belirsiz
Cinsel serbestlik, evlilik dışı ilişki ve eşcinsellik normal karşılanıyor

Değerler
Bireysellik ve bencillik ön planda, başkasına karşılıksız iyilik yapmak özellikle gençler arasında rağbet
bulmuyor
Tembellik var, özellikle gençler çalışmadan kazanmanın yollarını arıyorlar
Toplum
Toplumsal kutuplaşma var. Tartışmalar bir türlü bitmiyor.
Konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz
…
Şikâyetleri çoğaltmak mümkün...
Probleme çözüm üretebilmek için öncelikle problemi anlamak gerekir.
Çalışmamızın başında konuyu anlamak için teorik bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Ardından konunun tarihi
gelişimini kısaca ele alıp, bugünkü duruma göz atacağız.
Sonra da oluşan bu kavramsal ve tarihi çerçeve üzerine bir vizyon ve strateji önerisi sunacağız.
Ardından, kurumsal yapılara göz atıp, bu stratejinin hayata geçirilmesi için bu yapılara yönelik önerilerimizi
paylaşacağız.
Önerilerimiz din hizmetleri, din eğitimi ve koordinasyon ana başlıklarını kapsıyor çünkü vardığımız sonuç,
“toplumun din konusundaki ihtiyaçlarını öncelikle karşılaması beklenen DİN HİZMETLERİ ve DİN EĞİTİMİ
alanında faaliyetleri yürütmekten sorumlu kurumların, özel şartlar altında kuruldukları ve toplumun bugünkü
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak oldukları” yönündedir.
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1.Kavramsal Çerçeve
Konumuz din...
Toplum olarak din ile ilgili konuları tartışıyoruz ama bir türlü bir yere varamıyoruz. Tecrübeler gösteriyor ki, bir
alanda tartışma çoksa genellikle üç sebep öne çıkar:
Birincisi taraflar arasında çıkar çatışması vardır: İstanbul'un fethi konusunda ne kadar objektif yaklaşılırsa
yaklaşılsın konunun iki tarafı olmaya devam edecek ve tartışma sona ermeyecektir.
İkincisi tarafların bakış açıları farklıdır. Olayları büyük ölçüde kültürden kaynaklanan farklı bakış açıları ile
değerlendiririz.
Bitmeyen tartışmaların üçüncü sebebi ise iletişim problemidir ve çoğunlukla da kavramlardan kaynaklanır:
Tartışan taraflar aynı kavramlara farklı anlamlar yüklemekte ama aynı şeylerden bahsettiklerini sanmaktadırlar.
Diğer iki problemin çözümü zor olsa da bu sebebi çözmenin yolu vardır: kullanılan kavramlarla neyin kast
edildiğinin baştan açıklanması...
Tartışılan kavramlar o kadar çok şeyi ifade eder hale gelmişlerdir ki şemsiye kavramlara dönüşmüşlerdir. Kültür,
din, tasavvuf, felsefe, modernlik gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır. Bunlar üzerinde artık tek bir ortak
tanımda buluşma imkânı bile kalmamıştır.
Ne yazık ki, belirtilen kavramları kullanmadan bu çalışmayı yapmak mümkün görünmüyor. Bu yüzden ortak
tanımlara ulaşma çabası içine girmeden, “biz hangi anlamda kullanıyoruz" yaklaşımı ile çalışmanın kavramsal
çerçevesini oluşturmaya gayret edeceğiz.

1.1 Kültür ve Toplum
Bugün dünyada yaşayan tüm insanlar, 70 bin yıl önce yaşamış olan bir çift insanın çocuklarıdır. Dünyada
yaşamayı ilk defa onlar deneyimlediler.
Muhtemelen hayatları çok zor geçmiş olmalı... Tamamen yabancı bir dünyadaydılar ve bu dünyaya ait hiçbirşey
bilmiyorlardı. Dolayısıyla her şeyi deneyimleri ile öğrenmek zorunda kalacaklardı ama yaratan ve bu dünyaya
gönderen Rableri onları yalnız bırakmadı, bilmedikleri pek çok şeyi onlara öğretti.
Yaratan Rabbinin adıyla oku…
Oku, Rabbin sonsuz iyilik ve ikram sahibidir…
İnsana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak 1,3,5)
Çocukları oldu... Hem bu dünyadaki deneyimlerinden hem de Rablerinden öğrendiklerini çocuklarına öğrettiler.
Böylece ilk kültür aktarımı da gerçekleşmiş oluyordu. Bunun için çok kullanışlı bir araca sahiptiler: dil!
Rahmân…
İnsanı yarattı.
Ona konuşmayı öğretti. (Rahman, 1, 3-4)
Çocuklarının, kendi yaşadıkları zorlukları ve öğrenme sürecini tekrar yaşamalarına gerek kalmamış, birçok şeyi
anne-babalarından öğrenmişlerdi. Ama öğrenmenin sonu yoktur, çocukları da devraldıkları kültüre, dünyada
yeni öğrendiklerini katarak çocuklarına aktardılar.
Zamanla insanlar çoğaldılar ve dünyanın en uzak köşelerine kadar yayıldılar. Birbirlerinden uzaklaştıkça
aralarındaki iletişim koptu, binlerce yılın sonunda dilleri ve sahip oldukları kültürleri farklılaştı.
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Bu anlatım kültürden ne anladığımızı açıklıyor: Kültür, toplumların bireylerine aktardıkları, dünyada yaşarken
işlerine yarayabilecek herşeydir. Kültürü toplumdan (aile, öğretmenler, arkadaşlar, kitaplar, internet…) alırız.
Bilgilerimizin diğer kaynağı ise kendi deneyimlerimizdir. Sahip olduğumuz bilgilerin ne kadarını kendi
deneyimlerimizden ne kadarını da toplumdan elde ettiğimizi düşündüğümüzde kültürün önemi ortaya çıkar.
Bildiklerimizin neredeyse tamamını kültür üzerinden öğreniriz. 1

Kültürün Alanları
Bu tanım, aynı zamanda kültürel bilginin kapsamını da belirlemiş oluyor. Buna göre, hiçbir bilgi alanı kültürel
bilginin kapsamı dışında değildir. İnsanın, bir şekilde ilişkisi olan her alan ile ilgili bilgiye ihtiyacı vardır. Toplum
sahip olduğu tüm bilgiyi bireylerine kültür olarak aktarır.
Aşağıdaki şemada, kültürleri anlamaya katkısı olacağı düşüncesiyle, ihtiyaçlardan yola çıkarak, farklı kültürleri
de kapsayacak şekilde bilgi alanlarını belirlemeye çalıştık.

Toplum
Kültürün tek fonksiyonu bireylerin işine yarayacak bilgilerin sağlaması değildir; aynı zamanda bireyler arasında
ilişkileri kolaylaştıran ortak bir anlayış sağlar. Bu sayede birlikte yaşadığımız insanların neyi bildiklerini bilir ona
göre davranırız. Bu bilgilere sahip olanlarla sorunsuz bir şekilde yaşar, kendimizi onlara daha yakın hissederiz.

1

https://kultursayfasi.wixsite.com/kulturvetoplum/kultur
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Paylaşılan kültür dolayısıyla, kendilerini diğerlerine göre birbirlerine daha yakın hisseden insanlar toplumu
oluştururlar. 2
Böylece toplum tanımına da ulaşmış olduk: Toplum, ortak kültür dolayısıyla kendilerini diğer insanlardan farklı
gören insanların topluluğudur.
Paylaşılan kültürün sınırı aynı zamanda toplumun da sınırlarını belirler.
Kültür, toplumun sınırlarını belirlediği gibi, çoğu durumda dil de kültürün sınırlarını belirler. Ama bu kaçınılmaz
bir kural değil, bir sonuçtur. Dilin kültür sınırlarını belirlemesi kültürel aktarımı mümkün kılmasından
kaynaklanır. Dili aşan kültürel aktarım şartlarında kültürün sınırları dilin sınırlarını aşar. Örneğin Boşnaklarla,
Kürtlerle hatta Suriyeli Araplarla aynı dili konuşmadığımız halde ortak kültürü paylaşır hale gelmişizdir. Diğer
taraftan aynı dile sahip olmalarına rağmen Cem Özdemir gibi Avrupa’da uzun süre kalmış Türk asıllı insanlar
artık başka bir toplumun parçasıdırlar.
Hz. Peygamberin şu hadisi bu sosyolojik gerçeğin ifadesinden ibarettir:
“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd)
Özetle, toplumun sınırlarını belirleyen, bireylerin kendisini hangi toplumdan hissettikleridir.

Değerler
Kültürü, “toplum tarafından bireylerine aktarılan bilgiler” olarak tanımlamıştık ama kültür gelişigüzel bir bilgi
yığınından ibaret değildir. Kültür içindeki bilgiler bir değerler sistemi içinde sunulur.3
Değerleri bir bilgi çeşidinden çok bilgilerin üzerine yapıştırılmış etiketler gibi düşünebiliriz. Bilgi değil, duygu
yüklüdürler.
Normal şartlarda dış dünyadan duyu organlarımız yoluyla verileri alır, bu verileri aklımız ile değerlendirir ve bir
tutum belirleriz. Tutumlar duygularla ifade edilir. Korkarız, kızarız, severiz... Buna göre de davranışlarımızı
belirleriz. Ama duygu şeklinde ifade edilen tutumlara ulaşıncaya kadar zahmetli bir düşünme sürecinden
geçilmesi gerekir ve bu zaman alır. Değerler bizi bu zahmetten kurtarır, hızlıca bir tutum belirlememizi sağlar.
Bilgilerle birlikte sahip olduğumuz değerler sayesinde karar alırken zahmetli düşünce sürecini atlayarak
doğrudan duygulara ve tutuma ulaşırız.
Değerler bir bakıma bize toplumun sağladığı, faydası deneyimlenmiş en iyi uygulamaları işaretler. Düşünmeden
alınıp kullanılabilirler. Zaten değerlerin özelliği düşünülmeden kullanılmalarıdır. Bu sayede düşünmek, elde
edilen sonuçları test etmek, deneme yanılmanın sonuçlarına katlanmak ve bunun için zaman ve enerji harcamak
zorunda kalmadan kararlar verebiliriz.
Tutum ve davranışlarımızın belirlenmesinde değerler büyük bir paya sahiptir. Rasyonel kararlar verdiğimizi
sanırız ama kararlarımızı çoğunlukla düşünmeden, sahip olduğumuz değerlerimizi kullanarak veririz.
Değerler Sistemi
Değerler kültür içinde birbirinden bağımsız olarak yer almazlar. Birbirleriyle ilişkilidirler ve hiyerarşi içinde bir
sistem oluştururlar. Bu yüzden bir değeri tek başına değiştirmek mümkün değildir. Yine bu yüzden dışarıdan
alınan değerlerin, değerler sistemi içinde yer alabilmesi karmaşık süreçlere ihtiyaç duyar ve zaman alır. Bazen de
hiç mümkün olmaz, reddedilir.

2
3

https://kultursayfasi.wixsite.com/kulturvetoplum/toplum
https://kultursayfasi.wixsite.com/kulturvetoplum/inanc-deger
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Değerler sistemi kültürün en önemli parçası ve omurgasıdır.4
Değerlerin İzafiliği
Değerlerin var oluş sebebi toplumu oluşturan bireylerin temel ihtiyaçlarıdır. Toplumsal deneyimlerin sonucunda
elde edilen sonuçlar zamanla değer haline gelerek toplumun hafızası durumundaki kültüre kazınır. Kültür
aktarımı sırasında da toplumun yeni üyelerine aktarılır. Bu açıklamanın kaçınılmaz sonucu değerlerin kaynağının
toplum olduğudur. Bu aynı zamanda kültürel izafiliğin de temelini oluşturur çünkü farklı toplumlar zaman içinde
farklı kültürel deneyimlere sahip olmuşlardır.
Diğer yandan değerlerin kaynağı toplum ise ve kökeni toplumsal deneyimlere dayanıyorsa bu, bir toplumun
değerini diğerinden daha iyi olarak belirlemenin bir yolu olmadığını gösterir. Bu durumda mutlak iyi ve kötüden
değil belki faydalı ve zararlıdan söz edilebilir ki bu da toplumdan topluma değişir. Örneğin kalabalık şehir
toplumlarında nezaket, yumuşaklık toplumsal ilişkilerin sağlıklı sürdürülebilmesi için daha değerliyken, hayatın
zorluklarına göğüs gerilmesi gereken dağlı toplumlarda sertlik ve kahramanlık daha değerli olabilir.
Değerler Sisteminin Değişmesi
Değerlerin var olma amacı bireyin ve toplumun temel ihtiyaçlarının sağlıklı olarak karşılanmasından başka bir
şey değildir. Bireylerin en temel ihtiyacı da “varlığın sürdürülmesi” ihtiyacıdır. Değerler sistemi bu amacı yerine
getirmek için sürekli evrilir. Bir değer, “toplumun varlığın devamı” amacına yeterince hizmet edemiyorsa zaman
içinde bu amaca daha iyi hizmet eden başkaları ile değiştirilir. Bu yüzden kazanan bir toplumun değerleri kolay
kolay sorgulanmaz. Tersine kaybeden toplumun değerler sistemi de sonsuza kadar ayakta kalamaz, değişime
uğrar.
Yine de değişim kolay değildir, toplum değişime direnir çünkü:
1.
2.
3.

Değerler kültürün parçasıdır ve toplum üyeleri tarafından paylaşılır hale gelmiştir. Kültürün değişmesi
için çok sayıda insanın zihninin değiştirilmesi gerekir.
Değerler düşünülmeden kullanılırlar dolayısıyla tartışmaya kapalıdır. Değerlere yaslanarak tartışırız
ama değerleri mantık çerçevesinde tartışamayız. Tartışma duygusal boyuta taşınır.
En önemlisi değerler yalnız başına durmazlar sistem içinde diğer değerler ile uyum içinde olmak
zorundadırlar; uyumsuzluk bireylerde bilişsel çelişkiye yol açar. Bu yüzden bir değerin değişimi birçok
değere etki eder.

Buraya kadaki açıklamalarımızda tüm bilgileri kültür kapsamına sokarak dini bilgiye bir alan ayırmadığımızın,
üstelik değerlerin kaynağının ilahi olduğu beklentisini de karşılamadığımızın farkındayız. Bu sorulara cevap
verebilmek için din kavramını açıklamaya ihtiyaç var.

1.2 Din
Din
Hayatımızda en çok kullandığımız kavramlardan birisi olmasına rağmen din kavramının tanımlanması neredeyse
imkânsız görünüyor. Dinler tarihi ve din sosyolojisi çalışanların yakından bildikleri gibi herkesin üzerinde
anlaştığı bir tanıma ulaşılamamaktadır çünkü farklı toplumlarda din farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. 5
Kelamcılar din tanımları yapmışlarsa da bahsedilen tanımlar İslam’ı tarif etmekten öteye geçmezler.
Kur’an-ı Kerim’de de “din” kelimesinin farklı ayetlerde farklı anlamları taşıyacak şekilde kullanıldığı
görülmektedir. Mekke dönemindeki ayetlerde daha çok “karşılık, hesap günü” anlamını içerecek şekilde
4
5

https://kultursayfasi.wixsite.com/kulturvetoplum/kultur-sistem
https://www.kultursayfasi.com/din-nedir
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kullanılırken, Medine dönemindeki ayetlerde “bir toplumun sahip olduğu kültür” olarak tanımlanabilecek bir
içerik kazandığı ifade edilmektedir.6
Bu yüzden biz tek bir doğru tanıma ulaşmaya çalışmak yerine tercih ettiğimiz anlamı açıklamaya çalışacağız.
Din, “kültür içindeki kutsallardır.”
Kutsal, değerler sistemi içindeki etiketlerden birisi olarak düşünülebilir ama diğer değerlerden daha özel bir
etikettir. Kutsal olarak etiketlenen bilgiler değerler hiyerarşisinin en üstüne tırmanırlar.
Esas soru şudur? Bir bilgiyi kutsal olarak etiketlemenin kaynağı nedir?
Bunun üç temel kaynağı bulunmaktadır:
1.

2.

3.

Kutsallığın temel kaynağı, insan doğasında yer alan kutsallık duygusudur; haşyet, korku, ürperti… Ne
yazık ki, bu duygu sayesinde yaratıcı ile ilişki deneyimi yanında büyü, gizem, fizik ötesi varlıklarla
ilişkiler gibi pek çok deneyim de kutsalık kazanır.
Kutsalın asıl kaynağı ise vahiydir. Kastettiğimiz vahiy, deneyimlerin sübjektifliğini ortadan kaldıracak
şekilde yaratıcının doğrudan bilgi sunmasıdır. Bu bilgiler, diğer deneyimlerden farklı olarak yoruma
gerek kalmayacak şekilde doğrudan hitap şeklinde sunulur. Vahiy, imkânı kabul edildiğinde, doğal
olarak en güvenilir bilgi durumuna yükselir.
Kutsalın üçüncü ve en genel kaynağı ise vahye doğrudan muhattap olan kültürlerden diğer kültürlere,
kültürel etkileşim ile yapılan aktarımlardır.

Saf din, vahiy tarafından bir kültürün şekillendirilmesi olarak görülebilir.

Farklı Dinler ve Vahiy
“Kutsallığın esas kaynağının vahiy olduğu” dünyada bu kadar farklı din varken nasıl iddia edilebilir?
Öncelikle "farklı dinler" diye bir şey olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Dünya üzerinde tek bir din vardır ve
insanlığın başlangıcından beri de bu böyle olmuştur. Farklı din olarak görünenler bu “tek din”in farklı
zamanlarda, farklı mekânlarda yaşayan farklı kültürlere tekrar hatırlatılmasının, günümüze ulaşan
kalıntılarından ibarettir.7
O size dinden Nuh'a tavsiye ettiği ve sana vahy ettiğimiz şeyleri, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa’ya tavsiye
ettiklerimizi size dinde şeriat kıldı ki, dini doğru tutun, onda ayrılığa düşüp dağılmayın. (Şura; 13)
“Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına Musa ve İsa'ya gönderilene
ve diğer peygamberlere Rableri tarafından gönderilene inanırız: Onlar arasında bir ayırım yapmayız. Biz
Allah’a teslim olanlarız, deyin.” (Bakara: 2/136)
İlahi irade, farklı zamanlarda farklı kültürlerin ihtiyaçlarına göre farklı düzenlemeler yapmış olsa da dinin özü
değişmemiştir. Bu değişmeyen özün nerede başlayıp nerede bitiğini tamamen emin bir şekilde söylemenin kolay
bir yolu yoktur ama elimizdekilerine bakarak tahminde bulunabiliriz:
Değişmeyen, öncelikle temel inanç esaslarıdır çünkü bunlar bir felsefeden öte var olan bir gerçekliği ifade
etmektedirler. Tabii, inanç esasları denince elimizde bulunan kelam kitaplarının içeriği anlaşılmamalıdır.
Allah(c.c.)'ın varlığı, âlemin ve onun bir parçası olan insanların yaratıcısı olduğu, insanların dünyada
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yaptıklarından sorumlu oldukları, ölümden sonra yaşamın devam edeceği ve insanların dünyada yaptıklarından
hesaba çekilecekleri bu temel bilgiler arasında olmalı.
İkinci değişmeyen temel ise insandan “dünya hayatında da yaratanı ile ilişkisini sürdürmesinin” talep
edilmesidir. Deneyim diye isimlendireceğimiz bu pratikler farklı yöntem ve yoğunlukta olabilir ama bu hep
istenmiştir. Bizce dinin temeli de bu ilişkidir. Dini bir felsefi sistem olmaktan öteye taşıyan, kutsallığın kaynağı ve
dinin diğer tüm düzenlemelerine imkân veren bu deneyimlerdir. Bu yüzden vahiy ile birlikte bir kısım ibadetler
zorunlu kılınmıştır ama deneyimler bu ibadetlerden ibaret değildir. İleride özellikle zikirden bahsederken
deneyim konusuna biraz daha değineceğiz.
Ahlak da mutlaka düzenlemeye tabi tutulmuş bir alan olarak görünüyor. Bu aşamada klasik ahlak felsefesi
sorununa değinmekte fayda var. Ahlakın vahiy tarafından düzenlenmesi ile ahlakın kaynağının din olması
arasında fark vardır. Ahlakın kaynağı din değil toplumdur, kültürdür. Ahlak, kültürün, insanlar arasındaki
ilişkileri düzenleyen bilgi ve değerler kısmından ibarettir; her kültürde vardır. Bireyleri arasında ilişki olmayan bir
toplum düşünülemeyeceğine göre ahlaksız bir toplum da düşünülemez. Diğer taraftan ahlak izafidir çünkü
toplumdan topluma bu değerler değişebilir. Bir toplumda çok normal karşılanan bir davranış bir başka toplumda
ahlaksızlık olarak nitelenebilir. Yine de ilahi iradenin insanlar arası ilişkilerin düzenlenmesine büyük önem
atfettiği anlaşılıyor. Düzenlemelerin çokluğu ve yoğunluğu ahlak alanının neredeyse tamamını kutsal hale
getirmiştir.
Hukuk da aslında ahlaktan farklı bir şey değildir. Toplumsal yapılar karmaşıklaşıp, siyaset kurumsallaşınca ve
farklı kültürlere sahip halklar aynı siyasi yapı içinde yaşamaya başlayınca, halkların uymaları gereken kurallar
önceden belirlenip yazılı hale getirilmeye başlanmıştır. Yine de yazılı hale gelen kuralların temel kaynağı
ahlaktan başka bir şey değildir. Hukukun olduğu toplumlarda vahiy -doğal olarak- sadece ahlak alanı ile
yetinmemiş hukuk alanında da düzenlemeler getirmiştir.
İlahi irade bellidir ve değişmez ama farklı toplumların kültürel ihtiyaçları değişir. Dolayısıyla ahlak ve hukuk
alanlarındaki düzenlemeler büyük ölçüde benzerlik gösterse de detaylarda farklılıklar görülebilir.

Din-Kültür İlişkisi
Artık “kültür, tüm bilgi alanlarını içerecek şekilde tanımlanmış, dini bilgisi için hiç alan bırakılmamış” eleştirisini
cevaplayabiliriz. Din kültür içinde özel bir alan değildir. Vahyin düzenlemesine konu olan her kültür ögesi
kutsiyet kazanır ve din haline gelir. Saf haliyle din bu kutsalların toplamından ibarettir.
Peki, kültürün hangi alanları vahyin düzenlemesine konu olur?
Doğrusu bunu sınırlayacak hiçbir engel öne sürülemez. Yaratıcı hangi alanda ihtiyaç gördüyse o alana müdahale
etmiştir. Bazı alanların daha çok dine ait görünmesinin sebebi diğerlerine göre insani deneyimlerin o alanlarda
oldukça sınırlı kalmasından başka bir şey değildir. Örneğin ahiret hayatı ile ilgili bilgileri sadece vahiy üzerinden
öğrenebiliriz, kendi deneyimlerimiz yoluyla güvenilir bilgi edineneyiz ama ilahi irade kültürün hangi alanlarında
revizyona ihtiyaç gördüyse o alanlara dokunmuştur. Bu yüzden dinin tanımı yapılamamakta, din ile kültür
arasına belirli bir çizgi çizilememektedir. Modern kültürde beklenilenin aksine “dini alan-dindışı alan” diye bir
ayrım yoktur.
Vahyin, kültürün her alanına müdahil olma ihtimali olsa da kültür çok geniş bir bilgi birikimidir ve pratikte vahye
muhatap olan kısmı oldukça sınırlı kalmıştır. Bu yüzden din yani kutsallar kültürün içinde yer alır ama kültürün
tamamı kutsiyet taşımaz, yani din olarak tanımlanamaz.
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Toplum içinde ancak kültürün bir parçası haline gelen bilgiler yagınlaşır ve kültürel aktarım yoluyla sonraki
nesillere aktarılabilir. Dinin toplum içinde yaygınlaştırılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının bir başa
değişle yaşatılmasının kültür içinde var olmasından başka bir yolu yoktur. Kültür içinde yer almayan din yok olur.

Evrensellik Görünümü
Kültür, toplumun deneyimleri sonucunda sahip olduğu, üyeleri arasında paylaşılan ve sonraki nesillere aktarılan
bir bilgi ve değerler kümesidir. Toplumların deneyimleri tarafından şekillendirildiği ve her toplumun da farklı
deneyimlere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda “evrensel kültür” diye bir şey olamayacağı da ortaya
çıkar. Diğer yandan “evrensel” olmasa da tüm toplumlarda çoğu değer ortaktır. Bunun dört farklı sebebi öne
sürülebilir:
1.

2.

3.
4.

İlk sebep kültürün doğası ile ilgilidir. Kültürün doğası dünyevidir. Toplumun üyelerine hayatta kalması
ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli donanımları sağlamayı hedefler. Toplumu oluşturan insanlardır
ve insanlar bir kalıptan çıkmasalar da birçok ortak özelliği paylaşırlar. Genellikle bir toplumun fertleri
için faydalı olan ve bu yüzden de değer haline getirilen özellikler bir başka toplum tarafından da faydalı
bulunmuş ve değer haline getirilmiştir.
Tüm toplumlar bundan 70 bin yıl kadar önce var olan ortak tek bir toplumdan geliyorlar. Kültürler de
nesilden nesle aktarılarak bugüne kadar gelmiştir. Deneyimler doğrultusunda değişiklikler olsa da
birçok kültür unsuru değişmeden kalmış olabilir.
Toplumlar ayrılmış olsalar da tamamen yalıtılmış değillerdir. Farklı toplumlar arasında etkileşim eksik
olmamıştır.
Son ve belki de en önemli sebep ise vahyin devam etmesidir. İlk toplumun kültürü vahiy ile
şekillendirilmişti ama vahiy sadece ilk insan toplumuyla sınırlı kalmadı. Zaman içinde kültürler temel
inanç ve deneyimlerden uzaklaştıkça hatılatma defalarca tekrarlandı.

Özetle “evrensel değer” diye bir şey olmamakla birlikte birçok değer, farklı toplumlar tarafından paylaşılır
durumdadır. Yine de bu benzerlikler “evrensellik” yanılgısına yol açmamalıdır.

1.3 İslam
Örnek Toplum
Vahyin doğrudan etkisi, bir kültürün, o toplumun içinde yaşayan bir peygamber vasıtasıyla şekillendirilmesi
yoluyla gerçekleşmiştir. Bunu sütün ilk defa mayalanarak yoğurt haline gelmesine benzetebiliriz. Bu süreç,
doğrudan ilahi kontrol altında yönlendirilir. İlahi iradenin müdahalesi sağlıklı bir şekilde tamamlanırsa, sonuçta
vahyin şekillendirdiği bir kültür ortaya çıkar.
Örnek toplum oluşmuş, din tamamlanmıştır.
Diğer kültürlerin dini kabul etmesi ise kültürler arası etkileşim ile sağlanır.

Kültürün Önemi
Kültür bilgilerin gelişigüzel doldurulduğu bir çuval değildir. Değerler sistemi, kültür içinde yer alan bilgilerin
uyumluluğunu ve hiyerarşisini belirler. Din gibi birçok alana müdahil olan geniş kapsamlı bir yapının bir kültüre
entegre olması değerler sistemini temelden etkiler. Dolayısıyla din değiştirme büyük bir kültürel dirence sebep
olacak ve uzun zaman alacak bir işlemdir.
Toplum, mümkün olduğunca mevcudu korumak üzere refleks gösterir. Değişmek zorunda olunmayanları korur,
değişmek zorunda kalınanları da olabildiğince az değişime sebep olacak bir yorum ile kültüre dahil eder.
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Vahiy, ilahi kaynaktan, bir elçi vasıtasıyla gelmiştir. Hz. Peygamber’in hayatı boyunca yönlendirmeler devam
etmiş ve ilahi iradenin kontrolünde örnek bir toplum oluşmuştur. Elçinin vefatından sonra işleyişin nasıl olması
gerekiyordu?
Vahiy kesildiği için soruya verilecek cevaplar tahminden öteye geçmez ama fiili durumun nasıl ilerlediği
rahatlıkla görülebilir: Müslümanlar yeni kültürlerle, buna bağlı olarak da yeni anlayışlarla ve problemlerle karşı
karşıya gelmiş ve çözümler üretmişlerdir. Sanılanın aksine, Müslüman olan topluluklar eski kültürlerini tamamen
bırakıp yeni bir kültür olan İslam’a girmemişlerdir. Eski kültürlerini, yeni değerler sistemine uygun hale getirerek
yaşamaya devam etmişlerdir.
Daha Hz. Peygamber döneminde bile Mekke-Medine dışında ama yakınında yaşayan Bedevi Arapların İslam’ı
kendi kültürlerine entegre ederken farklı yorumlaması ile karşı karşıya kalınmıştır. En derin kırılma ise 1,5 yıl
süren Hz. Ebubekir’in hilafetinden sonra göreve gelen Hz. Ömer’in döneminde yaşanmış, İran-Irak kültürü ile
karşılaşılan Kûfe’de ve Basra’da ve Bizans kültürü ile karşılaşılan Şam’da Medine yorumu ile farklılaşan İslam
anlayışları ortaya çıkmış ve bu durum böyle sürüp gitmiştir. 8
Sasani ya da Bizans İmparatorluklarının halklarının ve mülklerinin Medine şehir devleti gibi yönetilmesi mümkün
müydü?
Hz. Peygamber vasıtasıyla ilahi irade tarafından doğrudan şekillendirilen Medine toplumu hariç, bugüne kadar
İslam’ı kabul eden tüm kültürler aynı şekilde değişmişlerdir. Türklerin İslamlaşması örneğinde de bunlar
yaşanmış, hala da yaşanmaya devam etmektedir.

Yorumlama= Mayalama
Benzetmek gerekirse, Medine’de örnek bir İslam toplumu oluşmuş, sonra diğer tüm kültürler o mayadan
mayalanmıştır. “Mayalama” ile kast ettiğimiz, bir kültürün farklı bir kültürle karşılaşıp ondan aktarımı kabul
etmesi ve kendi değerlerini buna göre düzenlemesi faaliyetidir.
Toplum varlığını devam ettirdiği sürece, bir kültürü bir başka kültüre “olduğu gibi” transfer etmenin bir yolu
yoktur. Kültürel transfer bilinçli olmaktan çok toplumun kendine özgü mekânizmaları üzerinden yürüyen ve
zaman alan bir süreçtir. Fakat ne kadar zaman geçerse geçsin, kültür varlığını devam ettirdiği sürece, etkileşilen
kültüre bire bir benzer hale gelmemektedir.
Pratikte de tüm İslam toplumları Medine toplumundan doğrudan ya da dolaylı olarak mayalandıkları halde
hiçbiri Medine toplumu olmamıştır. Aynı maya ile mayalansa bile manda yoğurdu, inek yoğurdu, koyun
yoğurdu, keçi yoğurdu arasında fark vardır. Evet, yeni yoğurt mayalayan yoğurttan farklıdır ama artık süt
olmaktan da çıkmış yoğurt olmuştur. Bunun gibi, Arabistan İslamı, Türk İslamı, İran İslamı, Hint İslamı farklı
farklıdır. Diğer yandan hepsi de İslam’dır.
Aradaki farklar mezhep farkları ile açıklanamaz. Aynı mezhebe bağlı olmalarına rağmen iki İslam toplumu
arasında önemli farklar görülebilir. Ayrıca mezhep kurucuları da birer kültür içinde doğmuş-yetişmiş ve
yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak hareket etmişlerdir. Hanbelilik, Selefilik ve Hariciliğin Arap
topraklarında, Hanefiliğin Kûfe’de, İşrakiliğin Fars topraklarında, Tasavvufun Türkler arasında daha fazla
yayılması tamamen tesadüften mi ibarettir? Hanefilik Arap Yarımadası’nda, Hanbelilik İran-Türkistan
bölgesinde yayılabilir miydi?
İslam, doğumunda kısa bir süre sonra iktidara kavuşmuş ve gelişim sürecinde farklı kültürlerin iktidarları ile
uzlaşma ihtiyacı hissetmemiştir. Yani kültürel uyarlanma ihtiyacı iktidar ile ilişkilerden değil büyük ölçüde
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toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. Yine de Mısır’da, Endülüs’te, İran’da ya da Orta Asya’daki
Müslümanlar, Medine’de Hz. Peygamberin yanındaki Müslümanlar değildiler.
Mayalanma mekânizmasının nasıl işlediği, sağlıklı mayalanmanın nasıl olması gerektiği gibi sorular ortada
durmaktadır. Muhtemelen çok kolay formülüze edilebilir gibi de görünmemektedir ama mekânizma bir şekilde
çalışmaktadır.
Toplumların etkileşmesini, insanların etkileşmesine benzetebiliriz. Ebubekir ve Ömer, İslam’a girdikten sonra Hz.
Peygamberin en yakınında bulunup onu örnek aldılar; bu etkileşim sonucunda da Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer
oldular. Ama çok az sayıda Müslümana nasip olabilecek yakın ilişkiye rağmen karakterleri yok olmadı. Eğer
olsaydı Hz. Ebubekir = Hz. Ömer olurdu. Evet, her ikisi de Müslüman olmuşlardı ama çok farklı insanlar olarak
kalmaya devam ettiler.
Bu durum, Hz. Peygamberin hadisi ile de uyumludu. Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Peygamber
(s.a.v) şöyle buyurdu:
“İnsanlar, altın ve gümüş madenleri gibidir. İslâm öncesi dönemde hayırlı olanlar, İslâm döneminde de
İslâm’ı kavramak kaydıyla hayırlıdırlar.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd)
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer örneğiyle anlatmaya çalıştığımız, Medine'nin örnek toplum haline gelmesinden sonra
tüm toplumların onu ancak örnek alabileceği ama kültürel farklılık dolayısıyla aynısı olamayacağıdır.
Yaklaşımın biraz daha makul karşılanabilmesi için, bir toplumun İslam'a girmeye karar verdiğini düşünelim. Ne
lazım gelir?
Peygamber Efendimiz, Müslüman beldelere vâli ve zekât tahsil memurları gönderdiği sıradaydı… Yola
çıkacağı sırada Peygamber Efendimiz, Hz. Muaz’a şu emir ve tavsiyelerde bulundu: “Sen, ehl-i kitap bir
kavme gidiyorsun. Onları, bir olan Allah’a imana ve benim de Resûlullah olduğuma şehâdete davet et.
[inanç] Eğer bunu kabul ederlerse, onlara, Allah’ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını
bildir. [deneyim] Eğer bunu da kabul ederlerse, Allah’ın kendilerine, zenginlerinden alınıp fakirlerine
verilecek zekâtı farz kıldığını bildir. Eğer bunu kabul ederlerse, sakın mallarının en kıymetlilerini alma!
[Ahmed İbn Hanbel, Buharî, Müslim Tirmizî, İbn Mâce]
Hz. Peygamber, Muâz b. Cebel'i Yemen'e Vâli olarak gönderirken ona şöyle demiştir: "Sen, kitap sahibi
olan bir topluma gidiyorsun. Onları önce Allah'a kulluk etmeğe davet et. Allah'ı tanırlarsa Allah'ın
onlara gecede gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle..." (Buhârî, Nesâî, Dârimî)
Peygamber Efendimiz, Hz. Ali’ye, Yemen’ de bulunan Mezhiclere gidip onları İslamiyete davet etme
vazifesini verdi. Hz. Ali’yle birlikte üç yüz süvari vardı. [İbn Sa’d, Tabakat, Taberî, Tarih, Halebî]
Peygamber Efendimiz, uğurlayacağı sırada Hz. Ali, “Yâ Resûlallah! Nasıl yapacağım?” diye sordu.
Peygamber Efendimiz: “Onların sahalarına girinceye kadar yürü; mıntıkalarına girince, onları ‘Lâ ilâhe
illallah’ demeye davet et. [inanç] Eğer, ‘Lâ ilâhe illallah’ derlerse, onlara namazı emret. [deneyim]
Zekâtlarını da alarak, fakirlerine dağıt. Başka bir şey de isteme. …” [Vakîdi]
Dikkat çekmek istediğimiz, bu kadarının bile Peygamberimiz tarafından bir toplumun İslam’a girişi için yeterli
görülmüş olmasıdır. Hz. Peygamber gönderdiği elçilerinden, önce kelime-i tevhidi (inanç), bunu kabul ederlerse
namazı (ibadet-deneyim) ve zekâtı (o zaman için, aynı zamanda merkezi İslam yönetiminin hakimiyetini kabulün
sembolü) emretmelerini istemiştir. Dikkat edilirse bahsedilen toplumların mevcut kültürleri olduğu gibi duruyor
ama artık İslam toplumu oldular. Şüphesiz kültürel etkileşim devam edecektir ama bunların dışındakilerin
olmaması bir eksiklik olarak görülmemiş; tüm kurum ve değerler ile Medine toplumunun aynısı olmaları
beklenmemiştir. Pratikte zaten bu imkânsız bir beklentidir. Zaman içinde kendi değerler sistemlerini örnek
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toplumun değerle sistemi ile tezat teşkil etmeyecek hale getirmeleri doğal bir süreçtir ama bu yüzyıllar alacak ve
hiçbir zaman da Medine toplumunun aynısı olmaları ile sonuçlanmayacaktır.
Maalesef, Hz. Peygamberin bir toplumun İslam toplumu olması için yeterli gördükleri, bugün için bazıları
tarafından yeterli görülmemektedir. Hatta Medine toplumu olunmadığı sürece hiçbirşey yeterli olmayacaktır.
“Batı karşısında yenik duruma düşmemizin sebebi de budur. Müslümanlar izzeti arıyorlarsa önce toplumun ideal
toplum olması gerektirmektedir.”
Halbûki “Müslümanların İslam’dan uzaklaştıkları için geri kaldıkları” ispatı olmayan bir teoridir.
“İslam'ı daha iyi yaşadıklarında bunun doğal sonucu olarak Modern dünyayı geçecekleri” de başka bir ispatsız
teoridir.
Aynı, “Müslümanların İslam yüzünden geri kaldıkları ve Batı değerlerini benimsediklerinde Batı’yı geçecekleri”
teorisi gibi...
Karahanlılar, Gazneliler hatta Selçuklular zaferden zafere koşarken 19.yy’daki Müslümanlardan İslam’ı daha mı
iyi biliyorlardı ya da daha mı iyi yaşıyorlardı? Ya da geçmiş kültürlerinden daha az unsuru mu din haline
getirmişlerdi?

1.4 Tasavvuf
Tasavvuf öyle engin, öyle çok yönlü bir olgu ki, hiç kimse onu bütünüyle tanımlamayı göze alamıyor.
Mevlâna'nın ünlü hikâyesindeki, file dokunup da elleri hayvanın neresine değerse tanımlarını ona göre
yapan körler gibi: Kimine taht gibi gelir fil, kimine yelpaze; kimi oluğa benzetir kimi de direğe. Hiçbiri
tümüyle neye benzediğini anlayamaz hayvanın… tasavvufta da böyle bir durum söz konusudur. 9
Günümüzde tasavvuf, üzerinde en çok konuşulan, tartışılan, fikir yürütülen, müsbet, ya da menfî
yargılarda bulunulan konuların başında gelmektedir. Üzerinde bu kadar konuşulan bu konu hakkında
neler biliyoruz. Halkı ile münevveriyle, çok şeyler bildiğimizi söylemek zordur. Nitekim kendilerine "Sizce
tasavvuf nedir?" diye sorduğumuz talebelerimiz ve dostlarımız, çok farklı cevaplar verdiler. 10
Tasavvuf çokça kullanılan ve zaman içinde çok farklı içerikleri taşır hale gelen kavramlardan biridir. Tasavvuf
başlığı altında bahsedilen içeriğin bir kısmı İslam’ın en temel değerleri durumundadır, hatta inkârı İslam inancı
içinde kalamamaya sebep olur ama yine öyle kısımları da vardır ki İslam'ın değerler sistemi ile bağdaştırmak son
derece zordur. Bu yüzden, sonda söyleyeceğimizi başta ifade etmeyi faydalı buluyoruz: Tasavvuf, bir kavram
olarak ele alınıp hakkında hükme varılamayacak kadar geniş bir içeriğe sahiptir.
Yine de bir fikir vermek açısından tanımlamak yerine, “tasavvuf” dendiğinde yüklenen anlamları gruplamaya
çalışacağız:
Tasavvuf Zahidane Bir ANLAYIŞ ve Bu Anlayışa Uygun Bir HAYAT TARZIdır
Öncelikle tasavvuf, dinin kurallarını daha titiz yaşamayı hedefleyen, dünya hayatının geçiciliğine vurgu yapıp
ahiret için çalışmayı önemseyen zahidane bir yaşam tarzıdır. Gerçekten de tasavvufun tarih içinde ortaya çıkışı
bu anlayış ile birlikte gerçekleşmiştir. Söz konusu anlayış, tasavvufun özü olarak değerlendirilebilir çünkü diğer
tüm konular bu anlayıştan türemiştir.
Bir AHLAK Sistemidir
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Bu anlayış sahipleri, Allah (c.c)’ın rızasını kazanmak için onun emrettiği faaliyetlere sıkı sıkı sarılmışlardır.
Dikkatlice bakıldığında, İslam’ın inanç esasları, ibadet ve fıkıh dışında kalan emirlerinin büyük bir kısmının güzel
ahlak başlığı altında toplanabileceği görülür.
Zahidler, İslam’ın emrettiği davranışları titizlikle yerine getirirken çevrelerindekileri hayran bırakan ahlaki
olgunluk ve güzelliğe erişmişlerdir. Bu ahlaki anlayış İslam’ın emirleri üzerine oturur ama İslam’ın emirleri herkes
içindir ve dış çerçeveyi çizer. Tasavvufi ahlak ise, sınırların dışına çıkmamayı amaçlayanları değil, çok daha
fazlasına gayreti hedefleyen deruni bir ahlak anlayışıdır.
Bir İÇ OLGUNLAŞMA Yolculuğudur
Zahidler, Allah (c.c)’ın rızasını kazanmak için haramlardan kaçınmış ve ibadetlere yönelmişlerdir. Amaçları başka
bir şey değildir ama ibadetlerde derinleştikçe farklı psikolojik hallerle karşılaşmaya başlamışlardır.
Şeyhlerin ortaya çıkışının sebeplerinden birisi, ahlaki olgunlukları dolayısıyla onlara duyulan sevgi ise bir diğeri
ve belki daha da önelisi, daha önce deneyimledikleri bu psikolojik haller konusunda danışmanlıklarına ve yol
göstermelerine duyulan ihtiyaçtır.
Zaman içinde, bu psikolojik haller analiz edilerek sistemleştirilmiştir. Birbirini takip eden merhaleler şeklinde
sistemleştirilen bu haller bir yolculuğa benzetilir ve SEYR-İ SÜLUK adı verilir.
Burada yeri gelmişken birkaç konuya dikkat çekmekte fayda görüyoruz:
Zahidler bu psikolojik halleri hedefleyerek bu hayat tarzına yönelmemişlerdir. Bu haller, söz konusu yaşam
tarzının amacı değil, bir sonucudur.
Bahsedilen, hallerin birer felsefi anlayış değil, yaşanarak deneyimlenen tecrübeler olduğuna dikkat edilmelidir.
Bahsedilen haller tarih içinde o kadar çok insan tarafından (üstelik de bunların çoğu hadis ilmi açısından
değerlendirilecek olsa güvenilir kabul edilmesinde hiçbir sakınca görülmeyecek raviler durumundadır)
deneyimlenmiştir ki bir iddia değil tevatür seviyesinde bir bilgi durumundadır. Hatta deney ve gözleme
dayandığı için bilimsel olarak bile kabul edilebilir. Üstüne üstlük deneyimler sistematik hale getirilmiştir ve
herkese de açıktır. Dolayısıyla, bu psikolojik hallerin doğruluğu değil, ne anlama geldiği ve nasıl
değerlenedirilmesi gerektiği tartışılabilir.
Bir İLİM Dalıdır
Ahlak sadece bir kısım davranışların yerine getirilmesinden ibaret değildir. Davranışlar kadar bu davranışlara yol
açan psikolojik süreçler de önemlidir. Zahidler, ahlaki davranışları yerine getirirken iç süreçleri de derinlemesine
incelemiş ve zaman içinde sistemleştirmeye başlamışlardır. Yine, Seyr-i Süluk sırasında yaşanan haller,
ibadetlerin incelikleri gibi konular da bunlara eklenince bir ilim dalı ortaya çıkmıştır.
Bahsedilen çalışmalar, Müslüman toplumlarda 1500 yıldır biriken, sistemleşen ve modern psikolojiye alternatif
olabilecek büyüklükteki bir deneyimler toplamını ifade etmektedir.
Olağanüstü Hallerin Nakledildiği MENKIBELER LİTERATÜRÜdür
Çekici dünya hayatına iltifat etmeyip de bu yolculuğa çıkanlar, yolculukları sırasında pek çok olağanüstü
durumla karşılaşmışlardır ki bunlar, Allah (c.c)’ın ikramı olarak kabul edilir ve keramet adı verilir.
Bu olağanüstü haller arasında şunlar sayılabilir:
-

Bir anda uzak mekânlara gitme (tayy-ı mekân)
Bir anda birden fazla yerde bulunma
Zamanın durması ya da zamanda yolculuk (tayy-ı zaman)
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-

Madde üzerinde tasarruf
Akıldan geçenleri okuma, karşısındakinin ruhi hallerine vakıf olma
Bilinmeyenleri bilme
Rüyalara tasarruf
İsteklerinin kabulü
...

Özellikle halktan çoğu kimse için tasavvuf, ortaya çıkan bu olağanüstü hallerin bazen bu halleri yaşayanlar ama
çoğunlukla bu duruma şahit olanlar tarafından anlatımından ibarettir.
Menkıbelerden oluşan geniş literatürün, olağanüstülüklere şahit olanların hayranlıkları dolayısıyla birçok
abartıyı içerdiği; yine, eski kültürlerin efsanelerinin ve uygulamalarının da bu literatür içinde kendisine rahatlıkla
yer bulduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Diğer taraftan, menkıbelerin, kültürün özellikle de halk kültürünün
şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip olduğu da gözden kaçırılmaması gereken bir başka durumdur.
ÖZEL BİLGİdir (Ledün İlmi)
İç deneyimler sonucu fizik ötesi âlem hakkında elde edilen, herkesin sahip olmadığı özel bilgilerdir. Bu bilgiler iki
şekilde elde edilir:
Doğrudan bilgi – Keşf ve İlham yoluyla elde edilen bilgiler. Keşf ve İlhamın Kur’an ve Sünnete ters düşmedikçe
sahibi için bir anlam ifade edebileceği ama dışarıdaki kişiler için bağlayıcı olmadığı genel olarak kabul edilir.
Bir aracı yoluyla verilen bilgi – Bu aracılar arasında özellikle Kur’an-ı Kerim’de de bahsedilen Hızır (a.s) tasavvuf
açısından özel bir önem taşır. Çünkü tasavvuf büyüklerinden birçoğu onunla karşılaştıklarını ve birçok şeyi ondan
öğrendiklerini nakletmektedirler.
Kur’an-ı Kerim'de de bu özel bilgi alanına farklı ayetlerde işaret edilmiştir:
Hızır(as) ile Musa (as) kıssasında, Hızır(as), bu ilmin, peygamber olmasına rağmen Hz.Musa’nın vakıf olmadığı
farklı bir ilim olduğunu belirtir. “İç yüzünü bilmediğine nasıl sabredeceksin” diye sorar. Kıssanın başında Hz.
Musa ilim aramakta ve en bilgili kişiyi sormaktadır.
Bir diğer yer, Hz. Süleyman ile Belkıs’ın kıssasıdır. Hz. Süleyman, Belkıs’ın tahtını getirecek bir kimse sorduğunda,
cinlerden biri bu işe talip olur. Ama “kendisine ilim verilen bir kişi” ondan daha çabuk bir şekilde tahtı
gerirebileceğini söyler.
Tasavvufî bilginin elde edilmesinde metod, kalp tasfiyesidir. Kitap okumaya ve metin ezberlemeye
dayanmaz. Aklî istidlâl ile de ilgili değildir. Yani nazarî değil tecrübîdir. Bu özelliğinden dolayı, "taavvuf
kâl (söz) ilmi değil hâl ilmidir" denmiştir. "Tatmayan bilmez" sözü de buna işaret eder. Kalbi tasfiye
etmenin yolu ise, tam bir ihlâsla amel ve ibadete sarılıp, dinin emirlerini yerine getirip yasaklardan
sakınmaktır. Bu sayede kalp saf ve berrak hale gelir ve İlâhî bilgilerin tecelli ettiği bir mekân halini alır.
Bu hale gelen kalplere Allahu Teâlâ birtakım bilgiler hibe eder. Bu yüzden tasavvufî bilgiye "vehbî ilim"
de denir. İlâhî menşeli olduğu için "ledün ilmi" de denen bu ilmin kulun kesbi ile de ilgisi yoktur. Bir
başka ifadeyle, yapılan ameller ve mücahedeler bu ilmin kazanılmasında sadece birer hazırlık niteliği
taşırlar, onun kazanılmasını zorunlu kılmazlar. Allah o kimseye dilerse o ilmi bahşeder, dilerse etmez. Şu
kadar var ki, vehbî ilmin elde edilebilmesi için, ibadet ve mücahedelerle kalbin saflaştırılması ve oradaki
zulmânî perdelerin kaldırılması şarttır. 11
Bir FELSEFE Sistemidir
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Tasavvuf erbabının deneyimin yorumlanmasıyla ve tanrı, varlık, insan… gibi konularda görüşlerini ifade
etmeleriyle felsefi anlayışlar da ortaya çıkmıştır. Yine bu konuda da bazı husulara dikkat çekmekte fayda
bulunmaktadır:
Tasavvuf, bir felsefi sistem değildir. Tasavvuf felsefesinden bahsedilecekse, çok daha geniş bir yapının ancak bir
yan ürünü olarak ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.
Tasavvuf felsefesi, tasavvufun olmazsa olmaz bir parçası da değildir. Tasavvufi neşveye sahip olup Seyr-i süluk
yoluna girmiş olanların büyük çoğunluğunun tasavvuf felsefesinden haberi bile olmadığı gibi, tasavvuf felsefesini
dillerinden düşürmeyenlerin önemli bir kısmının da seyr-i süluk denilen manevi yolculuğa iltifat etmedikleri bir
vakıa olarak durmaktadır.
TARİKATlerdir
Özellikle hicri 6. Yüzyıldan sonra, tasavvufi eğitimin sistemleşmesi ve kurumsallaşması sonucu tarikatler ve bu
öğretilerin anlatılarak pratiğinin gösterildiği tekkeler ortaya çıkmıştır. Kurumsallaşma, yaygınlaşmayı da
beraberinde getirmiştir. Bu yüzden, belli bir dönemden sonra, tasavvufun görünür yüzü büyük ölçüde tarikatler
tarafından temsil edilse de tasavvuf tarikatlerden ibaret değildir.
VAKIFlar ve SOSYAL HİZMETlerdir
Dünyaya değer vermeme ve ahiret için çalışma pratiği olarak “halka hizmet hakka hizmet” anlayışı ile yürütülen,
tasavvuf erbabının toplum içinde oluşturduğu aşevleri, tedavi kurumları, eğitim kurumları, ahilik gibi meslek
teşkilatları, İslam’ı yaymayı ve korumayı hedefleyen gazilik teşkilatları gibi sosyal müesseseler de tasavvufun
sosyal cephesini oluşturur.
Bir KÜLTÜR ORTAMIdır
Muhtemelen, gönlün yumuşaması ile birlikte, sanata daha yatkın bir ruh hali ortaya çıkmaktadır. Tasavvuf ehli,
duygularını ifade edecek araçlara ihtiyaç duymuş, tasavvuf musikisi, dini edebiyat (özellikle şiir), hat ve süsleme
sanatları, mimari gibi alanlarda ölmez eserler meydana getirmişlerdir. Öyleki, tasavvuf kültürü çıkarıldığında,
İslam sanatı ve edebiyatından bahsetmek oldukça zor hale gelir.
Diğer yandan tasavvuf kültürünün, deneyimlerin zenginliği, farklılığı ve bu deneyimleri ifade etmenin
zorluğundan kaynaklanan sembolizm dolayısıyla İslam’ın yayıldığı geniş coğrafyadaki farklı kültürlerin kendisine
en kolay yer bulduğu alan haline geldiği de gözden kaçırılmamalıdır. Eski kültürlerle benzer unsurların varlığı
entegrasyona işaret edebileceği gibi, deneyimlerin ortak olmasından kaynaklanabileceğine de dikkat edilmelidir.
Tasavvuf, esas itibariyle Kur'ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîflere istinad edilen bir ilimdir. Tasavvuf sahasında
eser yazan kimseler, bütün fikirlerini ya bir âyet-i kerimeye, veyahut da bir hadis-i şerife
dayandırmışlardır. Bu özellik tasavvuf tarihinin her safhasında geçerli olan bir husustur. Hicrî 4. ve 5.
asırlardan itibaren tasavvufun içerisine girmiş olan bir takım yabancı menşe'li fikirler, onun bu
özelliğine halel getirmezler. 12

1.5 Modernlik
Modernlik, Batı toplumun öznel, tarihi deneyiminin ifadesinden başka bir şey değildir.
Uzunca bir süre için Modernlik= Batı’dır. Tabii burada "hangi Batı?" sorusunun sorulması gerekir çünkü
modernlikle mücadele, önce Avrupa içinde yaşandı, hala da sona ermiş değil. Dolayısıyla Batı'daki herşeye
modernlik olarak bakmak doğru değil. Yine de modernliğin öyküsünü kısaca özetlemekte fayda var:
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Modernlik 1200’lerde İtalya’da ortaya çıkan ama kökleri Hristiyanlık öncesi Avrupa kültürüne uzanan bir anlayış.
Önce Hristiyanlık ile mücadeleye girdi ve bu mücadelenin sonucunda Kilise iktidarını kaybetti.
I.Dünya savaşındam Avrupa’da da yıpranmış ve güç kaybetmişti. Yine de II. Dünya savaşına kadar modernlik
Avrupa ile eşdeğerdi.
II. Dünya Savaşında otoriter modernlikle demokratik modernlik çatıştı. Avrupa ikinci defa yıkılınca bir daha geri
dönmemek üzere merkez olma özelliğini kaybetti. Savaştan sonra mücadele yerini Marksist modernlikle liberal
modernlik mücadelesine bıraktı. Artık iki farklı modernlik merkezi vardı: A.B.D. ve S.S.C.B.
Bu sırada modernlik Sahra Altı Afrika hariç neredeyse dünyanın tamamını etkiler hale gelmiş, tüm toplumlar bir
şekilde bu kültüre uyma çabası içine girmişlerdi.
1980’lerin sonuında Doğu Bloku'nun çöküşü ile birlikte A.B.D. kısa bir süre için de olsa, kendi kontrolünde tek bir
modern dünya hayali gördü. Küreselleşmeden ve evrensel değerlerden bu aşamada söz edilir oldu. Aslında
“evrensel” denen değerler 1200’lerden itibaren takip edilebilen İtalya-Portekiz- İspanya- Hollandaİngiltere&Fransa- A.B.D. deneyimlerinin toplamından ibaretti. Yaygınlığı ve hegamonik gücü dolayısıyla evrensel
görülmeye başlanmıştı.
Demokrasi, insan haklari, bireyselleşme, hukukun üstünlüğü, serbest ticaret, bilimin değeri, sekülerleşme, kadın
hakları... gibi bugün modernliğin tartışmasız değerlerinin nasıl "değer" haline geldiğini görmek için Avrupa tarihi
okumak yeterli.
Küreselleşme bu dünyanın politikasıydı ama tüm dünyayı kontrol edecek gücü olmadığı kısa sürede ortaya
çıkacaktı.
Rakamlar bize, 13
-

Batının I. Dünya savaşı sırasında gücünün zirvesine ulaştığını,
I. Dünya savaşı ile II. Dünya Savaşı arasında bir duraklama dönemine girdiğini,
II. Dünya Savaşından sonra düşüşe geçtiğini,
Düşüşün 1980'li yıllardan sonra ivmelenerek devam ettiğini gösteriyor.

Batı dünyası hızla güç kaybediyor ama modernlik artık Batı’dan ibaret değil.
Modernliğin tanımlanmasını zorlaştıran en önemli özelliği sürekli şekil değiştirmesi… Günümüzdeki hali evrensel
tek toplumu hedefliyor. Hiçbir ahlaki değeri mutlak olarak görmüyor. Internet, sosyal medya ve TV bu değerlerin
yayılmasını hızlandırıyor. Kapalı toplulukların yaşamasına imkân kalmadı.
Bu anlayışın iki önemli sonucu var:
1.
2.

Toplum olma gerçeği ile uyuşmuyor. Çünkü toplumlar kendilerini öteki üzerinden tanımlarlar. Öteki
olmazsa toplum da olmaz, zaten toplumlar dağılıyor
İslam kapsamlı bir değerler sistemi sunuyor ve -en azından bir kısmını- bugünkü modern kültürün
önerdiği değerler ile uyumlu hale getirmek oldukça zor

Modernleşmenin sanıldığı gibi sadece faydalı sonuçları olan bir deneyim olmadığını da fark etmek gerekiyor. Bir
bakıma vücutta ani enerji patlamasına yol açan bir uğuşturucu gibi ama sonra vücut tamamen çöküyor.
Modernleşmenin erken örneklerini yaşayan Avrupa ve Japonya’da bu etkileri görmek mümkün. Önce güç ve
zenginlik getiriyor ama sonra toplumu çöküşe sürüklüyor. Nüfus artışı önce duruyor ardından azalma başlıyor.
13
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Yaşlı nüfus hızla artıyor, ekonomik üretkenlik düşüyor, sosyal sigortalar karşılanamaz hale geliyor. Modernleşen
bireyler psikolojik açıdan sağlıksız ve dayanıksız hale geliyor. Toplumsal ilişkiler hızla zayıflıyor, uyuşturucu
kullanımı ve intihar artıyor…

1.6 Felsefe
Felsefe Nedir?
Felsefe konusundaki kafa karışıklığı da kavramın tanımlanmasından kaynakanıyor. Üstelik diğer kavram
kargaşası örneklerinde farklı kişiler aynı kavrama farklı anlamlar yüklerlerken, felsefe örneğinde aynı kişiler farkında olmadan- kavramı farklı anlamlar yükleyerek kullanıyorlar.
Genel yaklaşım felsefeyi "spekülatif düsünce" anlamını yükleyerek geniş anlamda kullanmak. Spekülatif bilgi,
deneysel ya da pratik bilgi kapsamına girmeyen "açıklayıcı" bilgi şeklinde tanımlanabilir ve insanlik tarihi
boyunca eksik olmamıştır. Biz bunu felsefeden ayırmak için "düşünce" olarak isimlendirmeyi tercih ettik.
Bu faaliyetler her toplumda bulunmasına rağmen farklı kültürler bu alanda farklı yaklaşımlara sahipler.
Farklılıklar da büyük ölçüde o toplumun tarihi tecrübeleri, ihtiyaçları ve imkânları ile şekilleniyor. Mistik deneyim
tecrübesi yoğun olan Hint toplumunun düşüncesi farklı şekilleniyor, vahyin izlenebildiği Yahudi toplumunun
düşüncesi farklı şekilleniyor. Yunan toplumunda da o toplumun ihtiyaç ve imkânları ile bir düşünce geleneği
şekillenmiş. Bu düşünce geleneğinin adı “felsefe” ve bu gelenek Batı kültürü ile birlikte bugüne kadar ulaşmış
durumda.
Bu bir gelenek, dolayısıyla kendi tekniği ve kabulleri var ve bu normal. Yanlışlık, önce tüm toplumlardaki
spekülatif düşünce geleneklerine “felsefe” deyip arkasından da Yunan toplumunun geleneğini referans alıp tüm
düşünce sistemlerinde aynı yöntemleri aramaya başlayınca ve bulunamayınca da eksiklik olarak değerlendirince
ortaya çıkıyor.
Zaten yaklaşım, dünya üzerinde Batı felsefesi dışında felsefe örneği göstermeye gelince çıkmaza giriyor.
Gösterilebilir elle tutulur yegâne örnek İslam Felsefesi oluyor. Belki buna birkaç Yahudi filozof eklenebilir.
Dikkatlice bakılırsa Batı dışında görülen az sayıda felsefe örneğinin ancak Batı ile etkileşim sonucunda ortaya
çıktığı rahatlıkla görülebilir.

İslam Felsefesi
Kanaatimiz İslâm felsefesi diye bir şey olmadığı yönündedir. İslâm felsefesi değil, Felsefe geleneği içinde düşünce
üreten Müslüman düşünürler vardır. Bunların sayısı da İslam toplumundaki etkileri de tarih boyunca oldukça
sınırlı kalmıştır.
Düşünce ile felsefe arasındaki farkı anlamak için konuyu örneklendirmek faydalı olacaktır. İslam toplumlarında
kelam, usul-i fıkıh ve tasavvufun da felsefe ile birçok ortak alanda düşünce ürettikleri görülür ama bunların
içinde sadece İslam felsefesi “felsefe”dir.
Sorun bunun azlığından ve gelenek haline gelmemesinden şikâyetçi olmaktır. Bu eksikliğin farkına varıldığı ve
şikâyetlenmelerin ortaya çıktığı dönem de ne tesadüftür ki modernleşme dönemine denk düşmektedir. Buna
göre “İslam dünyası, yeterince felsefe yapılmadığı için” geri kalmıştır. Hâlbuki ondan önceki 12-13 asır boyunca,
İslam Dünyasında zaman zaman felsefe ile ilgili tartışmalar yaşanmış olsa da felesefe çalışmalarının azlığından
ve eksikliğinden şikâyet etmek kimsenin aklına gelmemiştir.
Yukarıdaki ifadeler felsefenin yararsız ve değersiz olduğu hatta zararlı olduğu ve yapılmaması gerektiği
anlamına gelmez. Sadece insanlığın kutsal bir faaliyeti, tek kurtuluş umudu, aklın üst standardı vs. olarak
görmek gerekmediği anlamına gelir. Felsefe, düşünce geleneklerinden sadece birisidir, hepsi bu.
18

Konuya devam edeceğiz…
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2.Geçmişi Hatırlamak
2.1 Toplumumuzun Kısa Modernleşme Hikâyesi
Problemler Cumhuriyet ile başlamadı. Osmanlılar, 1700’lerin sonlarından itibaren modernleşen Avrupa
karşısında gerilemeye başlayınca arayışlar da başlamıştı.
İmparatorluğun son döneminde çözümler 3 grupta toplanmıştı: İslamcılar, Türkçüler ve Batıcılar. Yine de bu
insanların aynı toplumun fertleri olduğu, farklı çözümler önerseler de aralarında keskin çizgiler olmadığı gözden
uzak tutulmamalıdır. O dönemde herkes hala kendisini aynı toplumun parçası olarak görüyor ve pek çok ortak
kültür ögesini paylaşıyordu. Her İslamcı aynı zamanda biraz Türkçü ve modernleşme anlamında Batıcı
sayılabilirdi. Batıcılar Türk olmayı reddetmiyor ve -son dönme kadar- din olarak İslam’ı yadsımıyorlardı.
Türkçüler ise İslam’ı Türk kültüründen ayırmayı akıllarına bile getirmedikleri gibi batılılaşmadan ödün vermeyi de
düşünmüyorlardı.
Kurtuluş savaşında da bu üç grup omuz omuza mücadele ettiler ama iktidarı ele geçiren daha donanımlı olan
Türkçüler oldular. Aslında İslamcıların uygulanabilir bir projesi kaldığını iddia etmek oldukça zordur. Batıcıların
ise Batı’nın savaş ve savaş sonrası tutumu yüzünden sesleri oldukça kısık çıkabiliyordu. Görünen o ki Batı
Türklere var olma hakkı tanıma niyetinde değildi.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türkçüler de batılılaşma konusunda Batıcılardan çok da farklı düşünmüyorlardı.
Aradaki fark Türkçülerin Türk kalarak batılılaşmayı istemeleriydi. Bu da çok anormal bir hedef olmasa gerek. Ne
de olsa söz konusu yıllarda milliyetçilik Batı kültürünün ayrılmaz bir değeri durumundaydı.
Kurtuluş savaşı bitip anlaşma safhasına gelindiğinde, iktidara sahip olan Türkçüler, muhtemelen mevcut
şartların da dayatmasıyla, radikal bir Batılaşma projesini hayata geçirdiler.

2.2 Milli Din Projesi
Dinin “yorum” olması ile “uydurulması” arasında derin bir fark vardır. Yorumun hesabı verilebilir olmalıdır.
Hâlbuki, Cumhuriyet'in kurucuları milli bir din “üretmeye” çalışmışlar, “asıl” ise umurlarında bile olmamıştır.
Bunun sebebi din anlayışlarında gizlidir: İlk dönem sosyologlarının, özellikle Durkheim’in din anlayışını
paylaşıyorlardı: Dini “toplumsal bir gereklilik” olarak görmekte ama ona inanmamaktaydılar. Dindar değildiler
hatta birçoğu, Tanrı inancını akranları gibi, Osmanlı okullarında çoktan kaybetmişlerdi. Onlara göre de din
“toplumsal ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştı” yani “ilahi bir kaynağa sahip değildi.” Ama Rusya'daki gibi din
düşmanı olmadılar.
Cumhuriyetin kurucuları, milleti yaşatabilmek için radikal bir modernleşme projesini hayata geçirmiş bunun bir
parçası olarak da “Milli bir Din” kurma çabası içine girmişlerdi ama başarılı olamadılar. Kendilerinin de
başarısızlıklarının farkında oldukları 1945’ten sonraki meclis görüşmelerinden anlaşılabilir. Konunun gündeme
taşınmasının sebebi, II. Dünya savaş sonrasında, demokrasiye geçilmek zorunda kalınmasıdır ama oy verecek
halk durumdan hiç memnun değildir. 20 yıl içinde, eski dinin tüm kurumları tasfiye edilmiş fakat yeni bir din de
üretilememişti.
Sonuçları acı olsa da projenin fazla abartılmaması gerekir. Projeyi uygulamaya koyanlar, 30’lu en fazla 40’lı
yaşlarda, ömrü savaş meydanlarında geçmiş askerlerdi ve fazla vakitleri yoktu. Askerler formasyonları itibari ile
iyi uygulamacıdır ama teorisyen değildirler. Dünyada hiç denenmemiş bir projeyi denediler. Üstelik o çağda
proje için gerekli teorik bilgi, dünya üzerinde de oldukça sınırlıydı. En azından toplumu ve kültürü çok daha az
tanıyorduk. O gün etkili olan sosyologların fikirleri klasik kabul edilse de bugün çok az taraftar bulabiliyor.
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Diğer yandan proje hedeflenen sonuçlara ulaşamasa bile modernleşme yolunda önemli mesafe kat edildiğini
kabul etmek gerekir. Bedeli ağır olsa da modernleşme yolundaki gelişmeler artı hanesine yazılmalıdır. En
önemlisi ise millete tutunacak bir yurt ve nefes alacak bir zaman sağlanmıştır. O gün 13 milyon ile durabildikleri
sınırlarda bugün 82 milyon kişi yaşıyor. Verilen bazı kararları hangi şartlarda vermek zorunda kaldıklarını da
ancak tahmin edebiliyoruz.
Bugün artık Batılı bir devlet olma hayallerimizin bir gerçekliğinin kalmadığının herkes farkında. Hızla güç
kaybeden Batı’nın özenilecek fazla bir tarafı kalmadı. Buna rağmen Batılı olmakta ısrarcı olsak bile bizi kabul
edecek halleri ve cesaretleri yok.
Hayalleri ve travmaları geçmişte bırakıp artık önümüze bakmak zorundayız. Dünya sistemi yeni bir alt-üst oluşa
doğru sürükleniyor. Bu coğrafyada bulunup da alt-üst oluştan etkilenmemek mümkün gözükmüyor. Bu durum
büyük riskleri içerse de aynı zamanda büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Bir toplum (millet) olmaya her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Son 20 yılda bu yolda çok büyük bir başarı sağlandı. Sanıldığının aksine Türkiye dindarlaşmadı ama kültümüzün
gerçeği ile yüzleştik ve büyük ölçüde kabullendik. Dindar olsak da olmasak da İslam olmadan bu toplumu
tanımlama imkânı yok. Bu, dinle değil kültürle ilgili bir şey.
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3.Bugünü Anlamak
3.1 Bugünkü Türkiye
İnanç İstatistikleri
Tanrı İnancı
2017 yılı araştırmasına göre toplumun %95,8’i bir yaratıcının varlığına inanıyor. Ateistlerin ve Tanrı’nın
müdahalesini sınırlı görenlerin ağırlıklı olarak büyükşehirlerde yoğunlaştığı, taşrada bu oranın %1’lerin altına
indiği görülüyor. 14
Dindarlığın en saf ve temel ölçüsü dua olsa gerek. Yine aynı araştırmaya göre, toplumun %93,4’ünün zaman
zaman da olsa dua ettiği görülüyor. 15
Peygamber ve Vahiy İnancı
Peygamberliğe inananların oranının %90,2. 16
Bu oran, İslam’ı kabul eden kesiminin oranı olarak kabul edilebilir çünkü İslam’a giriş için gereken kelime-i
şehadet, yaratanın varlığına ve peygamberine inanmayı ifade eder. Bir başka ifade ile toplumun kültürel olarak
%99’u Müslüman olsa da inanç olarak %90’ı Müslüman görünüyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Diğer yandan
toplumda %10 Müslüman olmayan kesimin varlığının, din konusundaki tartışmalarda özellikle dikkate alınması
gerekir.
Kur’an-ı Kerim’in vahiy yolu ile geldiğine inanların oranı ise %84,4’te kalıyor. 17
Peki, Peygambere inanıp da Kur’an’ın vahiy olduğu konusunda şüphe duyanla yaklaşık %6’lık kesimi nasıl
anlamak lâzım. Bizce bunun en makul cevabı Kur’an-ı Kerim üzerinde yürütülen tartışmalarla ilgili olsa gerek.
Çelişki gibi görünen konularda makul açıklamalar getirilemezse ya da her kafadan bir ses çıkarsa doğal insan
tepkisi bilişsel çelişkiyi kaldırmak yönündedir. Bize göre bu kesim –klasik yaklaşımın tersine- İslam dışı değil
makul açıklamalara ihtiyacı olan müminler olarak kabul edilmeliler. Çünkü Allah’a (c.c) inanıyor, ona dua ediyor
ve gönderdiği peygamberine de inanıyorlar.
Benzer bir orana meleklere inanç konusunda da ulaşılıyor. Toplumun %83,3’ü meleklere inanıyor. %16,7 lik bir
kesim ise meleklere inan(a)madığını ifade ediyor. 18 Modern eğitim sisteminden geçip modern dünyada
yaşamaya devam eden bireyler için bu oldukça makul bir durum.
Dindarlık
2018 yılında yapılan araştırmaya göre, toplumun %93’ü kendisini bir dine ait olarak gördüğünü ifade ediyor. 19
Yani inancı ile ilgili sorunlar yaşasa da kendisini Müslüman olarak kabul ediyor.

İbadet İstatistikleri
Namaz
2017 yılında yapılan araştırmaya göre toplumun %76,6’sı bayramdan bayrama da olsa namaz kılıyor. %23,4’ü
hiçbir zaman namaz kılmıyor. 20
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Bu oran 2007 yılında yapılan bir başka araştırmayla aynı sonucu gösteriyor: O araştırmada da (cevapsızlar
dağıtıldıktan sonra) toplumun %76,7’sinin zaman zaman da olsa namaz kıldığını gösteriyor. %23,3’ü ise hiçbir
zaman namaz kılmıyor. 21
Yalnız ikinci araştırmada 5 vakit namaz kılarım diyenlerin oranı neredeyse iki katı çıkmış. Ya son on yılda 5 vakit
kılamayanların oranında ciddi bir artış olmuş ya da 2006’daki 5 vakit kılarım diyenler fazla iddialı davranmışlar.
2012 yılında yapılan bir başka araştırmada elde edilen sonuçlar da çok yakın. Toplumun %78,1’i zaman zaman
da olsa namaz kılıyor. %21,9’u ise hiçbir zaman namaz kılmıyor. 22
2007 yılında yapılan araştırmanın başka ilginç sonuçları da var. 5 vakit namaz kılma oranı kadınlarda
erkeklerden %50 daha yüksek. Erkeklerde hiç namaz kılmama oranı da kadınlar göre %50 daha yüksek. Özetle
kadınların erkeklere göre namaz konusunda çok daha hassas olduklarını söyleyebiliriz. Bu, yaratılışları
dolayısıyla dindarlığa daha meyilli olmaları ile ya da erkeklerin hayat meşgalesine daha fazla düşmeleri ile
açıklanabilir. 23
Aynı araştırmada elde edilen bir başka sonuç, eğitim düzeyi arttıkça namaz kılmama oranının artması. İlkokul
mezunu bile olmayanların ancak %8’i hiçbir zaman namaz kılmam derken, üniversite mezunlarında bu oran
%40’ın üstüne çıkıyor. Hâlbuki bu insanların önemli bir kısmı Tanrı’ya inandıklarını ve bir dine bağlı olduklarını
söylüyorlar. 24
Oruç
2017 yılı araştırmasına göre hiçbir zaman oruç tutmayanların oranı ile hiçbir zaman namaz kılmayanların oranı
hemen hemen aynı. Toplumun %22,2’si hiçbir zaman oruç tutmadığını ifade ediyor. 25
2012 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre ise hiçbir zaman oruç tutmam diyenlerin oranı %13’te kalıyor. 26
Hatta bu oran 2006’da çok daha düşük görünüyor. Ölçme probleminden kaynaklanmıyorsa oruç tutma oranında
2006 yılına göre azımsanmayacak bir düşüş olduğu görülebilir. İklim şartları da bunda kısmen etkili olmuş
olabilir.
2018 yılında yapılan bir başka araştırmada ise oruç tutmayanların oranı %19 olarak görülüyor. 27
Sonuç
Bayramdan bayrama da olsa namaz kılmak ve zaman zaman da olsa oruç tutmak ibadetin en alt derecesi kabul
edilirse toplumun yaklaşık %80’inin az da olsa ibadet etmeye çalıştığı görülüyor. İslam inancına sahip olmanın
en aşağı derecesini ise kelime-i şehadet olarak önermiş ve kabaca %90 civarında bir orana ulaşmıştık.
Dolayısıyla %10 civarında inançlı olan ama hiç ibadet etmeyen bir kesimin varlığından söz edilebilir.

Yaşam Şekli İstatistikleri
Baş Örtüsü
2018 yılında yapılan araştırmaya göre hanımların %58’i dışarıya çıkarken başlarını örtüyorlar. 28
Alkol Kullanımı
21
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Toplumun %74’ü hiç alkol tüketmiyor. %13’ü ise yılda 5 kereden az tüketiyor. Düzenli alkol alanların oranı %16. 29
Türkiye’yi Tercih Etme
Toplumun %20’si yurt dışında yaşama fikrine sıcak bakıyor. Diğer yandan %80’i Türkiye’den başka bir ülkede
yaşamak istemiyor. 30
Siyasi Görüş Sahibi Kesimlerin Dine Yaklaşımı
Bizce araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından bir tanesini de siyasi görüş-din ilişkisi üzerine. Araştırmayı
yapanlar toplumu siyasi görüşlerine göre 5 gruba ayırmışlar. Bu ayrımı hangi kriterleri göz önüne alarak
yaptıkları bilgisine vakıf olmasak da gruplara verilen isimler siyaseten bir çağrışımı sağlıyor.
Türkiye’deki gruplar içinde en düşük oran olmasına rağmen, Tepkili Modernlerde bile “dini inancın hayatlarına
yön verdiğini” söyleyenlerin oranının %37 (üçte birin üzerinde), “dinin gereklerini yerine getirdiklerini”
söyleyenlerin oranının ise %45 (yarıya yakın). 31
Bu sonuçlar toplumumuz açısından oldukça umut verici. Din tüm kesimler için ortak değer durumunda. Diğer
yandan bu sonuçlar, dinin hiçbir kesimin tekelinde olamayacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Bugünkü Türkiye
Toplumlar boyutunda değişim daha yavaş gerçekleştiği için değişimi algılamakta güçlük çekiyoruz. Hâlbuki,
I.Dünya Savaşına giren Osmanlı İmparatorluğu ile yada kuruluş yıllarındaki Türkiye Cumhuriyeti ile
kıyaslandığında bugün Türkiye bambaşka bir yerde: 32
Ülke Nüfusları:
 Osmanlı İmparatorluğu
o 16 milyonluk (bazı kaynaklara göre ise 23 milyon) nüfus ile savaşa girdi
o Bugün 82 milyon.
o 2030’da 90, 2050’de ise 100 milyona yaklaşmış olacak


İngiltere ve Fransa
o 1913 yılında 40 milyonun üzerinde nüfusa sahiptiler.
o Bu nüfuslara sahip oldukları sömürge ülkeleri dahil değil ki İngiltere’nin Osmanlı askerleri ile
savaşmak için Avustralya’dan, Yeni Zelanda’dan ve Hindistan’dan asker getirdiğini
hatırlamakta yarar var.
o Bugün İngiltere ve Fransa 60 milyon civarında nüfusa sahipler.
o 2050 yılında da nüfuslarının bu civarda kalacağı tahmin ediliyor



Rusya
o
o
o



1913 yılında nüfusu, 150 milyonu geçmiş, Osmanlı İmparatorluğunun neredeyse 10 katına
ulaşmıştı. (Diğer görüşe göre 6 katından fazla)
Bugün 130 milyon civarında yaşlı bir nüfusa sahip.
2050 yılında ise nüfusu 104 milyona düşmüş olacak; Türkiye kadar…

Almanya
o 1913 yılında nüfusu 65 milyondu.
o Bugün de 80 milyon civarında.
o 2050 yılında 70 milyona düşmüş olacak

29

https://www.kultursayfasi.com/istatistik-yasam
https://www.kultursayfasi.com/istatistik-yasam
31
https://www.kultursayfasi.com/istatistik-yasam
32
https://www.kultursayfasi.com/liderler
30

24



I. Dünya Savaşı öncesi henüz dünya siyasetinde söz sahibi olmayan A.B.D.’nin nüfusu da 100 milyona
dayanmıştı.
o Bugün 300 milyonu geçmiş durumda.
o 2050 yılında 400 milyona civarında olacak

Ülke Ekonomileri
 I.Dünya savaşının hemen öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 18,6 ve 7,9 katı büyüklükte olan
İngiltere ve Fransa ekonomileri, bugün artık Türkiye ekonomisinden sadece %70 daha büyükler. 2050
yılında ise fark %10’a kadar düşecek.


I.Dünya Savaşı öncesi 20 kat büyük olan Almanya ekonomisi bugün 2.4 kat büyük. 2050 yılında sadece
%30 daha büyük hale gelecek



Dünya savaşı öncesi 7,9 kat büyük olan Rus ekonomisi bugün 2,3 kat büyük. 2050 yılında ise %70 büyük
olacağı hesaplanıyor.

Bugünkü İslam Dünyası
Belki daha önemlisi İslam dünyası artık eski İslam dünyası değil. Dünya’da yaşanan birçok problemin temelinde
bu değişim yatıyor:33
Nüfus
Batı kültür bölgesi (Rusya ve Latin Amerika hariç)
1913 yılında, dünya nüfusunun %26’sını oluşturuyordu. Yani her 4 kişiden biri Batılıydı.
2015 yılı itibari ile bu oran %11’e gerilemiş durumda.
2050 yılında ise %9’a düşmüş olacak. Her 10 kişiden 1'i bile Batılı olmayacak.
İslam dünyası
1913 yılında dünya nüfusunun %13’ü İslam Dünyası’nda yaşıyordu. Batı kültür bölgesinin yarısı kadar…
2015 yılı itibari ile İslam Dünyası dünya nüfusunun %24’ünü oluşturuyor. Artık Batı'nın 2 katından fazla
2050 yılında bu oran dünya nüfusunun %31’ne ulaşacak. Çin ve Hint kültür bölgelerinin bile iki katına
yakın. Batı kültür bölgesinin ise 3 katından fazla. Dünya üzerinde var olan her 3 kişiden biri bu bölgede
yaşıyor olacak
Ekonomi
Batı Kültür Bölgesi (Rusya ve Latin Amerika hariç)
1913 yılında tek başına, tüm dünya ekonomisinin %61’ini oluşturuyordu
2015 yılı itibari ile bu oran %35’e kadar gerilemiş durumda.
2050 yılında ise %24’e düşeceği öngörülüyor.
İslam Kültür Bölgesi
1913 yılında, ekonomik büyüklüğü, dünya ekonomisinin sadece %6’sı kadardı. Bir başka değişle Batı'nın
%10'u bile etmiyordu.
2015 yılı itibari ile dünya ekonomisi içindeki oranı %15’e kadar çıkmış durumda. Hala Batı’dan düşük
olsa da artık %10'u değil yarısına yakın.
2050 yılında ise bu oran dünya ekonomisinin %18’e çıkacak ve Batının %75'ine ulaşacak
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3.2 Cemaatler ve Tarikatler
Kavramlar
Özellikle 15 Temmuz’dan sonra cemaatler konusu toplumun gündeminde daha fazla yer almaya başladı.
Cemaatler sürekli tartışılıyor ama söylenilenlerden yine kavramların birbirine karıştırıldığı anlaşılıyor. Konunun
anlaşılması için bazı kavramların anlaşılması önemli.
Cemaat-Tarikat
Öncelikle tarikat ile cemaatin aynı kavram olmadığının farkında olunması gerekiyor. Tarikat tasavvuf ile ilişkili
bir kavram. Bugün cemaat olarak adlandırılan yapıların tamamı tasavvufi köklerden gelmiyorlar. Tasavvufi kökü
olanların hepsinin hala tarikat olduğunu iddia etmek de mümkün görünmüyor. Ayrıca, özellikle Anadolu’da
otantik kökleri üzerine tasavvuf eğitimi verdiği halde bir cemaat olarak adlandırılamayacak yapıların varlığı da
söz konusu.
İrfan Merkezi (Dergâh)
Yine, son dönemdeki her seçim beyannamesinde yer alan İrfan Merkezlerine yasal statü verilmesi konusu,
dergâhların açılabilmesi için yasal statü sağlanmasını ifade ediyor. Hâlbuki Dergâh bir binadan ibarettir, tarikat
ise çok daha geniş bir toplumsal yapıyı ifade eder. Bir dergâhın açılması, o dergâhın kapısından giren herkesin
üye kaydedileceği, üye olmayanların kapıdan içeri alınmayacağı anlamına gelmez. Tasavvuf gönül işidir, tarih
boyunca da böyle olmuştur. Bunu yasal üyelik sistemi ile yönetileceğini düşünmek mümkün mü? Dolayısıyla
irfan merkezleri açılsa bile sadece merkezi yapılar daha denetlenir hale gelmiş olacak, hepsi bu.
Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil toplum kuruluşları, sosyal faaliyet yürüten grupların yasal statüsünü ifade ediyor. Genellikle de dernek ya
da vakıf kurulması anlamına geliyor ama bu da bir cemaat anlamına gelmiyor. Üyelerden bağış ya da aidat
toplanacaksa anlamlı. Sosyal faaliyetler yürüten gruplar zaten bu tip vakıf ve dernekleri kurmuş durumdalar ve
bu yapılar üzerinden faaliyetlerini sürdürüyorlar. Söz konusu yapılar da devlet tarafından denetleniyor. Ama her
cemaatin bu şekilde sosyal faaliyet yapma zorunluluğu olmadığı gibi, yapanların da tüm sevenlerini buralar üye
yapması gerekmiyor.
Cemaat
Cemaatler yasal değil toplumsal yapılardır. Birazcık sosyoloji okuyanlar bunun ne anlama geldiğini az-çok
anlayabilirler. Cemaat olma doğal sosyolojik bir süreçtir. Ortak ilgisi olan insanlar sosyolojik gruplar
oluştururlar. Hiçbir cemaat "cemaat kuralım" mantığı ile kurulmamıştır. Tasavvufi yapıları örnek verirsek, bir
tasavvufi öğretiyi takip eden, bunun için bir şeyh efendiden ders alan insanlar ortak uygulamaların da etkisi ile
birbirlerini daha yakın hissetmiş ve ortak normlar oluşmuştur. Bir aşamadan sonra da dertlerini paylaşıp, çözüm
için beraberce faaliyette bulunmuşlardır. Tasavvufu yaşamak isterken, siyasi irade İslam'ın tüm kurumlarını
ortadan kaldırmaya çalışıyorsa, tasavvufun ne önemi kalır? Yaşanan süreçte İslam'ı yaşatmak öncelikli mesele
haline gelmiştir.
Bugünkü tasavvufi oluşumlar yeni değildir, Osmanlı’nın son döneminde de vardılar ama bugünkü anlamda
cemaatler haline gelmemişlerdi.
Benzer durum Fenerbahçeliler ya da kanarya sevenler için de geçerlidir. Nasıl ki “tüm Fenerbahçeliler
Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olsun” denemiyorsa ya da “tüm Aleviler cemevlerine üye olacak” demenin bir
imkânı yoksa, “tüm cemaatlerin üyeleri STK'lara üye olacak” demenin bir yolu da yoktur. Bu sadece İslami
yapılar için değil, tüm sosyolojik yapılar için geçerli bir durumdur. Türkiye’de Atatürk’ü sevenlerin sayısı
Atatürkçü Düşünce Derneği üye sayısı ile mi sınırlıdır?
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Bir kere cemaatten olmanın sınırlarının nerede başlayıp bittiği nasıl tespit edilecek? Tartışmayı gündeme
getirenler cemaat yapılarının gönüllü bir birliktelik olduğunu ve yasal sınırlar içine almak için zorlanamayacağını
hala anlayamıyorlar. Bu yapılabilseydi, bugüne kadar çoktan yapılırdı. Önemsenmediği için değil yapılamadığı
için yapılmamıştır.
STK'lara üye olanlara ne gibi bir avantaj sunulacak?
Özellikle bir asra yaklaşan dindarlar üzerindeki baskı geçmişi dururken kim neden kendini bu şekilde ifşa eder?
Bu beklentide olanlar -ki çoğunluğu dindarların iyiliği için bunu istiyor değiller- hayal kırıklığına uğrayacaklarını
baştan kabullenmeliler.

FETÖ34
Bu aşamada FETÖ konusuna değinmek bir zaruret halini alıyor. Çünkü cemaatler konusu değerlendirilirken
maalesef FETÖ problemi konuyu zehirliyor ve sağlıklı değerlendirmeler yapılmasının önüne geçiyor. Dolayısıyla
böyle bir çalışmada yer alması gerekmediği halde ana hatları ile FETÖ olayına değinmek gerekiyor.
Fethullah Gülen’in liderliğinde kurulan yapı “Nurcu” olarak isimlendirilen gruplar arasında yer alıyor ama Gülen,
Said Nursi ile hiç görüşmemiş. Gençlik dönemine kadar muhtemelen Said Nursi’nin adını bile duymamış.
Kimliğini şekillendiren Erzurum kültürü ve medrese eğitimi. Üstelik bölgenin ünlü tasavvufi şahsiyeti Alvarlı Efe
diye bilinen şeyh efendinin yaşadığı muhitte yetişiyor ve çocukluğunda onunla görüşüyor. Bugün FETÖ
örgütünün bağlılarını etkileme yöntemlerinin kökenlerine dikkat edilirse tasavvufi yöntemlerin izleri rahatlıkla
görülebilir. Bu sadece olumsuz anlamda ele alınmamalıdır. Tarikatların amacı insan şahsiyetini şekillendirmektir.
Zaman içinde tecrübeler sonucu buna yönelik birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin hangi amaca yönelik
kullanıldığı ayrı bir konudur. Cinayet işlemek için kullanılıyor diye bıçak üretimine son verilmiyor. Modernliğin
argümanları ile bu yöntemleri eleştirmek ise özellikle ilim adamlarına yakışmıyor.
FETÖ toplumsal ve siyasi süreçler bir kenara bırakılıp sadece kültür üzerinden açıklanabilecek bir problem de
değil. Ayrıca bir hareketi, liderinin karakterinden bağımsız olarak değerlendirmek de doğru değil. Göründüğü
kadarıyla Fethullah Gülen zeki, hırslı ve duygusal olmaktan çok rasyonel kararlar vermeye yatkın bir lider.
Verdiği kararlarda sürekli “kendince” kâr/zarar hesabı yapıyor. Kâr hanesinde değerlendirdiği de kendi çıkarları
değil inandığı değerler. Cemaatler hakkında genellemeler yapıp kararlar verirken onun nasıl bugünlere
sürüklediğini anlamak gerekiyor.
F. Gülen’in gençlik dönemi, Türkiye’nin NATO’ya girdiği yıllarla çakışıyor. Rus tehdidi dolayısıyla Türkiye’nin
NATO’ya girişi neredeyse toplumun tamamı tarafından desteklenmiştir ama bunun “toplumun bilmediği” bir
kısım bedelleri vardı. NATO, üye ülkelerin tamamında, sonradan İtalya’daki örgütün isminden yola çıkarak
hepsini nitelemek için Gladio ismi verilen yapılar kurulmasını zorunlu tutuyordu. Bu örgütlerin görevi, bir Rus
işgali durumunda direnişi örgütlemek ve mücadele etmektir. Ama Rus işgali beklenmeyecek, Radikal Sol’un
NATO ülkelerinde iktidarı ele geçirmesini önlemek için de çalışılacaktır. Demokrasi ile yönetilen NATO
ülkelerinde siyasi iktidarı her zaman kontrol etmek mümkün olmayacağı için bahsedilen gizli örgütlenmeler
ülkelerin askeri yapılarının kontrolüne bırakılmıştı.
İmanı yaymak için yanıp tutuşan ama o günkü siyasi atmosferde sürekli baskılarla karşılaşan Erzurumlu
(milliyetçi) bir imamın, imanı yok etmeyi hedefleyen dış kökenli radikal sol örgütlere karşı mücadele etmesinin
bunun karşılığında da devletin en azından bir kanadının desteğini alarak faaliyetlerindeki baskıları hafifletmesi
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rasyonel bir karar değil midir? O dönemde kendisiyle irtibat kuran tabii ki NATO ya da CIA değil, Türk Silahlı
Kuvvetleri ile bağlantılı Diyanet görevlileridir. Henüz bir cemaatten de söz edilmemektedir.
1980’lerin sonlarında ilişki bir başka boyuta taşınır. İlişkinin şeklini değiştiren Doğu Bloku’nun çökmesi ve radikal
sol tehdidinin ortadan kalkmasıdır. Bunun iki yönden etkisi oldu:
Birincisi, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte Türkî Cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanacakları ortaya
çıkmış, A.B.D. bölgede güç kazanmak için onlarla çok daha rahat ilişki kuracak bir aktör arayışına girmişti. Dini
cemaatlerle görüşülmeye başlandı, tabii yine Türk yetkililer üzerinden. Böyle bir görev için en güçlü aday
tasavvufi cemaatler olabilirdi. Hem Nakşi şeyhi hem de ilahiyat profesörü olan, o dönemde de cemaatinin gücü
ve saygınlığı dolayısıyla zirvede bulunan Esad Coşan ile görüşüldü ama O talebi geri çevirdi. Fethullah Gülen ise
yine rasyonel bir karar vererek işbirliğini kabul etti. “Türkî Cumhuriyetlerde Rus zulmünden kurtulan Türk
kardeşlerine iman ve hizmet götürecekti”. Bunu yaparken de siyasi ve ekonomik olarak desteklenecekti.
Karşılığında da muhtemelen bir miktar istihbarat sağlayacağını biliyordu ama hepsi bu. Tabii iş burada kalmadı,
Türk ve Amerikalı istihbarat elemanlarının öğretmen kılığında istihdam edilmelerine, belirli pozisyonlardaki
cemaat elemanlarının istihbarat eğitimi almalarına kadar uzandı ama bunlar o tarihlerde o kadar da kötü
görünmüyordu.
Herhalde asıl soru şu olsa gerek, bu kadar rasyonel görünen bir kararı Esad Coşan neden vermekten kaçınmıştı?
İşte bu hikmet, feraset ve geleneğin getirdiği tecrübe olsa gerek.
İkinci büyük değişiklik ise NATO ülkelerinde yaşanıyordu. Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte NATO ülkelerinin
tamamında Gladio yapıları tek tek tasfiye edilmeye başlanmıştı, Türkiye hariç. Türk Silahlı Kuvvetleri, Gladio
yapısını tasfiye etmek yerine kendi amaçları doğrultusunda kullanma yolunu seçti. Hedef ise Kürtler ve
İslamcılardı. 1990’lar, Gladio (Ergenekon) operasyonlarının kararttığı bir Türkiye tablosudur.
Bu arada dünya değişiyor, yeni bir dünya düzeni kuruluyordu. Bu dünya düzeninde otoriter yönetimlere ve
askerlerin kontörlüne yer yoktu ama Türk Ordusu iktidarını terk etmeye niyetli değildi. 1920’lerin ortalarında
başlayıp 1950’ye kadar kesintisiz devam eden, 1950-60 arasında kısmi bir kontrol kaybından sonra 1960
darbesiyle kurulan rejim ile birlikte 2010 yılına kadar yine kesintisiz devam edecek olan askerin kontrolündeki bir
azınlık yönetiminden bahsediyoruz.
Yine de mevcut durum hem Türkiye’deki en azından önemli bir kesim hem de uluslararası aktörler açısından
kabul edilebilir değildi. 80’li yıllarda askeriyede, bürokraside dindar insanlar da olsun diye desteklenen (sistemin
devamlılığı için dindarların buralardan özenle uzak tutulduğu gerçeği olayların anlaşılması açısından hayati
öneme sahip) FETÖ yeni bir misyonu üstlendi. Anti-Ergenekon yapısı olarak örgütlenmeye başladı. Bunun için de
hem iç siyasetten hem kamuoyundan hem de uluslararası sistemden güçlü bir destek vardı.
Bir şeyin karşıtı da kendisine benzemeye başlıyor. Gerilla mücadelesi veren Cemil Bayık ya da Behoz Erdal ile
mücadele vermek için kontr-gerilla yöntemlerini kullanan Yeşil’in onlardan pek de bir farkının olmadığını
hatırlamakta fayda var. Ergenekon ile mücadele etmek için örgütlenen ve Anti-Ergenekon örgütüne dönüşen
FETÖ’nün içinde bir grubun da Ergenekon örgütünden bir farkı kalmadığı zaman içinde anlaşıldı: Her türlü kirli
operasyona müsait, istihbarat ile iç içe, acımasız bir yapı. Halbûki cemaatin büyük kısmı hala cevşen okuyup
sosyal yardımlara koşuyorlardı. Sosyal yardımla nereye gidiyorsa… Ayrıca sorgusuz sualsiz abilerinin kendilerine
söylediklerini yapmaya devam ediyorlardı.
Diğer taraftan, müesses nizamın 90’larda, iktidarını korumak için hem iç hem de uluslararası güçlere karşı
verdiği mücadelenin sonucunda siyasi ve ekonomik açıdan tam bir enkaz ortaya çıkmıştı. 2000’lerin başında
toplum, o günkü tüm siyasi aktörleri siyasetten silip AK Partiyi iktidara taşıdı ama Asker ve Ergenekon, iktidarını
devam ettirmek için mücadeleden vaz geçmiyecekti.
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Bu arada bir diğer önemli gelişme, hakkında yargılama kararı çıkarılan Fethullah Gülen’in 1999 yılında
Amerika’ya kaçmak/sığınmak zorunda kalması oldu. Bunun iki önemli sonucu vardır: Birincisi, o zamana kadar
rasyonel kararlar verip pazarlıklar içinde yürümeye çalışan Fethullah Gülen’in elinde Batı ile pazarlık edecek
fazla bir şeyi kalmamasıdır. İkincisi ise Amerika’ya yerleşen üst kadronun değerler sisteminin hızla millilikten
uzaklaşarak evrensel (aslında Batılı) değerlere dönüşmesidir. Bunun önemi Türkiye’ye saldırmak durumunda
kalınca anlaşılacaktır. Bu değişim yaşanmasa idi sürekli bilişsel çelişki içine düşer, yaptıklarını yapmakta
tereddüt gösterirlerdi ama göstermediler. Zaman içide başka bir toplumun parçası olmuşlardı.
Bu arada AK Parti iktidara gelmişti ama muktedir olamıyordu. İçeride belirli bir güce ulaşmış bulunan FETÖ’nün
Anti-Ergenekon örgütü ile işbirliği yaptı. 10 yıla yaklaşan bir mücadeleden sonra elbirliği ile Askerin ve
Ergenekon’un gücünü kırmayı başardılar. Bugün öyle görünüyor ki AK Parti aslında Anti-Ergenekon’un gücünü
ve ilişkiler ağını tam olarak anlayamamış, içinde bulunduğu durumda yılana sarılmış. Başka çaresi varmıydı, o
da tartışılır ama sonucu hep birlikte görüyoruz.
FETÖ İslami bir cemaattir. İŞİD gibi ondan da “İslamla alakası yoktur” falan diyerek kurtulma imkânı yoktur.
Diğer yandan elimizden geldiğinde özetleyerek anlatmaya çalıştığımız FETÖ olayını, siyasi, kültürel ve toplumsal
bağlamından kopararak sadece bir cemaat olayı olarak değerlendirmenin yanlışlığı da ortadadır.
FETÖ’nün bu büyüklükte bir problem haline gelebilmesi için yarım asrı aşan bir zaman ve çok karmaşık siyasi
süreçler gerekmiştir. Üstelik FETÖ çok belirgin toplumsal sorunlardan beslenmiş ve bu hale gelirken oldukça
geniş bir toplum kesiminin desteğini alabilmiştir. 150 civarında ülkede organizasyonu olan bir yapıdan
bahsettiğimiz gözden kaçırılmamalı.
Tüm bunların anlamı olayın kolayca tekrarlanabilir ve genelleştirilebilir bir olay olmadığıdır. Bu kadar nadir bir
olaydan yola çıkarak tüm cemaatlere çeki düzen vermeye çalışmaya kalkmanın gereği ve faydası var mıdır?

Cemaatlerin Tasfiyesi
Cemaatlerin önemli bir kısmı, özellikle lider odaklı olup da lideri vefaat edenler zaten tasfiye sürecindeler.
Bir misyon etrafında kurulup da toplumun misyona ihtiyacı kalmadığı cemaatler de zaman içinde tasfiye
oluyorlar. Bunları zorlamaya ve hızlandırmaya çalışmak faydasız.
Bir geleneği temsil edenlerin önemli bir kısmı zihniyet olarak Osmanlı döneminde kalmış görünüyorlar.
Geleneğin kalan son temsilcileri durumundalar ve yaşanan dönem, geleneklerini büyük ölçüde örselemiş
durumda. Uzunca bir süredir inandıkları gibi yaşayamadıkları bir ortamda var olmaya devam ettiler. Yaşanan
zorlu ortamda yapmak zorunda kaldıkları birçok uygulama zamanla cemaat kültürü halini almış olabilir. Bu
zorluklar yaşanmamış olsaydı ve 1 asır önceki hallerini koruyor olsalardı bile bugünün dünyasında ne kadar
verimli olabilirlerdi, tartışılır. Çünkü gelenek, uyumu ve değişimi de içerir. Halbuki bu yapılar son yüzyıl içinde
kendilerini ve yöntemlerini olumlu yönde çok az geliştirebildiler.
Yine de bu grupların resmî kurumlara göre nispi avantajları oldu. Sınırlı da olsa sivil ortamda olabildiğince
kültürlerini dolayısıyla geleneklerini yaşatmaya çalışabildiler. Toplum olarak geleneği yeniden üreteceksek, her
türlü eksikliklerine rağmen geleneğin kalıntılarını hala bulabileceğimiz yerler buralar.
Gelenek bir kültürel devamlılıktır, kitaplardan okunarak ya da makale yazarak üretilemez. En iyi yöntemlerden
biri bu yapıları olabildiğince destekleyerek kendilerini yeniden üretmeye çalışmaya teşvik etmek olacaktır.
Muhtemelen büyük bir kısmı bunu başaramayacak ama başaranlar yeni bir umut olabilir.
Din alanında faaliyet yürütmeye çalışan cemaatlerin çok büyük eksiklikleri olduğu ortadadır ama bu yapıların,
çok zor bir dönemin şartlarını ve tramvalarını kurumsal kültürlerinde taşıdıkları göz önüne alındığında bu durum
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anlayışla karşılanabilir. Ayrıca zor şartların etkisinden ve tramvalardan bahsedilecekse bu konuda daha büyük
problemleri taşıyan kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Tramvaları
anlayabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığının tarihini bilmek gerekiyor. Sonuç olarak DİB'nın kendisini referans
olarak alıp tüm toplumu şekillendirme çabası içine girme konusunda iki kere düşünmeye ihtiyacı var. 35
Tüm eksikliklerine rağmen, mevcut cemaatlerin geleneğin canlanmasına katkı sunma ihtimali, Diyanet
yapısından ya da ilahiyatlardan bir gelenek ortaya çıkacağını beklemekten çok daha gerçekçi bir çözüm gibi
görünüyor. Çünkü hala içlerinde, o ateşin izlerini, köz haline gelmiş olsa da taşıyorlar. Hâlbuki resmi kurumlar bu
ateşi, Osmanlıdan kalan son temsilcilerinin vefatıyla birlikte neredeyse tamamen kaybetmiş görünüyorlar.
Sabah namazına ya da izinli olduğu günlerde vakit namazlarına gelmeyen/gelemeyen din görevlileri ile ya da
kendisi namaz kılmayan ilahiyat hocalarıyla nasıl bir gelenek üretilebilir?
Dini hizmet bir meslek değil bir aşk işidir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır.
Bunları yıkarken yerine neyin nasıl konulacağı düşünülüyor mu?
Bugünkü cematlerin büyük çoğunluğunun kökleri Osmanlı dönemine uzanıyor. Yani nevzuhur yapılar değiller,
devletin köklü kurumlarından daha köklü bir geçmişe sahipler. Dolayısıyla en azından biraz saygıyı hakediyorlar.
Geçmişlerinde siyaset ya da ticaretle meşgul değillerdi, bugün de olmak zorunda değiller. Onları asıl işleri ve
uzmanlıkları olmayan alanlarda faaliyet göstermek zorunda bırakanın “içinde düştükleri şartlar” olduğu
unutulmamalı.

İrfan Merkezleri Projesi
Tasavvufi oluşumların resmileşmesi ve şeffaflaşması sanıldığının aksine her tarafın tarikatlerle dolacağı
anlamına gelmiyor. Muhtemelen birçoğunun zaman içinde tasfiye olacağı görülecek ama bunun için daha iyi
alternatiflerin ortaya çıkması gerekiyor. Kötüsünün nasıl tasfiye olacağına odaklanılacağına iyisini nereden
bulacağımıza odaklansak sorun kendiliğinden çözülecek.
Yasal zemin oluşturulunca tüm tarikatlerin ertesi gün her tarafta şube açacağını bekleyenler yanılıyorlar. Bunun
birkaç sebebi var:
Şeffaf olmak çok da istenen bir şey değildir. Aydınlıkta bütün kusurlar görünür. Şeffaflaşma demek göz önünde
bulunmak dolayısıyla da eleştirilmek demektir. Bir de şeffaflaşma beklentisinin –kendilerinden bile olsa- bir üst
otoritenin denetimi anlamına geleceği düşünülürse çoğu yapının bu işe gönüllü olmayacağı kendiliğinden ortaya
çıkar.
O zaman neden resmi yapı kuracakları bekleniyor?
Bir süre sonra buna mecbur kalabilirler. Eğer, az sayıda da olsa iyi örnekler çıkabilirse, diğerleri çekiciliğini
kaybetmeye başlayacaktır. Denetlenmeyi kabul ettiği için daha güvenilir, yasal olarak sıkıntısı olmayan yapılar
çıkıp insanlar onlara yöneldikçe, toplum baskısı oluşacak ve değişim zorunlu hale gelecektir.
Bu süreç aynı zamanda güven de sağlayacaktır. Bugün için denetimin ne anlama geleceği açık değildir. Yarın
siyasetin nasıl bir tavır takınacağı belirsizdir. İşleri nasıl yürütüleceğinin modeli de bulunmamaktadır. Tasavvufi
yapılar -çok verimli olmasa da- tekke tipi yapılar olmadan yaşamaya uyum sağladılar. Artık bir yandan bu tip
yapılara ihtiyaç duymuyorlar diğer yandan bu tip yapılar nasıl kurulur, kullanılır, buralarda nasıl faaliyet yapılır
hatırlamıyorlar. Sıkıntıları olsa da bir şekilde yürüyen faaliyetlerini bu haliyle neden riske atsınlar?
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İrfan merkezleri açılması ile tarikatlerin resmileşmesi bir zorunluluk değil bir teşvik ve imkân olarak görülmelidir.
Büyük beklentiler olmadan, iyi örnekleri cesaretlendirip teşvik ederek ağır ağır ilerlenmesi gerekiyor.
Muhtemelen ikna olanlar öncelikle deneme amaçlı yapılar kuracaklardır. Bu arada yeni hatta ortak arayışlar da
teşvik edilmeli.
Yapılacaklar, bir bakıma karşılıklı güven artırıcı önlemler olarak değerlendirilebilir. Bunun için iyi bir liderliğe
ihtiyaç var. Bunu sağlamak için de ilerleyen bölümde yer alan Deneyimler Enstitüsü ve Koordinasyon Kurumu
hayati öneme sahip olacaktır.
İrfan Mekteplerine yasal düzenlenme aslında malumun ilanından başka bir şey de olmayacaktır. Tarikatlar
zaten açık, hem de yasak olmasına rağmen. Şapka kanunu gibi… Kimse şapka giymiyor ama şapka giymek
zorunlu.
Tasavvufi yapıları rahatlatacak en önemli çaba tasavvufun inanç üretme potansiyelinin önüne set çekmeye
çalışmaktır. İslam tarihi boyunca tartışma da bundan çıkmıştır. Hâlbuki aynı konuya farklı şekillerde de
yaklaşılabilir. Örneğin rabıta konusu konsantrasyonu sağlayan bir yöntem olarak da görülebilir; şeyh efendiyi
düşünmenin benzeri uygulamalar NLP uygulamalarında ya da spor psikologları tarafında da tavsiye
edilmektedir. Ama şeyhin otoritesi, gelenek oluşumunun gücü birleşince, hele bir de şeyhler ilmi otoriteye de
sahiplerse ortaya istenmeyen durumlar çıkmaktadır. Bu tip durumların aşılmasının bir yolu da dış otoritedir.
Meclis-i meşayih gibi bir yapı yanlış anlamaların önüne geçecektir. Yeter ki bu yapı, içeriden, ehil insanlardan
oluşturulsun.

Modern Dünyada Tasavvuf
Mevcut yapılar Osmanlı’nın son döneminden kalan usül ve esaslarla devam etmeye çalışıyorlar. Gelenek tabii ki
önemli ama kutsallık taşımadığını da kabul etmek gerekiyor. Tarih boyunca tasavvufi oluşumlar değiştiler: 10
yy.’da Bağdat’taki tasavvufi çevrelerle, 13. Yüzyılda Konya’dakiler, 14. yüzyılda Bursa’daki tasavvufi oluşumlar,
15.yüzyılda İstanbul’un fethinde yer alanlarla, 16.yy.’da Kanuni’nin İstanbul’undakiler, 19. yüzyılda
Abdülhamid’in İstanbul’undaki Halidi tekkeleri aynı usül ve esaslarla hareket etmiyorlardı.
Zamanın şartları, değişen insan profili ve toplumsal imkânlar usül ve esaslarda değişiklikleri de zorunlu kılmıştır.
Şeffaflaşmak ve yasallaşmak tasavvufi oluşumlara kendilerini yenileme fırsatı verecektir aksi halde gelenek
modern dünyada yavaş yavaş yok olup gitmeye yüz tutuyor. Sahip olduğumuz birikim ve tecrübe ile geleneği
yeniden üretip canlandırmak mümkün. Eğer bu sağlanabilirse tasavvuf modern dünya’nın belki de en büyük
ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip.
Tasavvuf, tarih boyunca ve farklı coğrafyalarda büyük bir çeşitlilik gösterdi. Tasavvufi anlayış mutlaka
zenginleştirilmelidir. Bu taliplerin meşreplerinin farklılığı için de gereklidir. Yurt dışından bu konuda çalışmak
isteyenlerin başvuruları da değerlendirilebilir. Geçmişte de Osmanlı coğrafyası yurtdışından bu amaçla gelenleri
misafir ediyordu.
Tarikatler bugünkü halleriyle modern öncesi dönemin organizasyonları. Modernliğin etkisi Cumhuriyet ile
başlamadı. Osmanlı doneminde bile çoğu tasfiye olmuş ya da can çekişiyordu. Bugün ayakta olanların büyük bir
bölümünün Halidi tekkesi olması tesadüf değil. Halidilik moderm dönemin başında doğdu ama çoğunlukla
modern olmayan alanda serpildi. Bugün de büyük şehirlerde faaliyet gösteren tekkeler mezun vermekte
zorlanıyorlar. Mezun verenler varsa modern olmayan toplumsal yapıların kısmen devam ettiği doğudaki
medrese-tekke yapıları.
Şeyh olabilmenin gerek şartı (yeter şartı değil) seyr-i süluk aşamalarını tamamlayıp mezun olmaktır. Günümüzde
çoğu tekkede şeyhliğin babadan oğula geçmesinin sebebi tekkelerin mezun vermekte zorlanmaları, giden kâmil
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insanların yerinin doldurulamamasıdır. Bu durumu gören şeyh efendiler, nispeten kotrollü alanları olan ev
ortamında hiç değilse oğlunu yetiştirip yolun devamlılığını temine gayret etmekte görünüyorlar.
Diğer yandan bu durum sürdürülebilir değil; bizim modern dünyada tasavvufun yaşanma modellerini üretmemiz
gerekiyor. Bunun için yeni uygulama modelleri geliştirilmesi teşvik edilmeli, desteklenmeli. Özellikle
çoğaltılabilir, yaygınlaştırılabilir kurumsal yapılar üretmeye ihtiyacımız var.
Tasavvufi rehberlik özünde bir iç yolculuğa talip olmaktır. Bu hem talibin en azından belirli bir aşamadan sonra
odaklanmasını hem de rehberin ilgilenmesini gerektirir. İşin bu doğası sayıyı sınırlar. Binlerce müridi olan
tekkelere yöneltilen en ciddi eleştiri de budur. Diğer yandan onların amacı da çok kişiyi sahiplenip güç kazanmak
değil, olabildiğince çok insanın gündemine bu deneyimi taşımaktır ki verilen “teberrük dersleri” bile modern
dünya için ileri düzey bir deneyim imkânı sayılır. Taliplerin ekserisi teberrük dersini bile yerine getirememekte ya
da oradan ileri geçememektedir. Halbûki teberrük dersi seyr-i sülukun aşamalarından bile sayılmazdı.
Eskiden nüfus azdı, ulaşım ve iletişim sınırlıydı; her yerde tekkeler bulunuyordu. Dolayısıyla tekkeler büyük
ölçüde mahalli hizmet birimleri olarak çalışıyorlardı. Şimdi bir tekkenin ismi çıksa bırakın başka semtleri, başka
şehirlerden ve ülkelerden insanlar uçağa atlayıp mürid olamaya gelirler ve geliyorlar da…
Tarikatler bu sayıyı nasıl yönetecekler? Kendi içlerinde kademeli bir yapı mı kuracaklar, talipler resmi
imtihanlara girip, buna göre uzman hoca ve merkezlere mi yönlendirilecek?
Tekkeler başka ne tip faaliyetler yapacaklar? Musiki, hadis, tefsir, fıkıh okutmak… Bunların da birer gelenek
olduğu unutulmamalı. Bu gelenekler kaldı mı?
Kastımız bunların yapılamayacağı değil ama büyük ölçüde bu geleneklerin yeniden oluşturulması gerektiği ve
vakit alacağı…
Özetle modern dünyada yaşanabilir, yagınlaştırılabilir, sürdürülebilir, güvenli irfan merkezi modellerine
ihtiyacımız var.
Bu çalışmaların hem mevcut oluşumlar hem de devlet ve toplum açısından belirli riskler taşıdığı doğrudur ama
bu çalışmaların yapılmamasının riskleri her iki taraf açısından daha büyüktür. Hata yapmaktan korkarak bir
yere varılamıyor. Çalışmalar mükemmel olması gerekmiyor, bazı eksiklikler görüldükçe düzeltilecektir ama bir
şey yapılmadıkça gelişme olmaz. Yalnız denemelerin kapsamı yönetilmeli, kontrolden çıkılmamasına dikkat
edilmeli. Tasavvufi yapılar da bu süreçte sorumluluklarının farkında olmalılar.
Özetle amaç, mevcut tarikatlara çekidüzen vermek değil, geçmişi canlandırmak, onların yardımıyla yeni dünya
için yeni yollar aramak olmalı. Amaç bu olunca, tüm tarikatlerin sivil toplum örgütleri halinde her tarafa
yayılmaları zaten çok da istenen bir durum olmasa gerek.

3.3 Aleviler
…
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4.Strateji Önerisi
Bu bölümde, buraya kadar bahsedilenleri bir araya getirerek bir vizyon belirlemeye ve bu vizyonu hayata
geçirecek bir strateji geliştirmeye çalışacağız.

4.1 SWOT Analizi
Güçlü Yanlar
Kültürün her yerine sinmiş ve toplum tarafından içselleştirilmiş kökleri tarihe dayanan ortak bir din
anlayışı
Batı ile ve modernlikle karşılaşma tecrübesi
Kurumsallaşmış din ve kurumlar
Ekonomi ve insan kaynağı açısından zenginlik
İslam dünyasında tarihten kaynaklanan saygınlık
Toplumun geçmişi ile gurur duyması ve bu geçmişin İslam’dan soyutlanamaması
Zayıf Yanlar
Kurumlar arası koordinasyon eksikliği
Ortak vizyon ve stratejinin olmaması, otorite eksikliği
Cumhuriyet dönemi din politikalarının dini kurumlarda oluşturduğu tahribat
İlmi derinlikte eksiklik, ilmi geleneğin olmaması
Fırsatlar
Batının hızla güç kaybetmesi
İslam dünyasının nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline geliyor olması
Tehditler
Modernliğin gücü ve yaygınlığı
Batınin medya ve iletişim alanındaki üstünlüğü
Modernliğin değişken yapısı
Modernliğin yaygınlığından kaynaklanan evrensellik yanılsaması
İslam dünyasının tehdit olarak görülmesi ve bunun için alınan önlemler

4.2 Strateji
Biz bir toplumuz. Toplumu “toplum” yapan ortak kültürüdür.
Batı’nın güç kaybetmesi bir fırsat olsa da hegemonyanın kaybı çekişmeleri artırmış ve dünyayı daha güvenliksiz
bir yer haline getirmiştir. Hiç kimse uluslararası siyasetin nereye evrileceğini kestirememekte, herkes ayakta
kalmaya çalışmaktadır.
Din konusunda dile getirilen problemlerin çoğunun kökeninde modernlik yatmaktadır. Aslında problem sadece
Türkiye toplumunun hatta sadece İslam dünyasının değil tüm dünyanın sorunudur.
Sorunların büyüklüğü, gerekli çözümlerin boyutunu belirler. Dünya çapında bir tehdide ülke çapında kalarak bile
cevap verilemez (ki küçük grupların iyi niyetli çalışmalarının başarı şansı buna göre değerlendirilmelidir). Karşı
koymak için hiç değilse İslam Dünyası kabul edilebilir bir büyüklük olabilirdi ama İslam dünyasının bugünkü
durumu ortada.
Diğer yandan Türkiye büyük bir ülkedir; üstelik Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Tarihi tecrübesi,
kültürel derinliği, yetişmiş insan gücü ile emsalsiz bir potansiyele sahiptir. Ortaya koyabileceği başarı örnekleri
dünya çapında etkiye sebep olabilir.
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Sorunları anlama ve çözümler üretme çabasında ülkenin en iyi insan kaynaklarına ulaşılması hatta Türkiye
dışındaki kaynakların desteğinin alınması çok önemli. Dünya çapındaki tehditlere yerel çözümlerle cevap
üretilemeyeceği gibi, sıradan insanlarla da dünya çapında çözümler üretilemez.
Başarı için öncelikle Türkiye’nin enerjisinin iç mücadelelerle tüketilmesinin önüne geçilmelidir. Elbette herkesin
bir siyasi görüşü vardır ama dini siyasetin konusu olmaktan çıkarmak gerekiyor. Dini kurumlar -resmi ya da sivilolabildiğince siyaset üstü kalmaya dikkat etmelidirler. Dindar seçmeni olmayan hiçbir partı görünmüyor. Doğru
bir dil geliştirilebilirse tüm siyasi partilerin din konusunda duyarlı olması ve desteği sağlanabilir.
Bu durum, dini grupların bugüne kadar siyaset yapmasının yanlış olduğu anlamına gelmez. Dine sistemli
saldırının olduğu ortamda toplumun her kesimin en azından siyasi araçlarla kendini savunması meşru bir
harekettir ama bugün hiçbir parti dine saldırma eğiliminde değil. Bu ortamda radikal bir değişiklik olmadığı
sürece dini korumanın yolu dini siyasetten uzak, her siyasi oluşuma eşit mesafede tutmaktır.
Toplumun kamuda ve özelde aynı alana yönelik çalışan unsurları arasında koordinasyon sağlayarak birbirlerini
tamamlayacak şekilde ortak hedeflere yönelik çalışmalarını sağlamak gerekiyor. Sivil toplumun harekete
geçirilmesi kaynaklar açısından önemli. Devletin bu alana ayırabileceği ekonomik kaynaklar ve insan kaynağı
sınırlı. Ama doğru yönlendirmelerle sivil toplumun büyük bir kesimi bu alana varını yoğunu vermeye hazır.
Koordinasyonu mümkün kılacak asıl güç ortak vizyon olacaktır. Bunun için önereceğimiz vizyon şudur:
Vizyon
Toplumunun tarihi ve kültürü ile uyumlu, değişen dünya şartlarını da göz önüne bulunduran bir İslam anlayışının
toplumun geneline yayılması ve paylaşılır değer haline gelmesi

4.3 Türk İslamı
Din Konusunda Ortak Kültür
Din, her aklına gelenin bir şeyler söylediği bir fikir paylaşım alanı olmaktan çıkmalıdır. Din toplumu bir arada
tutan kültürün en önemli ögesidir. Kültür toplum bireyleri tarafından paylaşılan değerler üzerine kurulur, ortak
bir anlayışı ifade eder.
Ortak değerler derken toplumun tüm fertlerinin tüm değerlerde hemfikir olmasını kast etmiyoruz. Toplumun
fertleri bazı konularda farklı değerlere sahip olsalar bile bu farklılık yine de diğer toplumlarla kıyaslandığında
daha az ise toplum bir arada kalmaya devam eder, aksi halde dağılır. İslam gibi toplumun çok büyük bir
kesiminin paylaştığı bir değerler sisteminin siyasetin aracı haline getirilmesi toplumsal açıdan büyük bir
problemdir. İslam istesek de istemesek de bu toplumun kurucu unsurlarının başında gelmektedir. Dolayısiyla
İslam'ı hedef alıp yıpratmaya çalısmanın dindar olsun ya da olmasın kimseye faydası yoktur.
Din konusunda topluma ortak bir anlayış mutlaka sunulmalıdır. Akademik tartışmalar, akademik ortamlarda
yapılabilir; farklı düşünceleri linç etmek gerekmez. Oluşturulan ortak mesaj güçlü bir şekilde verilir ve kurumlar
mesaj konusunda ortak hareket ederlerse; ortak anlayış doğrultusundaki çabalar desteklenir, diğerleri bu
destekten mahrum bırakılırsa diğer görüşler sadece zenginlik olarak kalır.
Bunun için ortak bir din politikasının kurumlar tarafından üretilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Mesaj anlaşılır ve
net olarak ifade edilebilmelidir. Ayrıca mesaj farklı hedef kitlelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmeli ve uygun
kanallardan sunulmalıdır. Mesajın yoğunluğu (çok yerde aynı mesajın verilmesi) ve sürekliliği (mesajın uzun bir
süre tekrarlanması) da önemlidir.
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Hangi Din Anlayışı?
Ortak bir din söyleminden bahsedilince bu söylemin nasıl seçileceği problemi ile karşı karşıya kalınır. Kur’an ve
Sünnet eksenli “sahih” bir din arayışından “felsefi” din anlayışlarına kadar çok geniş bir yelpazede din anlayışları
önermek mümkündür, zaten önerilmektedir. Öyle ise “hangi din” anlayışı ortak mesaj olarak verilecek?
“Doğru” din anlayışı nasıl olmalı?
Bu tartışmaların bir sonuca bağlanması mümkün olmadığı gibi, yapılan tartışmalar da yarardan çok zarar
getirecek; hem vakit hem de enerji kaybedilecektir. Daha da kötüsü, hangi “doğru” din anlayışı belirlenirse
belirlensin uygulanmasının neredeyse imkânsız olduğu görülecektir. Çünkü din, sanıldığının aksine felsefi bir
düşünce sistemi değil, öncelikle bir kültürdür. Kültürü şekillendirme çabalarının ise –toplum mühendisliği olarak
da adlandırılır- hayal kırıklıkları ile sonuçlandığını kendi tarihimizden de biliyoruz. Din toplumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda kendiliğinden şekillenir. Geçmişte de böyle şekillenmiş ve bu sayede kültürün bir parçası haline
gelmiştir.

Farklı İslamlar
“Doğru İslam anlayışı” tartışması tarih boyunca çözümlenebilmiş görünmüyor. İran İslamı, Suud İslamı, Afrika
İslamı, Hint İslamı ve Türk İslamı bütün gerçekliği ile karşımızda duruyor. Şüphesiz ilahi vahiy vardır ve gerçektir
ama toplumlar bu vahyi kendi kültürleri ve toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda yorumlamışlardır. Saadettin
Ökten’in ifadesiyle Osmanlı kültürü belki de “İslam’ın son ihtişamlı yorumu” olarak kabul edilmelidir. Bu yüzden
İslam anlayışlarına müdahale ederek bir sonuca varmaya çalışmak yerine kültürel kodları esas alan bir İslam
anlayışı üzerinden devam etmek en azından çok daha verimli bir yöntem olarak görünmektedir.
Toplum olarak 18. Yüzyıldan beri yoğun değişimi zaten yaşamaktayız. Genel kanının aksine Osmanlı’nın son
dönemi de dini açıdan asr-ı saadet sayılmazdı. Modernliğin ağırlığı başta yönetici kadrolar olmak üzere
toplumun üzerine çökmüş durumdaydı.
Cumhuriyet öncesi ile sonrası arasında derin bir uçurum da yoktur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, büyük ölçüde
dönemin dış şartlarının da etkisi ile bir kırılma yaşansa da bugün nehir büyük ölçüde doğal yatağına dönmüş
durumda.
Kültür, toplumu diğer toplumlardan ayıran, bu yüzden de var olmasını sağlayan temel unsurdur. Kültürün
omurgasını toplumun bireyleri arasında paylaşılan değerler oluşturur ve bu değerler nesilden nesile aktarılır.
Toplumun birliği ve gücü bu değerler ile sağlanır. İstesek de istemesek de bu toplumun kültürü, bir din anlayışı
çerçevesinde şekillenmiştir. Dolayısıyla fazla tartışmaya gerek duymadan başlangıç noktası olarak “Türk-İslam”
anlayışı referans alınıp ilerlenebilir.
Şüphesiz bu anlayışı, bugünün toplumsal şartları içinde olduğu gibi koruyarak devam etme imkânı yoktur. Ama
temel anlayış korunarak değişen şartlar değerlendirilip gerekli revizyonlar ile devam etmek hem en hızlı hem de
verimli yol olarak görünmekedir.
İlerleyen bölümlerde din ve ilgili kurumlardaki yeniden yapılanma önerilerini bir din projesi değil, kültürel bir
gözden geçirme olarak değerlendirmek herkesi rahatlatacaktır. Dini inancı olmayanlarımız bile camide cenaze
namazı kılındıktan sonra toprağa veriliyor çünkü bir şey yapılması gerekiyor. Bu şekilde gömülmeyi, yakılıp
kaplara konulmaya tercih etmelerinin sebebi tamamen kültürdür.
Kültüre hepimizin ihtiyacı var.
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Kültürümüzün Gücü
Daha önce de belirttiğimiz gibi kültürler toplumların tecrübelerini ifade ederler. Toplumlar dağılsa bile kültürler
tamamen yok olmaz, diğer kültürlerin içinde yaşamaya devam eder.
Bugünkü kültürler geçmişte yaşayan kültürlerin üzerine bina edilerek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu açıdan
bakıldığında Dünya üzerinde var olan tüm kültürler aynı yaşta görülebilir ama bu aynı tecrübeye sahip oldukları
anlamına gelmez. Doğduğundan itibaren köyünün dışına çıkmamış bir çiftçi ile dünyanın dört bir yanında
ordular yönetmiş, mücadeleler kazanmış bir general aynı yaşta olabilirler ama aynı tecrübeye sahip değildirler.
Belki de dünya üzerindeki en güçlü kültürel birikime sahip toplumuz. Bu hamasi bir yaklaşım ile ortaya atılmış bir
iddia değil, hesaplanabilir, kanıtlanabilir bir gerçeğin ifadesi.
Tarihi kayıtlara göre Türk kültürünün atlı-göçebe bir kültür halini alması 4 bin yıl kadar önceye dayanıyor.
Ondan öncesi için de söylenebilecek çok şey var ama konunun özünden uzaklaşmaya sebep olacağı için buradan
başlamak yeterli. Atlı-göçebe kültürü o günkü şartlarda diğer toplumların hayal bile edemeyeceği bir hız sağladı.
Bu, yaşam şartları ile ve silah teknolojisi (ok) ile birleştirince dünyanın en savaşçı toplumu ortaya çıktı.
Kültürler ihtiyaçlar doğrultusunda gelişir. Askeri beceri, yönetilecek topluluklar sorununu da beraberinde getirdi.
Yönetim becerisi, savaşçılığın kaçınılmaz bir sonucuydu. Yoksa çoğu kaynakta belirtildiği şekliyle organizasyon
ve yönetim becerisi atları gütme ihtiyacından doğmuş bir yetenek değildir. Sonuçta, Çin’den Orta Avrupa’ya,
Sibirya’dan Hindistan’a kadar olan bölge bu kültüre 3 binyıl boyunca boyun eğdi.
Biz tarih öğrenimimizin eksikliği yüzünden sadece Osmanlı tecrübesini görüyoruz ama MÖ 2.binlerden itibaren
Avrupa’nın ortalarına kadar defalarca gelindi. Bugünkü Rus Bozkırları ve Orta Avrupa Ovası binyıllar boyunca bu
kültüre ev sahipliği yaptı.
Selçuklular atlı-göçebelerin son halkası olarak ortaya çıkıp dağınık haldeki İslam dünyasını bir araya getirdiler.
Türkler İslam’a girerken Türk kültürü ile İran ve Abbasi tecrübelerini birleştirmişlerdi.
İranlılar ise Asur’un yıkılmasından kısa bir süre sonra 2500 yıllık Mezopotamya (Sümer-Babil-Asur) kültürünün
tek varisi haline gelmiş ama orada kalmayarak onu Pers-Sasani tecrübesi ile çok daha ileriye taşımışlardı. Pers
imparatorluğu dünya üzerinde kurulan gerçek manadaki ilk imparatorluk olarak kabul edilir. İslam ordularına
boyun eğmek zorunda kaldıklarında bin yıllık imparatorluk tecrübesine sahiptiler ve yaşayan iki imparatorluktan
birini yönetiyorlardı. İslam ordularına boyun eğdiler ama yok olmadılar. İslam’ı kendi kültürleri ile birleştirmiş ve
Abbasi saray kültürünün gerçek sahipleri olmuşlardı.
Selçuklular İran-Emevi-Abbasi kültürünü kendi kültürleri ile birleştirmişlerdi. Osmanlılar Selçuklulardan sonra bu
kültürün varisi oldular ama onunla yetinmediler. Fatih’in büyük projesi Doğu Roma İmparatorluğu’nu bir Türkİslam imparatorluğu olarak tekrar diriltmekti. İmparatorluk olmak iddia ve lafla olacak bir şey değildir. Toprak
büyüklüğü ya da tek başına nüfus da yetmez. İmparatorluk “farklı kültürlerdeki toplulukları bir arada
yönetebilme” becerisidir.
Bizans yıkıldığında dünya üzerinde ayakta kalan son uzun soluklu imparatorluk durumundaydı. Bizans her
şeyden önce Roma’ydı. (Rum) Konstantinapolis “Yeni Roma" olarak kurulmuştu ama sadece Roma olarak
kalmadı çünkü imparatorluğun Yunan kültürünün hâkim olduğu doğu kısmını yönetiyordu. Yunan kültürü ise
artık sadece Yunan ana karasındaki klasik kültür değildi. İskender ile birlikte Doğu ve Mısır kültürlerini de içine
alan ve Helenistik kültür olarak adlandırılan çok daha geniş bir sentezi ifade ediyordu.
Osmanlı Devleti Fatih’ten sonra Bizans kültürüne de varisi oldu ve imparatorluk haline geldi. Bu arada Fatih
zamanında imparatorluğa katılan Kırım’ın taşıdığı Moğol imparatorluğu tecrübesini de göz ardı etmemek
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gerekir. Cengiz Han’ın oğulları arasında paylaştırdığı toprakların en batıdaki kısmını yönetiyorlardı ve ilk İslam’a
giren grubu temsil ediyorlardı. Yüzyıllarca Ruslar onların boyunduruğunda yaşadılar.
Yavuz zamanında Osmanlı kültürüne Memlûk kültürü de eklendi. Memlûklar Mısır ve Suriye’ye hâkim olup
Emevi-Abbasi tecrübesinin Selçuklu dışındaki farklı bir damarının varisi olmuşlardı. Selçukluların daha çok İranİslam yorumu üzerinden elde ettiği gelenek orada daha fazla Arap-İslam yorumu ile yaşatılıyordu.
Tüm bunlardan sonraki Osmanlı kültürü ise bunların toplamını aşan yepyeni bir deneyimdir. Osmanlılar, 2 asra
yakın bir süre dünyanın en büyük imparatorluğunu yönettiler ve en gözde kültürüne sahip oldular.
Son 3 asırdır Modern Batı kültürü ile mücadele ediyoruz ve yıkılmadık. Müslüman toplumlar içinde modern Batı
ile en eski karşılaşma tecrübesine sahip toplumuz. 3 asrı aşkın bir zamandır bunu bir problem olarak yaşıyor ve
çözümler geliştiriyoruz. Diğer yandan Batı karşısında en az komplekse sahip Müslüman toplumuz. Defalarca
savaştık ve onları defalarca yenmeyi başardık. Yenildiğimiz zamanlarda da bunu geçici gördük ama
vazgeçmedik.
Yine çoğu Müsluman topluluktan farklı olarak birçok batı ile karşılaştık. Batı önce Fransa’ydı, sonra İngiltere
oldu, sonra da Almanya… 70 yıldır da Amerika durumunda ve 25-30 yıldır bu ilişki ittifak ilişkisinden mücadeleye
doğru evriliyor.
Kültürümüzü yıkamayan her şey bizi güçlendiriyor. Bugün İslam dünyasında Modern dünyaya karşı bir alternatif
üretilecekse bunun gerçekleşme ihtimalinin en yüksek olduğu yer bu topraklar olsa gerek.

Farklılığımızın Değeri
Tüm potansiyeline rağmen, yukarıda özetlemeye çalıştığımız kültürel tecrübeye yüz çevirip de işe Medine
toplumundan başlamayı düşünmek gerçekten çok üzücü. Doğruluğu oldukça şüpheli varsayımları/teorileri dinin
yadsınamaz gerçekleriymiş gibi algılıyoruz. Bu karmaşıklıkta bir dünya için Medine modelinden başlamak, fizik
doktorası için ilkokul matematiğinden başlamaya benziyor. Şüphesiz buraya kadar anlatmaya çalıştığımız
tecrübe bugünün dünyasına çözüm üretmek için yetmiyor ama üzerine birkaç ders alsak doktora için yeterli
seviyeye ulaşmak hiç de zor değil.
Derinlemesine analizlerin yeri burası olmasa da şu kadarı söylenebilir: Şiilik, Vehabilik 36 ve DAEŞ37 benzeri
yapılar, kökleri İslam'ın ilk asrına kadar uzanan anlayışlardır. Zaman zaman zayıflayarak zaman zaman
güçlenerek günümüze kadar gelmişlerdir. Bu kadar köklü gelenekleri “İslam dışı” sayarak kurtulmaya çalışmak
cazip görünse de gerçekçi değildir. Daha verimli yaklaşım onların yanlışlığını göstermeye çalışmak yerine, kendi
kültürümüzün farkına varıp onu ön plana çıkarmak olsa gerek. 38
Geleneğimizin farkına vardığımızda ve anladığımızda bunun utanılacak değil övünülecek bir İslam anlayışı
olduğu hemen fark edilecektir:
1.
2.
3.

Dünya Müslümanlarının neredeyse %90'ı tarafından benimsenmektedir.
Bugüne kadar muhalefette olmanın avantajlarını kullanıp teorik düzlemde kalarak değil, gerçek
dünyada yaşanarak bugünlere ulaşmış bir tecrübeye dayanmaktadır
Bu süreçte farklı kültürlerle mücadele ederek donanım ve tecrübe sahibi olmuştur. Dolayısıyla modern
dünyayı anlayıp bir cevap üretmek mümkünse, bunu başarma kabiliyetine sahip yegâne İslam anlayışı
durumundadır.
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4.

Bin yıldan fazla zamandır bu anlayışın sadece paydaşı olmakla kalmadık liderliğini üstlendik

Türk İslamı
-

Niçin alimlere ve şeylere olağanüstü hürmet gösterilir?
Namazdan sonra neden topluca tesbih çekilir?
Toplu merasimlerde Kur’an yerine neden Mevlüt okunur?
Neden toplu ibadetlede Kur’an değil zikir ve ilahi ön plandadır?
Fütüvvet geleneği aslında nedir?
…

Bu toplumun gerçegi hiçbir zaman Kur’an İslamı olmayacak/olamayacaktır. Çünkü halk Arapça bilmemektedir.39
Bu toplum İslama’a gireli bin yılı aşkın zaman olmuş, bugüne kadar, herkesin Arapça öğrenmesi gerektiği
ütopyası yerine, toplumun gerçekleri ile uyuşan bir din kendiliğinden şekillenmiştir. 40 Bugünden sonra da hem
vahyin ruhuna hem de bugünkü toplum ihtiyaçlarına uygun dinin bu geleneği göz ardı etmeden topluma
sunulması gerekmektedir.
Bunu söylerken “din uydurulması”ndan bahsetmiyoruz.
İlmihal vahiyden formülüze edilmiştir, akaid kitapları da öyle ve dinin omurgasını bunlar oluşturur. Atalarımız
dini Mızraklı ilmihalden öğreniyordu, bugün Ömer Nasuhi Bilmen'den öğreniyoruz. Kur’an’dan değil.
Yanlış mı yapıyoruz?
Peki nasıl olacaktı? Hepimiz vahiyden hüküm mü çıkaracaktık? (Arap ülkelerinde, özellikle selefiler arasında
bunu önerenlerin az olmadığı gözden kaçırılmamalı.)
Her bir Müslümanın Kur’an ve hadisten din çıkarmasını beklemek hem hayalperestliktir hem de kaosa kapı
aralamaktır. Mızraklı ilmihal, Ömer Nasuhi Bilmen, Müzekkin Nüfus, Muhammediye … Bunların ortak özelliği
eksiklerine rağmen içerik ve dil açısından toplum ihtiyaçlarına uygun üretilmiş olmalarıydı. Bu sayede büyük
yaygınlık kazandılar ve en önemlisi kültürün esas fonksiyonu olan paylaşılan değerlerin kaynağı haline geldiler.
Paylaşılan değerler toplumu toplum yapan şeydir.
Peki bahsedilen kaynaklar mükemmel miydi, eksikleri yok muydu? Eksikleri olması mümkündür, eksikler fark
edilirse düzeltilir. Daha da önemlisi toplum ihtiyaçları sürekli değişir. Kaynakların da buna göre sürekli
güncellenmesi gerekir
Bugün de ihtiyaçlar değişmiştir. Hala ilmihallerde kuyular bahsinden, mes üzerine meshten bahsetmeye gerek
var mı? Bunlara ihtiyaç duyanlar, hocalar başta olmak üzere başka kaynaklara başvurabilirler.
Ömer Nasuhi Bilmen’den sonra da birçok ilmihal yazıldı ama onun yerini dolduramadılar. Sebep içerikten çok,
akademisyenlerin makale kokan tatsız tuzsuz dili; çekilir gibi değil!
Bu toplumun gerçegi hiçbir zaman Kur’an İslamı olamayacak olsa da artık tamamen geriye dönüşün mümkün
olmadığının da farkında olunmalıdır. Artık din adamlarına kayıtsız şartsız güven kalmamıştır. İnsanlar bilgiye
daha kolay ulaşmakta ve sorgulamaktadır. Dolayısıyla bu dinin (vahye dayanan kültürün) delilleri ve vahiy
içindeki dayanakları çok daha kolay ulaşılabilir bir şekilde açıklanıyor olmalıdır.
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Türk İslamı’nın Unsurları
Hem kültür kodları hem bugünkü dünyanın ihtiyaçları ile uyumlu İslam nasıl bir İslam olabilir?
Bu İslam anlayışının üç temel üzerine yükselmesi beklenmelidir:
Kelam
Maturidi-Eşari geleneğine dayanan ama ve yeni ilm-i kelam deneyimini devam ettirip çok daha ileriye taşıyan,
bugünkü inanç problemlerinin çoğunun felsefe kaynaklı olduğunun farkında, felsefeyi sadece bir problem alanı
olarak görmeyip onun imkânlarından da yararlanan çok daha felsefileşmiş bir kelam anlayışı…
Maturidi-Eşari geleneği tabirini bu kadar rahat kullanmamızın sebebi (zira iki farklı geleneği işaret etmektedir)
bu geleneklerin içeriğini değil yaklaşımlarına işaret etmek istememizdir. Her iki gelenek de İslam’ın inanç
sisteminde ortak bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, akılcı ama vahyin sınırlarını gözeten bir yaklaşımdır.
Yoksa her iki gelenekten de bugünün problemlerine fayda sağlayabilecek pratik oldukça azalmıştır. Tarihte bu
geleneklerin uğraştığı problemlerin pek çoğu artık insanların gündeminde bile değil, ulaştıkları pek çok sonuç da
tartışılır durumdadır. Günümüz Müslümanları başka problemlerle karşı karşıyadır, bu problemlere cevap
üretmek için daha farklı düşünce modellerine ihtiyaç var.
Hanefilik
Hanefiliğe dayanan ama değişim ihtiyacına daha rahat cevap verebilecek araçlarla donanmış çağın ihtiyaçlarını
göz ardı etmeyecek bir fıkıh anlayışı…
Hanefiliği ön plana çıkarmamızın sebebi en doğru mezhebi Hanefilik olarak görmemiz ya da usul olarak
Hanefiliği diğer fıkıh mezheplerinden üstün bulmamız değildir. Bugün gelinen ortamda mezheplerin birbirlerinin
imkânlarından çok daha fazla yararlanabilecekleri de ortadadır, zaten de yararlanmaktadırlar.
Hanefiliği ön planda tutmamızın sebebi, yaygın kültürümüzün Hanefi fıkhı üzerine kurulmuş olmasından
ibarettir.
Tasavvuf
Zengin geleneğimize yaslanan ama psikokojinin ve diğer kültürlerin deneyimlerinden de yararlanan bir tasavvuf
anlayışı…
Tasavvufun özünü deneyim olarak görüyoruz. Bu deneyimlerden zengin bir “düşünce geleneği” de doğmuştur
ama bu geleneğin tasavvufun değil “düşünce tarihinin” bir parçası olarak ele alınması daha doğru olur.
Deneyimler inanç üretmeye de müsaittir ve tarihte bunun çokça örneği görülmüştür. Diğer yandan deneyimler
üzerinden inanç üretilmesinden şiddetle kaçınılmalı ve bunun önüne geçilmelidir. Deneyimlerin inançlara konu
olacak boyutları hiçbir zaman sübjektiflikten kurtulamayacaktır. Bu, dini deneyimleri değersiz kılmaz ama
değerler hiyeraşisinin en üst basamağını teşkil eden inançlar mutlaka vahiy kökenli olmalıdır.
Tasavvufu bir deneyim alanı görüp, inanç alanına müdahalesi kontrol edildiğinde önünde geniş bir alan açılır.
Zira kültürel kodlarımız buna dayanmaktadır. Ayrıca modern dünyanın en önemli ihtiyacı da bu deneyimlere
ulaşamıyor olmaktır. Bu yüzden Müslüman olan batılıların çoğu tasavvuf üzerinden İslam’a giriyorlar. Yine bu
yüzden modern toplumda bireyler, çağdaş papazlara dönen ve dayandıkları varsayımların önemli bir kısmının
yanlışlığı neredeyse ispatlanmış psikologların kapılarında kuyruk oluyorlar.
Din sadece felsefi bir inanç sistemi değildir ama Cumhuriyetin kurucularının dini bu şekilde gördükleri,
kurumların da bu anlayışı benimsedikleri anlaşılıyor. Sonuç olarak ortada kupkuru tatsız-tuzsuz bir şey kalmış
durumda.
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Geleneğin Önemi
Niçin gelenek üzerinden “üretilen” İslam bu kadar önemli?
“Doğru-sahih” İslam’ın bizim İslamımız olduğuna nereden biliyoruz?
Biz Türkiye’de anlaşılan şekliyle İslam’ın en doğru-sahih İslam olduğu iddiasında değiliz. Aksine içinde İslam
vahyi ile dengenin bulunmasında zorlanılacak alanlar bulunduğunun da farkındayız. Daha doğru olduğu için
değil daha verimli olduğu için kültürel kodları dikkate alan bir İslam yorumu üzerinden yürümemiz gerektiğini
iddia ediyoruz.
Binbeşyüz senedir sonuçlanmayan “Doğru İslam” tartışmalarının birinci sıraya konulmasını faydalı bulmuyoruz.
Konunun bu kadar ön plana çıkması, doğru İslam’ı kaybetmemizin farkına varılması ile değil, Müslümanların
Batı karşısında bozguna uğramaları ile alakalı. İslam’ı bin yıldır yanlış anlamıştık da Batı karşısında yenilince mi
aklımıza geldi? Ayrıca bir yanda İran diğer yanda Suudi Arabistan dururken İŞİD de onları beğenmiyorken doğru
İslam’ı nereden bulacağız?
Bu söylenenlerden geleneksel İslam’ı olduğu gibi kabul edelim, vahiy ile tezat oluşturan alanlarda düzeltmelere
gitmeyelim anlamı çıkmamalı. Bu kadar sorun dururken ve bu kadar saldırı varken, bir de bizim elimize baltayı
alıp kendi İslam anlayışımıza saldırmamız birinci öncelik olmamalı.
Dinin, doğduğu kültürden başka bir kültürün bir parçası haline gelmesi oldukça zor ve zaman alan bir süreç.
Bugün ilmi olarak yanlışlığı çok açık olan konularda bile toplumsal uzlaşı çok değerli. Bu yüzden de değişim
yapılacaksa bile özenle ve sabırla yapılmalı. Bunun başarılı sayılabilecek örneklerinden birini DİB geçtiğimiz
birkaç 10 yıl içinde verdi. Mezar ziyaretlerindeki yanlışların duzeltilmesinde büyük bir mesafe kat edildi ama
kırmadan, dökmeden, sabırla ve kararlılıkla...
Yüzyıllar içinde toplumun kültürel kodlarına işlemiş hali ile uyumlu bir İslam yorumuna ulaşıldığında siyasi
tartışmaların büyük ölçüde son bulacağını, İslam’ın geniş kitleler tarafindan sahiplenileceğini görebiliriz. Tersine
kendi değerler sistemimiz ile uyumlu olmayan bir İslam anlayışının kabul konusunda ısrar edenler bilmelidirler ki
çok enerji harcayacak ama az yol alınabilecekler. İslamoğlu’nu ya da Kuytul’u kaç kişi dinliyor ya da dinleyen kaç
kişi anlattıklarını yüreğinde hissediyor?

İhtiyaç Duyulan Din
Önceki bölümlerde de değindiğimiz gibi kültür dışında kalan din varlığını sürdüremez. Din sadece “din” olarak
ele alındığında ulaşılabilecek insanların sayısı oldukça sınırlıdır. Dini bireysel olarak yaşama ihtiyacında olanlar,
iç dünyalarındaki motivasyonlarıyla hareket edenlerdir ve sanılanın aksine toplum içinde azınlıktırlar. Toplumun
büyük coğunluğu dini kültür üzerinden algılar. Kültürün varlık sebebi ise dini taşımak değildir. Kültürün
fonksiyonu toplumun ve bireylerinin varlıklarını sürdürmesidir. Toplumun ihtiyaçlarından kopuk bir din kültür
içinde önemini kaybeder hatta yük haline gelir.
Bugün dışdünya büyük ölçüde modern Batı toplumlarının ihtiyaçları doğrultusunda kabullenilmiş değerleri
zorluyor. Modern dünyaya sırt çevirerek yaşama imkânı yok ama problemleri de görmezden gelemeyiz. Yan
etkilerini en aza indirecek şekilde modernleşmenin yolu, bir yandan kendi kültür ve değerlerimizi, diğer yandan
modern kültür ve değerleri anlamakdan geçiyor.
İki farklı değerle sisteminin kökenlerini anlamadan (örneğin kadın ve aile konusunda ya da toplumsal ilişkiler
konusunda) çözüm üretmeye çalışmak ya dini çarpıtmaya ya da uygulanabilir olmadıgi için dinden toptan
uzaklaşmaya yol açıyor.
Bugün “din” olarak sunulanlar, toplumumuzun ihtiyaçlarına ne kadar cevap veriyor?
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Ne yazık ki, din konusunda sahip olduğumuz araçlar, yöntemler ve kurumlar çok eski ve modası geçmiş
durumda.
Modernliğin içindeki pek çok şeyi kültürümüze dahil edebiliriz. Şu an yapılanın yanlış tarafı bunları değer yüklü
olarak almamız, dolayısıyla da sağlıklı değerlendirememiz. Demokrasiyi bir siyasi yöntem, felsefeyi bir düşünme
şekli ya da bilim adamlığını ihtiyacımız olan çok değerli bir meslek olarak alamıyoruz. Onları değer yüklü olarak
taşıyınca kültürün içinde doğru yere oturtma imkânı da kalmıyor. Halbuki bu kurumlar, geldikleri kültürde yüklü
oldukları değerleri sağlayan tarihi ve toplumsal tecrübelere sahipler. Biz aynı tecrübeleri yaşamadık, yaşamamız
da gerekmiyor, yaşamış gibi davranmamızın anlamı yok.
Bilgiyi ve tecrübeyi “değer”den ayırabilmenin yolu geldiği toplumdaki tarihi tecrübeyi anlamaktan geçiyor.
Bilgiyi “değerler” ile almamanın en büyük faydası ise toplumsal dirence sebep olmamasıdır. Mevcut değerler
sistemi ile çatışmadığı için kültüre çok daha kolay adapte etmek mümkün hale gelir.
Bunu imparatorluk zamanında da yapmaya çalışmış ama başarı sağlayamamıştık. Bugün, onların
başaramadıklarını başarabilmek için bazı avantajlarımız var:
1.
2.

3.
4.
5.

Batı artık eski Batı değil, hızla güç kaybediyor. Onunla birlikte temsil ettiği değerler de çekiciliğini
kaybediyor.
Artık modern değerler sistemine karşı tamamen savunmasız değiliz. Onu çok daha iyi analiz edip
tanıma ve değerlendirme imkânına sahibiz. Bu sayede çok daha güçlü sentezler (Özgün Modernleşme
Modelleri) üretmek mümkün.
Artık bir tarım toplumu değiliz. Modernleşme açısından işin zor kısmı halledilmiş durumda
Atalarımızdan çok daha zengin bir insan kaynağına sahibiz. Her alanda eksikleri olsa da yetişmiş
insanımız var.41
En önemlisi de daha az baskı altındayız. Ordularımız her geçen gün cephelerde geri çekiliyor, topraklar
kaybediliyor, insanlarımız katlediliyor değil. Yaklaşık 1 asırdır savaşmak zorunda kalmadık.

İlerleyen bölümlerde bu anlayış üzerinden kurumlara bakacak ve değişiklik önerilerinde bulunacağız.
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5.Din Hizmetleri
5.1 Diyanet İşleri Başkanlığı
DİB’nın Konumu
Yapılan farklı araştırmalarda, toplumun %90’ın üzerinde bir kesiminin kendisini dindar olarak tanımladığından
bahsetmiştik. Buna karşılık DİB’na olan güven %44. Diğer bir değişle kendisini dindar hisseden insanların yarısı
DİB’na güvenmiyor.
Bunda Cumhuriyet tarihi boyunca, zaman zaman değişen şartlar içinde DİB’nın gösterebildiği performansın
etkisi büyük olsa gerek ama artık bu problemi çözebilecek toplumsal vasat oluşmuş durumda. Raporun sonunda
önerdiğimiz Din İşleri Koordinasyon Kurulu biraz da bunun için öneriliyor: Görevi din işleri ile ilişkili tarafların
birbiriyle iletişim halinde karar verebilmesi.
Bugünkü iktidarın, din-siyaset ilişkisi alanında Cumhuriyet tarihi boyunca farklı şiddetlerde de olsa devam eden
uygulamalara en büyük tepkiyi gösteren kesimi temsil ettiği söylenebilir ama bu alanda yapısal hiçbir değişikliğe
gitmediği gibi, Cumhuriyet tarihi boyunca devam eden alışkanlıkları kendi görüşü doğrultusunda sürdürdüğünü
söylemek de herhalde yanlış olmayacaktır. Son dönemde Diyanet İşleri başkanı değişiminde yaşanan
tatsızlıkların, kamuoyuna yansıtılmamaya çalışılsa da en azından hissedilmesinin önüne geçilemedi. Dikkat
çekmek istediğimiz tartışmanın içeriği değil. Sonuçta Türkiye’de dini temsil eden en üst düzey kurumun
başındaki kişinin otoritesinin, bir devlet bakanının iki dudağı arasında olduğu görüldü. Bunun değişmesi
gerekmiyor mu?
Cuma hutbeleri günün anlam ve önemini ifade eden TRT haber kanalına döndüğü birçok yerde dile getiriliyor. Bu
eleştiriyi yapanların dışarıdan insanlar değil, cami cemati olduklarına özellikle dikkat edilmeli. Eleştiriye
“hutbelerde bunlardan bahsedilmesinin caiz olduğu” şeklinde rahatlıkla cevap verilebilir. Caiz olsa da farz mı?
Toplumun genel duyarlılığı göz önüne alınarak zaten az olan inanç, ibadet, ahlak gibi konulardan bahsedilse ne
kaybedilir?
Maalesef klasik devlet bakış açısının önüne geçilemiyor: “Devlet halkına ne söylemek istiyor!”
Ama bu bakış açısı ile “Milletin hadimi” olma ifadesi örtüşmüyor. Eğer öyle olsaydı camiye gelen insanlar bir
bakıma “müşteri” olarak görülür, “müşteri memnuniyetini artırıp daha iyi hizmet vermek için” ne istediklerine
odaklanılırdı. Elimizde yapılmış bir araştırma yok ama “hutbelerde nelerden bahsedilmesini istiyorsunuz” diye
sorulsa cami cemaatinden %10 bile günün anlam ve önemini belirten “camiler haftası, itfayeciler haftası,
ormanların faydaları…” gibi konuları ilk sıraya yazmayacaktır.

Akademisyenlerin Yönetiminde Diyanet
DİB, 100 bini geçen çalışanı ve dünya üzerine yayılmış temsilcilikleri ile dev bir organizasyon. Büyüklüğü ve
karmaşıklığı ile dünyanın en büyük uluslararsı şirketleri ile yarışır durumda. Bu tip uluslararsı şirketler
organizasyonlarını yönetecek kişileri bulmak için dünya çapında arayış içine giriyorlar. Örneğin Coca-Cola bu
kişiyi Türkiye’de bulduğuna ikna oldu ve bir Türk yıllarca CEO olarak Coca-Cola’nın dünya organizasyonunu
yönetti. Bu büyüklükte organizasyonları hakkıyla yönetebilmek için hem yönetim bilgisi hem de benzer yapılarda
tecrübe kazanmış olmak gerekiyor ama yetmiyor çok özel kişisel yetenekler de gerekiyor.
Diyanet işleri yönetimine, hayatı kitaplar arasında geçmiş insanların 50 yaşından sonra üst düzey yönetici olarak
atanması büyük bir problemdir. Hadis usulü ya da kelam konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaları kurumu
yönetmek için onlara fazla bir fayda sağlamıyor. Hadis, kelam, tefsir nasıl bir bilgi alanı ise bugün için yönetim
de öyle bir bilgi alanı. Atanan DİB’nın yönetim tecrübeleri ise en iyi ihtimalle bölümlerindeki 3-5 akademisyeni
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yönetmiş olmaktan öteye geçmiyor. Kuruma dışarıdan gelmenin dez avantajı, o güne kadar sosyal faaliyetlerden
ve halktan uzak olmaları da cabası. Ayrıca yönetim için gereken kişilik özellikleri de hiç test edilmemiş. Hâlbuki
tarihi tecrübe, genellikle iyi yöneticilik özellikleri ile iyi akademisyenlik özelliklerinin aynı kişilerde bulunmadığını
gösteriyor. İstisna olarak iyi akademesiyenlik ve iyi yöneticilik özellikleri aynı kişide bir araya gelmiş olsa bile bu
özelliklerin hayat bulması için yine tecrübe ile pişmiş olması gerekiyor.
Sonuçta, Bayram namazında ya da kandil gecesinde cami cemaatine sohbet edemeyen, kâğıda bakmadan dua
edemeyen akademisyenler dünya çapında bir organizasyona daha da önemlisi çok daha büyük bir müminler
topluluğuna liderlik etmeye çalışıyorlar.
Diyanet kendi yöneticilerini kendi içinden çıkarabilmeli. Bunun için askeriyede olduğu gibi, Diyanet içinde de
yönetim ayrı bir kariyer olarak değerlendirilmeli. Nasıl kurmay subaylar general olmadan çok önce seçilip buna
göre eğitilmeye başlanıyorsa, Diyanet içinde de bu kariyer yolu çok daha erken başlatılmalı.
Bu sağlandığında siyasetin etkisi de oldukça sınırlanacaktır. Sonuçta ordu komutanları da siyasi irade ile
atanıyor ama ancak alternatifler arasından seçim yapabiliyor. Orgenerallik gerektiren makama orgenerallerden
biri atanıyor, en fazla korgeneral atanabiliyor ama “ben bu pozisyona albay atadım” ya da “üniversiteden hoca
atadım” denemiyor; en azından buna cesaret edilemiyor. 42
Aslında bu ölçüye en zor şartların yaşandığı dönemlerde bile siyasi iradenin büyük ölçüde riayet ettiği, geleneğin
60 darbesinden sonra bozulduğu bilgisi de bir hayli ilginç.
Yönetim ile ilgili önerilere Vaaz-Fetva bölümünde biraz daha değineceğiz.

5.2 Cami Hizmetleri
(DİB) Din Hizmetleri GM.-Cami Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri:
Cami ve mescitlerin ibadete açılması, ibadet, ezan ve sala hizmetlerinin yürütülmesi
Camilerde dini gün ve gecelerde programlar düzenlemek
Ramazan ayında yapılan cami hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi
Camilerde yapılan ibadet hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için müftülük, cami görevlileri,
cami dernekleri ve vakıflar ile cemaat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak
Yol güzergâhlarındaki dinlenme tesisleri ile alış-veriş merkezlerindeki cami ve mescitlerin sorunları ile
ilgili iş ve işlemleri takip
Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz, tekfin ve defin işleri

İbadetlerin Zikir Haline Getirilmesi
Kanaatimize göre ibadetlerin özü zikirdir. Ama hangi zikir?
Zikir tespihi ele alıp 100 kere Allah demek değildir. Zikir bir halin adıdır ki bu haldeyken insan Allah cc. ile birlikte
olmayı deneyimler. Bizim baştan beri dinin özü olarak bahsettiğimiz “deneyimler” de bundan başka bir şey
değildir.
Ayette de belirtildiği gibi zikir için namaz kılınması emredilmiştir. Kur'an okurken -anlaşılmasa bile- onun
sözlerini okunduğunu bilip ona göre okumak/dinlemek zikirdir. Ahlaki bir davranış yerine getirilirken bunun
Allah'ın emri olduğu bilinci ile yerine getirilmesi bir zikirdir. Onun kudretini tefekkür zikirdir. Onun huzurunda
bulunduğu şuuru ile bekleme hali yani murakabe zikirdir. Dua bir zikirdir. Onu anlatan bir ilahi zikirdir.
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Tasavvufta onun isimlerini tekrarlama anlamındaki zikir, geniş anlamdaki zikir haline ulaşmayı sağlayan etkili
bir araç olarak kullanılmıştır. Ama bu hal gerçekleşmediği sürece 1000 kere Allah denilse de zikredilmiş olmaz. 43
Cumhuriyet öncesinde tarikatler deneyim konusunda topluma hizmet veriyorlardı ama aslında buna bile gerek
yoktu. Kültürün her zerresine sinmiş şuur bunu her an yaşanır kılıyordu. Modern dünyada, deneyimleri önceleyen
bir dini hayatı yeniden insanlara sunabilmek gerekiyor.
İbadetleri bu gözle değerlendirip, cemaatin zikir deneyimini yaşamasını sağlatmak din görevlisinin bir numaralı
işi olmalıdır. Bunun için elinde birçok imkân vardır. Buna namazın nasıl deneyime dönüştürüleceği cami
cemaatine gösterilerek başlanabilir.
İmam efendi, önce namazı bu hali sağlayacak şekilde kılmayı cemaate öğretmeli, (ne yazık ki imam efendilerin
birçoğunun önce kendisinin öğrenmesi gerekiyor), sonra da her bir vakit namazında cemaatin bu hali sağlaması
için gayret etmelidir.
Namaz sonrası tespihler de doğru uygulandığında bu amacı tamamlayacak önemli araçlardır ama bugünkü
haliyle bir yükten ve zaman kaybından başka bir şey değildir. Belki, cemaate tespihlerin zorunlu olmadığı
isteyenlerin çıkabileceği, kalmak isteyenlerle bunun doğru dürüst bir şekilde yapılacağı anlatılmalıdır.
Ayrıca başka zikirlerle de ibadetler zenginleştirilebilir. Bunların hem anlamı öğretilip hem de mümkün olduğunca
cemaat birliğini sağlayacak ve duyguları da uyandıracak şekilde ritim ile ve makamla icra edilmesi sağlanabilir.
Bu kadar hengâmenin ve koşturmanın arasında mümin bir fırsat oluşturup camiye geliyor. Hiçbir şey
hissetmeden, sadece ahiretteki karşılığını umut ederek çıkıp gidiyor. Yazık değil mi?

İş Hayatının Temposuna Göre İbadetlerin Düzenlenmesi
Öğle ve ikindi namazlarının nispeten daha hızlı icra edilip sabah ve yatsı namazlarının zenginleştirilmesi
düşünülebilir. Sabah namazı sonrası vakti olanlar için dualar ve tespihler ile zenginleştirilebilir.
Cumartesi akşam sonrası pazar öğle öncesi için rutin özel programlar düzenlenebilir.

Dini Musiki
Dini musiki formu camilere mutlaka yenide adapte edilmelidir. Din görevlilerinin eğitimi, standart uygulama
formları hem İlahiyat Fakültelerinde hem de diyanetin iç eğitim programlarında öğretilmeli ve uygulama
tecrübesi kazandırılmalıdır.
Bu uygulamalar tasavvuf ehlinin tekelinde değildir. Onlar bu işin çok daha sistematik halini özel amçalarla
uygulayabilirler ama kültürümüzde bunlar camilerde de yaygın olarak kullanılmıştır.
Mümkünse her müftülük bünyesinde, konuya özel yeteneği olan din görevlilerinin öncülüğünde “tasavvuf
musikisi tanıtım ve yaygınlaştırma cemiyeti” gibi cemiyetler kurulması teşvik edilmelidir. Burada yetişenler cami
ve cemiyetlerde programlar icra edebilirler.

Aday İmamlık
Bazı meslekler meslek değil daha çok bir yaşam şeklidir. Siyasetçilik, askerlik, doktorluk, polislik, hemşirelik bu
meslekler arasında sayılabilir. Bu tip meslekleri seçenler bir meslek tercihinde bulunmadıklarını özel bir yaşam
şekline kara verdiklerini bilirler/bilmelidirler. Din görevliliği de bu tip mesleklerin başında gelir ve dünyanın her
yerinde bu beklenir.
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Ne yazık ki, cumhuriyet dönemi ile birlikte bu durum değişmiş, din görevliliği, özel bir meslek olmaktan çıkıp
memuriyete dönüşmüştür. Hatta çalışma koşulları, lojman imkânı, görevin gereklilikleri, ücretlerin de
düzeltilmesi ile birleşince oldukça cazip bir memurluk statüsü haline gelmiştir ama bu sürdürülebilir değildir.
Diyanet İşleri başkanlığı’nın toplumun kendisinden beklediği misyonu bu kadrolarla yerine getirmesi imkânsızdır.
Aşağıdan başlayarak yeni bir formasyon ile yeni bir kadronun şekillendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu zaman
alacaktır ama başka çare yoktur. Bu yapılanmanın önemli adımlarından birini “aday imamlık” pozisyonu
oluşturabilir. Önerimiz, imam alımlarında yapılan imtihanı kazanan adayların hemen asıl kadroya alınmaması,
1-2 yıl aday imam olarak sözleşmeli çalıştırılmalarıdır. Aday imamlar, tecrübeli ve yeterliği olan imaların yanında
görev yaptıktan sonra, onların onayı ile asli kadroya atanabilmelidir. Bu süre zarfında namaz kıldıracaklar, vaaz
verecekler, sosyal ortamları yönetecekler, cenaze işleriyle ilgilenecekler, kısaca herşeyi yapacaklar ama tecrübeli
imamların gözetiminde…Böylece hem formasyon kazanacaklar hem de kendileri mesleği deneyimleyip
gelecekleri ile ilgili daha rahat karar verebileceklerdir.
Aday imam en az 2 farklı tecrübeli imam yanında acemiliğini tamamlamalı, her iki imamdan da uygun referans
alamaz ise aday imamlık süreci bir başka imamın da görüşünü alacak şekilde bir süre daha uzatılabilmelidir.
Tabii ki, her camide staj yapılamamalı. Aday imamların staj yaptıkları camiler, belirli seviyenin üzerinde özel
camiler olmalı. Bu camilere atanan imamların esas görevi de imamlık yapmaktan çok imam yetiştirmek olmalı.
Adaylık dönemini tamamlayıp onay alan imamlar boş kadrolara atanamamalı. Önce köy ve kasaba hizmeti
yaptıktan sonra yavaş yavaş istidatları ölçüsünde daha özellikli dini kurumlara atanabilmeli. Yükselme sadece
süreye değil sağlanacak yeterlilikler de dikkate alınarak yapılmalı.
Uygulamada iki hedef oldukça önemlidir:
-

İmamların bir rehberlik altında tecrübe ve formasyon kazanmadan görev almaması
İmamlık mesleğine uygun olmayan kişilerin de bu göreve başlamasının önüne geçilmesi

Cami Görevlilerinin Kalitesinin Artırılması
Maalesef bazı yerlerde din görevlilerinin ortalama seviyesi cemaatin seviyesinin altında kalıyor. Bunun iki sebebi
var: Birincisi atamalar yapılırken cemaatin durumu yeterince göz önünde bulundurulmuyor ki yukarıda
bahsedilen atama şekli bu probleme büyük ölçüde çözüm getirecektir. İkincisi ise din görevlilerinin kendilerini
geliştirmemeleridir. Çoğu din görevlisi için atanıncaya kadar var olan düşük de olsa gayret atandıktan sonra
emeklililiği beklemeye dönüşüyor. Atamadan önce öğrenilen birkaç sure dışında doğru dürüst bilgiye sahip
olunmuyor.
Bunları aşmak için öncelikle camiler sınıflanmalı. En altta ücra köy camilerinden en üstte Selatin camilerine...
Son dönemde bu yapılmış görünüyor ama derinliğin artırılmasına ihtiyaç var. Sonra din görevlisi atamalar belirli
yetkinlikler göz önüne alınarak yapılmalı.
Bu bölümün sonunda bununla ilgili daha ayrıntılı önerilerimizi sunacağız.

Müezzinlik
Çok özel camilerin haricinde (Selatin camileri, Ulu camiler…) müezzin kadrosu olmamalı.
Müezzin kdaroları aday imam kadroları ile -zaman içinde- değiştirilmeli. Müezzin kadroları aday imamların
yetiştirilmesi/staj görmesi için ayrılmalı. Bu süreçte müezzinlik görevini de yerine getirebilirler.
Bunun mümkün olmadığı yerlerde Cemaatten sertifikalı müezzin yetiştirilebilir (fahri)
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Cemaate Yönelik Serifikasyon
Her camide her namazda müezzin hatta bazı namazlarda imam bile bulunamayabiliyor. Bu durumda cemaatten
birileri görev üstleniyor. Ama çoğu durumda belirli bir eğitime sahip olmadıkları için tüm ibadeti çekilmez hale
getirebiliyorlar.
Fahri muezzin ve fahri imam sertifikası verilebilir. Bunun için küçük bir imtihan ve gerekiyorsa bir destekleme
eğitimi gerekebilir. Bu uygulamadan beklenen faydalar şunlar olabilir:
-

Bilgi ve yeteneği olmayan ama bunun da farkında olmayan kişilerin medeni cesaret gösterip cemaatin
ibadetini ifsad etmesinin önüne geçilebilir
Bu işleri yapacak kişilerin hem daha fazla sorumluluk alması hem de eğitilmesi sağlanabilir
Uygulama, uygun olanlar için teşvik edici ve onurlandırıcı da olacaktır

Modern Dünyada Cami Görevlisi- Cemaat İletişimi
Problemlerden biri de din görevlileri ile cami cemati arasındaki ilişkinin zayıflığı. Çoğu imam ezan okununca
cemaatin önüne geçip namaz kıldırıyor sonra işi bitiyor. İlişkinin azlığında modern dünyanın etkisi şüphesiz çok
önemli ama bunu aşamak için en azından çabaya ihtiyaç var. Çabanın tek tek cami cemaatinden
beklenmesindense din görevlilerinden beklenmesi herhalde daha uygun olacaktır.
Bu konuda hazırlanacak bir mobil uygulamanın oldukça faydalı olacağı kanaatindeyiz. Mobil uygulamayı cami
cemaati telefonlarına indirip yaş, eğitim, gibi bilgilerini girecek ve cami seçecekler. Uygulama ile şu fonskiyonlar
sağlanması hedefleniyor:
-

-

-

Din görevlisi, cami cemaatini daha yakından tanıyacak
Cami cemaati, uygulama üzerinden doğrudan din görevlisi ile iletişime geçebilecek.
o Sorular
o Fetva isteği
o Öneriler, şikayetler
Din görevlisi, tek tek ya da toplu olarak cemaatine mesaj gönderebilecek
o Program duyuruları
o Sanal sela (duyuru)
Belirli dönemlerde cemaaten din hizmetlerini ve din görevlilerini değerlenirmeleri istenecek, böylece
caminin, müftülüğün daha objektif değerlendirmesi DİB tarafından otomatik olarak alınmış olacak.
Sanal cami derneği bile bu yapı üzerinden çalıştırılabilir

Cami cemaati bu uygulamayı neden telefonlarına indirsinler?
Çoğu zaten namaz vakitleri programını indiriyor, program bununla entegre hale getirilebilir. Ama daha da
önemlisi din görevlileri bunun için çalışacaklar çünkü bunlar caminin mobil cemaati ve ileride bahsedilen
puanlama sisteminde din görevlisinin değerlendirilmesine doğrudan etki edecek. Caminin kaç mobil cemaati var,
bunların sayısı ne kadar artırılabildi… Ama daha da önemlisi, cemaatin değerlendirme puanları doğrudan din
görevlisinin performans puanını etkileyecek. Olumlu puan toplamak, hatatalardan kaçınmak için din görevlisi
mobil cemaatini memnun etmek zorunda!
Diğer yandan değerlendirmeler sadece din görevlisi hakkında bilgi vermeyecek. DİB da kendi kendini
değerlendirecek; hizmetlerinden memnuniyeti ve önerileri tüm Türkiye’den toplamış olacak.
Hedefimiz, ilişkileri daha fazla sanal ortam taşımak değil. Ama teknoloji hayatımızın bir parçası; alışkanlıklarımız
bu yönde değişiyor. Bu alışkanlıkları göz önüne alarak faydalı hale getirebiliriz. Ayrıca kopuk olan ilişkiler sanal
ortamda başlayıp daha yoğun sosyal ilişkiye dönüşebilir.
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5.3 Vaaz, Fetva
(DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının Görevleri
Güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları
cevaplandırmak.
Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda
inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki uzman kişi ve
kuruluşlardan yararlanmak, gerektiğinde bu alanlarda hizmet satın almak
Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve
geleneksel dinî-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda ilmî ve istişari toplantılar,
konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak
(DİB) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü-İrşat Hizmetleri Daire Başkanın Görevleri
Cami ve mescitlerdeki irşat hizmetleri
Başkanlıkça uygun görülen yerlere vaaz ve irşat ekiplerinin gönderilmesi
Vaaz ve hutbe metinleri hazırlamak
Müftülüklerce yayın kuruluşları vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla düzenlenen
etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Organizasyonun Kökenleri
Önce kısaca mevcut işleyiş hakkında bilgi vererek başlayalım: DİB’nın taşra teşkilatı müftülüklere ayrılmış
durumda. İl ve ilçelerde bir müftülük bulunuyor, o bölge sınırlarına giren tüm imamlar, Kur’an kursu öğreticileri
ve vaizler müftülüğe bağlı olarak çalışıyorlar. Her müftülüğün başında da bir müftü bulunuyor.
Müftü, fetva veren kişi demektir. Gerçekten de müftülük yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ihtisas eğitimlerinden
geçiyor ve ihtisas eğitimlerinin içeriğine bakıldığında Arapça, Fıkıh ve diğer temel İslami ilimlerin ağırlığı
görülüyor. Bir başka değişle kursların amacı fetva verebilecek yeterlilikte uzman yetiştirmek.
Şimdi bazı sorularla konuyu açmaya çalışalım:
-

Niçin Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı ayrı?
Neden ihtisas eğitimlerinin hedefi müftü ve vaiz yetiştirmek?
Neden müftülük kariyeri ile vaizlik kariyeri aynı yoldan ilerliyor ve bu yol imamlıktan farklılaşıyor?
Neden Diyanetin taşra yönetim alanları müftülükler şeklinde organize olmuş ve her bir bölgenin
yöneticisi müftü olarak atanıyor?
Müftü fetva uzmanı ise neden her müftülükte yalnız bir müftü olabiliyor?

Çok fazla sorgulanmayan bu soruları çoğaltmak mümkün. Sorulmuyorlar çünkü yapı en başta böyle
kurgulanmış. Kurgulama yapılırken fazla düşünülmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi esas alınmış
görünüyor. Halbuki o dönemdeki yapılanma, o dönemin imkân ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmıştı.
Bugün aynı kurgu devam ederken aynı ihtiyaçların devam edip etmediği sorgulanmıyor.
Kurgunun temelinde 1910 yılındaki Medâris-i İlmiye Nizâmnâmesi olduğu görülüyor. Medreselerin ıslahı için
başlayan çalışmaların sonucunda iki farklı medrese yapısı oluşturulması gündeme gelmiş. Bunların ilki 1912
yılında Vaizler Medresesi (Medresetü’l-Vaizin) ismiyle açılıyor. Öğretim süresi 4 yıl olan medresenin amacı vaiz
yetiştirmektir. Çünkü halkı irşad eden vaizlik bitmiş durumdadır. O dönemde Şer’iye Vekâleti Tedrisat Umum
Müdürü olan Ahmet Hamdi Akseki, Şer’iye Vekâleti’ne sunduğu raporunda, vaizlerinin seviyelerinin iyice
düştüğünden bahisle; “bugünkü vaizler, erbab-ı ukûlu (akıl erbabını) ağlatacak bir derekeye inmiştir” diye
hayıflanmaktadır. Vaiz namıyla görevlendirilen birtakım kimselerin iki satırlık sözü bir araya getirmekten aciz
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kaldıklarından halka, dinin hükümleri yerine akla ve dine ters hurafelerden, İsrailiyattanı bahsetmelerinden
yakınmaktadır.44
İkinci medrese yapısı ise 1913 yılında “İmam ve Hatipler Medresesi” (Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba) adıyla
kuruluyor. Cumhuriyet döneminde kurulacak olan imam-hatip okullarının da temeli olarak görülen bu
medreseler, orta seviye olarak düşünülmüş ve süresi 1 yıl olarak planlanmıştır. Bazılarına göre hızlı imam
yetiştiren bir çeşit kurstur. 45
Her iki medreseden de başlayan I. Dünya Savaşı yüzünden bir sonuç alınamıyor.
Cumhuriyet ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının yapısını oluşturanlar Osmanlı döneminde yetişen din
adamlarıydı. 1970’li yıllara kadar Diyanet İşleri Başkanı olarak Osmanlı döneminde yetişen insanlar atandı.
Onlar da aşina oldukları yapıyı Cumhuriyet’e taşımış görünüyorlar.
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, diyanet işleri başkanlarının, yüksek perdeden olamasa da Tevhid-i
Tedrisat’a itiraz ettikleri ve din görevlilerinin eğitimin mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olması
gerektiğini seslendirdikleri görülür. En azından başlangıçta hangi politika ile kurulduğu belli olan İlahiyat
fakültelerine ve kontrolleri dışındaki İmam-Hatip okullarına mesafeli duruşları oldukça anlaşılabilir bir durum
ama ellerinden bir şey gelmiyor. Görünen o ki ellerine geçen ilk fırsatta kendi eğitim kurumlarını açma yoluna
gitmişler. İlki 1976 yılında Haseki’de açılan Yüksek İhtisas merkezlerinin sayısı bugün 10’u bulmuş durumda.
Müfredat ve hedef olarak da bizce 1912 yılında kurulan Vaizler Medresesi (Medresetü’l-Vaizin)’nin devamı
niteliğindeler.
İhtisas merkezleri açılmaya başladığında, “İmam ve Hatipler Medresesi” (Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba)’nin
yerine de İmam-Hatip liseleri zaten açılmış durumdaydı.
Buraya kadar anlattıklarımızda eleştirilecek ya da yanlış olan hiçbir şey görmüyoruz. Aslında Osmanlı
İmparatorluğunun son dönemlerinde bir yandan modernleşme diğer yandan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla din
eğitimi ve din hizmetlerindeki düşüş ile 1980’lere kadar Cumhuriyet dönemindeki din hizmetlerindeki baskıların
sonuçları nispeten kıyaslanabilir.
A. Hamdi Akseki’nin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Osmanlı’nın son döneminde din hizmetleri çökme
durumuna gelmişti. Taşradaki din görevlileri hem nitelik hem de nicelik olarak içler acısı durumdaydılar. Halk ise
hala din ile yoğrulmuş bir kültürü yaşıyor, onu dikkate almadan hareket edemiyordu. İletişim bugünle
kıyaslandığında çok farklı bir durumdaydı: mektupla ve acil durumlarda telgraf ile haberleşiliyordu.
Şimdi imparatorluğun son dönemini düşünelim: Bir ilçede yaşayan ve dini göz önüne almadan hareket
edemeyen halk, bir sorun ile karşılaştığında sorununu nasıl çözecek? İntenete mi girecekler, biryerler telefon mu
edecekler? Bunun en makul çözümü, yerleşim yerindeki din konusunda en bilgili uzmana başvurmaktı. Yine
yukarıda işaret ettiğimiz, imam hatip medreselerinin eğitim düzeyinden anlaşılabileceği üzere imamların dini
seviyeleri hiç iç açıcı görünmüyordu. Vaizler medresesi ile hedeflenenin her merkeze, hiç değilse bir tane aklı
başında, fetva verebilecek uzmanlıkta bir din adamı gönderebilmek olduğu varsayılabilir. Yine aynı alıntıdan
anlıyoruz ki, halkı irşad edecek şekilde vaaz verebileceklerin sayısı da oldukça sınırlıdır. Zaten bu yüzden
medresenin adı vaizler medresesi. Yani halka aklı başında bir şekilde vaaz verebilecek ve sorulan sorulara fetva
verebilecek düzeyde bir din uzmanını yetiştirip il ve ilçe merkezine göndermek isteniyor. Adam kıtlığında böyle
bir adam bir merkeze gönderilebilirse, köyler de dahil olmak üzere o bölgedeki diğer din görevlilerinin lideri
olmasından daha doğal bir şey de olmasa gerek.

44
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https://www.kultursayfasi.com/egitim-mesrutiyet2
https://www.kultursayfasi.com/egitim-mesrutiyet2
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Fetva
70’li yılların sonuna kadar Cumhuriyet döneminde de durum çok farklı değildir ama bugün artık şartlar değişmiş
durumda:
-

Toplum değişti, herkes bilgiye çok daha kolay ulaşıyor. Bunun sonucu olarak herkes kendisini müftü
sanıyor.
İletişim imkânları her şeyi değiştirdi artık doğrudan merkezi yapıdan fetva alınabiliyor.
İlahiyat fakültelerinin sayısı 100’ü geçti. İmam-Hatip mezunları artık imam olamıyorlar. Bırakın imamhatip mezunlarını imam olabilmek için yakında yüksek lisans gerekecek.

Bu üç değişiklik bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç şu: Müftü ve vaizlerin otoritesi ancak idari otorite haline
geldi. Fetva almadan hareket etmeyen toplum hızla değişiyor, fetva alma ihtiyacı hissedenler de gittikçe artan
bir oranda interneti ve alo fetva hattını kullanıyorlar. Bunu yapamayanlar ise müftüyü değil en yakınındaki cami
görevlisine başvuruyorlar. Cami görevlisi sorunu çözemese bile, doğrudan merkezi yapı ile sorunun cevabını
alabiliyor. Ayrıca artan bilgi ve iletişim imkânları verilen fetvaların da sorgulanmasına yol açıyor. Eskiden fetva,
fetvayı veren uzmanın bilgi ve bakış açısına göre farklılaşabiliyordu ama günümüz müminleri için bu farklılık
açıklanabilir ve kabul edilebilir değil. Aynı konuda iki fetva olmamalı.
Şimdi tüm bu şartlar altında yeni sorulara ihtiyaç var:
-

Fetva vermek için Arapça kitaplara ihtiyaç var mı?
2 yıllık eğitim, Hanefi fıkhına hakim olmak için yeterli mi?
Sorulan soruların % kaçı geçmiş Hanefi fıkıh kitaplarında var?
Bugün sorulan sorulara benziyorlar diye eskiden verilen hükümleri bugün de kulanabilir miyiz?
Arapça Hanefi fıkıh kitapları mı daha güvenli DİB'nın merkez fetva komisyonunun verdiği hükümler mi?

Eskiden fetva vermek için Arapça fıkıh kitaplarına başvurmaktan başka çare yoktu çünkü fetva verecek kişi
ortamda yapayalnızdı. Ancak kitaplarının yardımına başvurabilirdi ama artık çoğu sorunun cevabına Türkçe
olarak DİB’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Üstelik sorular ve verilen cevaplar güncel, 13. ya da 17.yy’a ait
değil. Bunlar yeterli olmadığında telefon ile ya da internet üzerinden merkezdeki uzmanlara ulaşılıp cevap
alınabiliyor.
Herkesin 3 yıllık ağır bir eğitimden sonra elde edebildiği yarı-yamalak Arapça ile geçmişte yazılan Arapça
kitaplardan farklı farklı hükümler çıkarması mı, merkez fetva komisyonunun Türkçe hükümlerinin eğitimini alıp,
gerektiğinde kolayca verilen hükümlere ulaşıp, yetersiz olduğu durumlarda da bizzat farklı araçlarla
uzmanlarına sorması mı daha faydalı?
Eğer ikinci alternatif daha sağlıklı görünüyorsa, 2-3 yıl Arapça eğitim alıp müftü olmaya ihtiyaç var mı? Yoksa
çok daha az bir eğitim ile tüm din görevlileri bu imkândan yararlanabilirler mi?
Tüm bunlar bir araya geldiğinde tekrar düşünmek gerekiyor: Müftüye fetva uzmanı olarak hala ihtiyaç var mı?

Merkezi Fetva Hizmetleri ve Elektronik Fetva Sistemi Önerisi
İnsanlar bölgelerindeki din uzmanı ile yetinmek zorunda değiller. Gelişen bilgi ve iletişim araçları bundan çok
daha fazlasına imkân veriyor. Önerimiz, bilgi ve iletişim araçlarına daha fazla yatırım ile fetva faaliyetlerinin
merkezileştirilmesi, işin yüzyüze kısmı için de imamların daha etkin rol alması.
Diğer yandan standart dini bilgi aşındı. TV internet dünyanın dört bir yanından görüşlerle dolu. Diyanet bile
kendi içinde dil birliği sağlayamıyor. Ne yazık ki, olanları geri çevirme imkânı yok. Artık müminler otorite
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tanımıyorlar ve bu durum gelecekte derinleşerek devam edecek ve her söylenen için delil beklenecek. Bu yüzden
Merkezi Fetva yapısında fetva hizmetlerinde de delilli çalışma alışkanlığı edinilmesi gerekiyor.
-

Şu konuda hüküm nedir?
Şudur.
Delil?

Fetva verenlerin otoritesi kalmadı, geri getirmek de kolay değil. Problem sadece fetva isteyenlerden
kaynaklanmıyor. Fetva verenlerin çoğu ya camilerde fetva kitaplarının steril ortamında ya da akademinin kalın
duvarları arkasında yaşıyor, çağı ve toplumu tanımıyorlar.
O zaman kime güveneceğiz?
Ortak akla güvenebiliriz.
Olabildiğince çok uzmanın görüşü ortak akıl olarak kabul edilebilir. Görüş belirtilmesi, tartışma ve karar verme
süreçleri web üzerinde hazırlanan bir program vasıtasıyla sağlanabilir. Belirlenen uzmanlar, tek bir yerde
toplanmaya gerek duyulmadan, kendi yerlerinde fetva ve içtihatlara katkı sağlayabilirler.

Taşra Teşkilatının Yönetimi
Gelelim müftünün yönetim fonksiyonuna…
Muftülüğün artık fetva makamı olarak değil, idari bir görev olarak görüldüğünden yukarıda bahsettik. Diğer
yandan müftü olabilmek için vaizlerle aynı kariyer yolunu takip edip Yüksek İhtisas eğitiminin tamamlanması
gerektiğine de değindik.
Bu aşamada kritik soru şu olmalı: İyi bir yönetici olmak için kaç yıl Arapça ve fıkıh okumuş olmak gerekiyor?
Hüküm çıkarıp fetva vermeyecekse, yöneticilik yapma için 2-3 yıl Arapça ve Fıkıh öğrenmenin ne gibi bir faydası
var?
Yapılan araştırmalarda Diyanet çalışanlarının büyük bölümünün müftülerin yönetimlerinden şikayetçi olduğu
görülüyor. Bahsedilen yönetim problemi sadece Diyanet İşleri Başkanlığının değil, doğrudan Kamu Yönetimi
Mezunlarının alınmadığı tüm kamu yönetimi için geçerlidir. Bir meslek dalında yeterince uzmanlaşmış olmanın o
alanda iyi bir yönetici olmak için yeterli olmadığı göz ardı ediliyor.

Vaaz
Cami hocaları neden vaaz vermiyor/veremiyorlar?
Bunun anormal bir durum olduğunun bile farkına varamıyoruz artık. Halbuki din reformu bekleyen
Cumhuriyet’in ilk dönemi yöneticilerinin bile muhtemelen aklına gelemeyecek kadar tuhaf bir durum olsa gerek
ki verilen vaazlar konusunda soruşturmalar açılmış ama hocaların vaaz vermeleri engellenmemişti.
Üstelik bugün imamlarımızın çoğu sadece İslam’ı değil dünyayı tanıyan din mütehassısları (!) yetiştiren İlahiyat
Fakültelerinden mezunlar...
Muhtemelen bunun iki temel sebebi var:
Birincisi 28 Şubat sürecinden sonra bir yandan siyasi iktidarın muhalefeti engellemek, diğer yandan da DİB’nın
kendi içinde yönetemeyeceği sorunlarla karşılaşmamak için vaazları kontrol altına alma girişimleri
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kurumsallaştı. Şartlar değişmesine rağmen uygulama yönetimsel açıdan hala faydalı bulunuyor: Din görevlileri
olmasa DİB ne de güzel yönetilecek!
İkincisi ise karar vericilerin akademisyen olmasının etkisi olabilir. Vaaz sadece bilgi aktarım aracı olarak
görülüyor. Merkezden içerik olarak daha kaliteli bilgi aktarılırsa faydanın da artacağı hesaplanıyor. Vaazın
sadece bilgiden ibaret olmadığı, sunumlarda içeriğin ancak %30 oranında önem taşıdığı, esas etkinin ise sunumu
oluşturan diğer unsurların belirlediği göz ardı ediliyor. Üstelik değişen dünyada merkezi vaazla kendi sonlarını
hızlandırdıklarının da farkında değiller. Amaç mekânik bilginin dinlenmesi ise camide sunulandan çok daha
kaliteli içeriğe artık herkes telefonundan bile ulaşabiliyor.
Eskiden cami cemaati ortak bir kültüre sahipti. Bugün vaizlerin karşısında ilahiyat doktorası yapmış olanlardan
okuma-yazma bilmeyenlere, tarikata bağlanmanın farz olduğunu düşünenlerden tasavvufun şirk olduğunu
düşünenlere, laiklik için siyasi mücade verenlerden demokrasiyi küfür sayanlara kadar çok geniş kültür
yelpazesine sahip bir dinleyici kitlesi var. Bunlar ortak hitap etmenin zorluğu ve verimliliği ortada…
Cami cemaati ortak kültüre sahip değilken, vaizler de ortak kültüre sahip değiller. Genelde aynı camide Cuma
namazı kılıyoruz. Cuma namazı öncesi, İstanbul’un en prestijli ilçelerinden birin vaizlerinin vaazları merkezi
sistem ile veriliyor. Çoğunlukla iki uzman vaizi dinliyoruz. Biri evliya menkıbeleri anlatırken, öbürü fırsat
buldukça tasavvufa çakıyor. Cemaat ne yapsın?
Tüm bunlar ortadayeken ve gidişattan geleceği tahmin etmek zor değilken, Osmanlı İmparatorluğu
dönemindeki “Vaizler Medresesi (Medresetü’l-Vaizin)’nin devamı gibi görünen İshtisas merkezlerinde verilen 3
yıllık zorlu eğitimin fonksiyonelliğinin gözden geçirilmesi gerek miyormu?
Vaiz ihtiyaci 1 asır önce ile aynı mı?
3 yıllık eğitimin vaazlara ciddi bir katkısı var mı?
Farklı camilerde zaman zaman vaaz dinleme durumunda kalan cemaatin fertleri olarak 3 yıllık eğitimin fazla bir
faydasını gördüğümüzü söylememiz oldukça zor. Söylenenler cemaatin önemli bir kısmının özellikle de gençlerin
cep telefonu kadar bile ilgisini çekmiyor. Üstelik bu deneyimler İstanbul’un merkezdeki vaizler için geçerli.
Anadolu’nun bir ilçesindeki cemaat ne yapsın?
Önerimiz vaizlik müessesesinin kademeli olarak kaldırılması. Aynı süreç içinde imamların vaaz verebilir hale
getirilmesi için çalışmaların yapılması.
Hocalar hitap etmeye etmeye hitabeti unuttu. Hitap etmeyen hoca olur mu?
Din Görevlileri, namaz kıldırma memuru olmaktan en kısa sürede çıkarılmalı. Mutlaka yeniden sohbet eder hale
getirilmeli.

İmamlar’ın Vaazı
Bir yandan imamlar hitapta bulunsun isteniyor, diğer yanda da bugünkü cemaate hitap etmenin zorluğundan
bahsediliyor. Vaizlerin başarılı olamadığı bir alanda imamlar nasıl başarılı olacaklar? Üstelik bu kadar imam
nasıl kontrol altında tutulacak (?!)
Aslında her iki sorunun cevabı da aynı yaklaşım ile çözülebilir. Vaaz denince hem hitap şekli hem de içerik olarak
siyasilere taş çıkartacak konuşmalar akla geliyor. Bu tip hitapların artık çok fazla bir değeri kalmadı. Bu kadar
televizyon, internet varken diyanet görevlilerinin bu alanda rekabete girmelerinin anlamı da yok. Ayrıca dini
siyaset üstü hale getirme hedefinin sorumluluğu sadece siyasilerin omuzlarında olmamalı, din görevlilerine de
büyük görev düşüyor. Hangi görüşte olursa olsun cami cemaatinin genelinin vaaz kürsülerinde siyasi içerikli
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konuşmalar yapılmasını istemediği basit bir araştırma ile temellendirilebilir. Cemaatin beklentileri başka yönde,
üstelik bu alanda cami görevlileri hem güçlüler ya da güçlendirilebilirler hem de televizyon ve internet ile
rekabete girmek zorunda değiller.
Öncelikle ilmihal anlatabilirler ve anlatmalılar çünkü cemaatin bu konuda büyük eksikliği var. Üstelik farklı
camilerde bizim de şahit olduğumuz örnekler bu konudaki anlatımların hem büyük bir ilgiyle hem de takdirle
karşılandığını gösteriyor.
Diğer önerdiğimiz alan Kur’an-ı Kerim’in okunup anlatılmasıdır. İmamlar, kürsülerden “Kur’an’ın anlamını
bilmiyorsunuz, okumuyorsunuz da… herkes Kur’an’ın anlamını bilmeli, meal okuyun” diye, çoğu yaşını başını
almış cami cemaatine, periyodik olarak fırça atacağına, Kur’an-ı kerimin manasını anlatabilirler.
Eskiden köy camilerinde bile biraz medrese görümüş imamlar eksiklikleri de olsa kırık-meal denilen, Arapça aslını
okuyup kelime anlamlarını açıkayıp sonra da kısaca anlamını vermeyi beceriyordu. Çok da güzel oluyordu. Bu iş
bu kadar zor mu?
Bugün için zor olduğunun farkındayız. Araştırmalar, cami kürsülerinden “hala meal okumadınız mı” diye cemaati
ayıplayacak olan imamların yetiştiği ilahiyatların mezunlarının da azımsanmayacak bir kısmının meal bile
okumadığını gösteriyor ki meal okumanın Kur’an’ı anlama konusunda büyük bir fayda sağladığı kanaatinde de
değiliz. 46 Dolayısıyla “mütehassız din adamlarımızın” Kur’an’ı cemaate anlatabilecekleri konusunda çok da
iyimser değiliz ama bu zaman içinde aşılamayacak bir zorluk değil. Özellikle İlahiyatlarla ilgili kısımda, bir miktar
da ihtisas eğitimlerinde konuya değinmeye devam edeceğiz.
Bu iki başlığa siyer, hadis, peygamberler tarihi, ahlak gibi başka alanlar da eklenebilir.
Yeri göğü inleten vaazlar yerine, her namazdan önce 10-15 dakikalık sohbetler çok daha etkili olacaktır.
Camilerin çekiciliğini ve fonksiyonunu da başka seviyeye taşıyacaktır.
Amaç imamların kendi cemaatlerini dini hitapta bulunması olarak belirlendikten sonra, merkezi yapı çok kısa
sürede buna yönelik kaynakları rahatlıkla hazırlayabilir.
Vaizlikle ilgili bölümü tamamlamadan önce vaizliğin problemleri konusunda birkaç hususa daha değinmekte
fayda var:
-

Vaizler hallerinden memnun değiller. Yaptıkları işin saygın bulunmadığından şikayetçiler
Özellikle yapılan işin verimliliğinin düşüklüğü çok açık. Bir vaiz haftada en iyi ihtimalle 3-4 vaaz veriyor
Vaaz verilecek alanların çeşitlenmesi vaizlik formasyonu yetersiz hale getiriyor

Vaizlere ayrılan kadroların zaman içinde tasfiye edilmesi planlanmalı. Bu süreç içinde bir yandan imamların
vaizlerin yerini doldurması için hazırlıklar tamamlanırken, diğer yandan vaizler için ayrılan kadrolar sosyal
hizmet uzmanı ve manevi danışmanlar için kullanılmalı. Konunun detayları ilgili bölümde ele alınacak.
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https://www.arayaninsan.com/kuran-anlamak-ileri
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5.4 Hizmet İçi Eğitim
(DİB) Eğitim Hizmetleri GM. -Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı
Eğitim Merkezleri
(DİB) Eğitim Hizmetleri GM.-Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanlığı
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri
Buraya kadar anlatılanlardan sonra şunların söylendiğini duyar gibiyiz: Fetva işini mekezi yapıya ve imamlara
devrettiniz, vaizliği bitirdiniz, yöneticilik yapan müftülerin de ihtisas eğitimine ihtiyacı olmadığını iddia
ediyorsunuz. Derdiniz Yüksek İhtisas Merkezlerini kapattırmak mı?
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki hiçbir kurumu kapattırmak gibi bir hedefimiz yok. Ayrıca DİB’nın ilahiyat
eğitimine güvenmeyip ilk fırsatta kendi eğitim kurumlarını kurmasını da büyük bir sempatiyle karşılıyoruz.
Bugün de bu güvensizliği giderecek bir durum olduğu kanaatinde değiliz. İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi
ilahiyat camiası bu kafa karışıklığı ve umursamazlıkla devam ettiği sürece bu durum değişecek gibi görünmüyor.
DİB ise bir kurum ve kendi normları ile hareket edecek çalışanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla iç eğitim ihtiyacı kısaorta vadede başka şekilde giderilebilecek gibi durmuyor.
Diğer yandan mevcut eğitim, bugünün imkân ve ihtiyaçları göz önüne alındığında verimli görünmüyor. Hem
ihtiyacı karşılamıyor hem de adaylar kullanmayacakları bir eğitim için çok ağır bir yükün altına girmek
durumunda kalıyorlar. Tabii bu kadar ağır bir eğitimin eğitim veren kurumlar açısından da bir maliyeti var,
dolayısıyla din görevlilerinden oldukça sınırlı bir kısmı bu eğitimden yararlanabiliyor.
Müftülükle ve vaizlikle ilişkilendirilen 3 yıllık tek bir eğitim müfredatı yerine, uzman din görevlisi yetiştirmeyi
hedefleyen, süresi öğrenci tarafından belirlenen, esnek kariyer yollarına uygun bir eğitimi sağlayabilecek şekilde
ihtisas kurumları yeniden yapılandırılabilir.
Bu kadar kalabalık ve geniş bir coğrafyaya yayılan, zamanları da kısıtlı çalışanlarının sürekli egitimi için uzaktan
egitime önem verilmelidir. Uzaktan eğitim ile yüzyüze eğitim bir arada planlanabilir. Bazı eğitimlerin yapısı
gereği yüz yüze olması şarttır: Arapça, tashih-i huruf gibi… Bazılarının ise yüzyüze olmasına gerek yoktur. Yüz
yüze olması gerekmeyenleri uzaktan eğitimle verip kaynaklar daha verimli kullanılabilir.
Böyle bir eğitim hedefinde, hizmet içi eğitim kurumları, çok farklı alanlarda eğitim ve sertifikasyon sağlayan
yapılara dönüşeceklerdir. Bu durumda Yüksek İhtisasların görevleri şunlar olacaktır:
-

Tüm eğitimlerin müfredatlarının belirlenmesi, kaynaklarının hazırlanması
Yüzyüze eğitimlerin verilmesi
Başarıların değerlendirilmesi, sertifikasyonların sağlanması, yenilenmesi

Bunun için öncelikle din görevlilerinin esnek kariyer yolları yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bölümün sonunda
önerilerimizi ayrıntılı olarak belirteceğiz. Önce din hizmetlerinin diğer alanlarına değinelim.

5.5 Kur’an Kursları
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı
Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar
açmak, buralarda yürütülecek eğitim-öğretim hizmetlerini düzenlemek,
Yatılı öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak ve yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Kur’an öğretiminde okutulacak ders kitapları ile yardımcı eğitim materyallerinin hazırlatılması Yurt
dışından gelen öğrencilerin Kur’an kurslarında eğitimleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
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Kur’an Kursları da Cumhuriyetin kuruluşunda özel şartlar içinde ortaya çıkmış kurumlar. 47 Gelişim grafiği
incelendiğinde alınan mesafenin büyüklüğü rahatlıklar görülebilir. 48, 49 Üstelik, DİB, kuruluş şartlarına bağlı
kalmamış ve Kursları yeni ihtiyaçlar doğrultusunda oldukça güzel bir şekilde dönüştürmeyi başarmış görünüyor.
DİB’nca Kur’an Kursları ile ilgili son dönemde başlattığı çalışmalara değinmekte fayda var:50
DİB verilerine göre 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Kur’an kurslarında 190.034 erkek, 935.712 kadın olmak
üzere 1.125.746 kişi eğitim görmüş ki bu büyük bir rakam. 51

Kur’an Kursu Tipleri
Açılan kursalar gruplarına göre şu şekilde sıralanıyor: 52


A Grubu: 191 kurs / 2.219 derslik,



B Grubu: 1.303 kurs / 6.153 derslik,



C Grubu: 14.411 kurs / 26.101 derslik,



D Grubu: 14.474 derslik

Gruplamanın anlamlandırılması için tanımları verelim: 53
A Grubu Kur’an Kursları
Öğrenci sayısı 100 ve üzeri olmak,
Yatılı öğrencisi bulunmak,
Öğrenci sayısının %15 ve üzeri hafızlığa çalışan olmak,
Derslik sayısı en az 5 ve üzeri olup, fiziki yapısı, binası ve sosyal imkânları iyi olmak.
B Grubu Kur’an Kursları
Öğrenci sayısı en az 36 ve üzeri olmak,
Derslik sayısı 2-3 veya 4 olmak,
Sınıflardan en az biri hafızlığa çalışan olmak,
C Grubu Kur’an Kursları
Tek derslik
Gündüzlü eğitim yapmak.
D Grubu Kur’an Kursları
Sayılan şartları taşımayan ve/veya ihtiyaç ve talepler gereği geçici açılan kurslar.
Müracaatlar çerçevesinde alınacak onay doğrultusunda müftülükçe öğretici görevlendiriliyor. A Grubu ve B
Grubu Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda öncelikle Kur’an Kursu Baş Öğreticisi, Kur’an Kursu
Uzman Öğreticisi veya hafız ve yüksekokul mezunu ya da hafız öğreticilerden olmak üzere en az 3 yıl görev
tecrübesi olanlar görevlendiriliyor. Aday Kur’an Kursu Öğreticileri veya Stajyer Kur’an Kursu Öğreticileri C Grubu
Kur’an kurslarında görevlendiriliyor.
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https://www.kultursayfasi.com/orta-ogretim1
https://www.kultursayfasi.com/1950-60
49
https://www.kultursayfasi.com/1980-sonrasi-1
50
Diyanet İşleri Başkanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
51
Diyanet İşleri Başkanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
52
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/detay/472/kur'an-kurslar%C4%B1
53
Diyanet İşleri Başkanlığı, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE
ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ
48
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Kur’an Kursu Eğitimleri
Hafızlık Eğitimi
Hafızlık eğitiminde 28.794 erkek, 23.635 kadın olmak üzere 52.429 öğrenci eğitim görmüştür. 54
Hafızlık Tespit Sınavlarında toplamda 9.688 kişi hafızlık belgesi almaya hak kazanmıştır. 55
İhtiyaç Odaklı Din Eğitimi
38.942 kursta 88.357 erkek ve 844.703 kadın olmak üzere 933.060 öğrenci eğitim görmüştür. 56
Kur’an kurslarına devam eden öğrenci profilinin çeşitlenmesi, din konusundaki ilgi ve ihtiyaçların farklılık
göstermesi, öğrenci profilinin çocuk, genç, yetişkin vb. yaş ve eğitim düzeyi açısından sürekli değişmesi ve
çeşitlenmesi, mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta
sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzu etmeleri gibi sebepler yapı ve muhteva
açısından program çeşitliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel
Öğretim Programına ilaveten 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren “Kısa Süreli Programlar” adı altında
Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim
Programları geliştirilerek hem ders saatleri hususunda daha esnek programlar hem de vatandaşlarımızın Temel
İslam İlimleri alanında da eğitim alabileceği öğretim programları uygulamaya konulmuştur. 57

Kurallar 58
-

-

Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini
bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar
dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları
belirlenecektir.
D grubu Kur’an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur’an Eğitimi ve
Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 19. maddesindeki açılış amacı
ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri,
cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen,
fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır.

Yaz Kur’an Kursları
54

Diyanet İşleri Başkanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
Diyanet İşleri Başkanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
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Diyanet İşleri Başkanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
57
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları
58
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları
55
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-

Yaz Kur’an kurslarında 74.829 kurs açılmış, 2.671.332 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür. 59

Uygulama Esasları:60
-

-

Okulların tatil olduğu zamanlarda, Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini
geliştirebilmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Yaz Kur’an
Kursları açılır.
Yaz Kur’an Kursları; kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde açılabilir.
Bu kurslarda haftada 5 gün ve günde üç saat eğitim-öğretim yapılır. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça
hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları” uygulanır.
Yaz Kur'an Kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilir. Ayrıca şu
kişiler de görevlendirilebilir:
o Emekli veya çalışanlardan din hizmetleri sınıfında müktesebi bulunanlar, müftünün uygun
görmesi halinde
o Resmi görevi olan/olmayan dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunları
 İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri
 Hafızlık belgesine sahip imam hatip lisesi mezunları
 Kur'an kursu öğreticiliği, imam- hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden
en az birine sahip olanlar

Camilerde Kur’an Öğretimi Kursları
Vatandaşlara yönelik Kur’an öğretiminin Kur’an kurslarının yanı sıra gerektiğinde camilerde de uygulanabilir bir
şekilde yürütülebilmesi amacıyla Camilerde Kur’an Öğretimi Projesi’ni başlatmış, 11 Ocak 2010 tarihinden
itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanmıştır. 61
2018 yılında Camilerde Kur’an Öğretimi Programı kapsamında 9.368 kurs açılmış, 146.522 öğrenci eğitimöğretim görmüştür. 62
Amaçlar63
Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanma imkânı bulamayan, ama Kur’an-ı Kerim, meali ve gerekli dini
bilgileri öğrenmek isteyen bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim'i hatasız ve tecvit kurallarına uygun bir şekilde yüzünden okumayı
öğrenmelerine yardımcı olmak,
Kursiyerlerin ibadetlerini yerine getirirken okudukları sure ve duaları hatasız ve tecvit kurallarına uygun
bir şekilde ezbere okumayı öğrenmelerine yardımcı olmak,
Kursiyerlerin öğrendikleri sure ve duaların anlamlarını öğrenmelerine rehberlik etmek,
İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak konularını kursiyerlerin öğrenmelerine yardımcı olmak,
Program, 50’şer saatlik 3 kur olarak hazırlanan programın her kurunda 34 saat Kur’an-ı Kerim ve 16 saat dini
bilgiler dersi öngörülmüştür. 64
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Diyanet İşleri Başkanlığı. 2018 Yılı Faaliyet Raporu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI: 2010
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Diyanet İşleri Başkanlığı, CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI: 2010
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Öğrencilere Yönelik Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları 65
Bu program öğrencilerin hafta sonlarını amaçlı etkinlikler vasıtasıyla daha nitelikli hale getirmelerini, yaygın din
eğitimi hizmetlerinden yıl boyu faydalanmalarına imkân sağlamayı, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili bilgi ve
becerilerini artırmalarını, dinî ve ahlaki gelişim göstermelerini, olumlu tutum ve davranışlarına katkı sağlamayı,
sosyal ve iletişim becerileri geliştirmelerini hedeflemektedir.
Haftalık 4 saatten oluşan program, her biri 12 hafta/48 saat olmak üzere iki dönem halinde toplam 24 hafta/96
saatten oluşmaktadır.
-

Program, Camilerde Kur’an Öğretimi kursları kapsamında hazırlandığından, uygulama hususunda
Camilerde Kur’an Öğretimi programının genel mevzuatı esas alınacaktır.
Program, Din Hizmetleri Sınıfındaki personel tarafından yürütülecektir.
Program 15 öğrenci ile açılacaktır.
Program, fiziki şartları eğitim-öğretime uygun olduğu müftülükçe belirlenen cami veya müştemilatında
uygulanacakta.
Program, 7-25 yaş arası öğrencilere yönelik açılacaktır.

4-6 Yaş Grubu Din Eğitimi
4-6 yaş grubunda 131.026 öğrenci eğitim görmüştür. 66
Uygulama:67
-

-

4-6 yaş grubu kurslarda düzenlenen seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar
görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması durumunda Kur’an kursu
öğreticisi olma yeterliğine sahip olup, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön lisans) veya meslek
lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlara ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi alanında aşağıdaki
sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlara da görev verilebilecektir.
o Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanlar
o Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, aşağıda belirtilen belge ve
sertifikalar
 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı
 Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler Programı
 Çocuk Bakım Elemanı Modüler Programı
 Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı
PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu kurslarda ihtiyaç olması halinde öğreticinin
talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik yapabilecektir.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ HAFTA SONU KUR’AN KURSLARI PROGRAMI”
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-

Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan “Kur’an Kursları
Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır.

Mültecilere Yönelik Kur’an Kursları
Ülkemize göç etmek durumunda kalan kardeşlerimizin sahih ve sağlam bilgiler ışığında din eğitimi almaları
amacıyla çalışılan “Mültecilere Yönelik Kur’an Kursları Temel Öğretim Programı” hazırlanmış olup 2019-2020
eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.68
Engellilere Yönelik Kur’an Kursları69
Görme, işitme ve bedensel engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı
karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.
Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik düzenlenen hizmet içi
eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası
olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar
görevlendirilecektir.
Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna
yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir.
Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlıkça hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri (işaret dili
sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır.

Kur’an Kursu Eğiticileri
Buraya kadar son dönemde DİB’nın Kur’an kursları çerçevesinde yaptığı çalışmaları özetlemeye çalıştık. Ciddi bir
atılım ile Kur’an Kursları’nın halka yönelik önemli bir eğitim kurumu haline geldiği görülüyor. Şüphesiz çalışmalar
çeşitlendirilebilir ve zenginleştirilebilir ama bunun sonu yok.
Bizim esas dikkat çekmek istediğimiz, eğitimlerin kalitesininin de artırılmaya çalışılması. Bu da büyük ölçüde din
görevlilerinin bu alanda daha iyi yetişmesi ile sağlanabilir. Bunun için önerilerimiz bölümümün sonunda
sertifikasyon başlığında yer alıyor.

5.6 Sosyal Hizmetler
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında protok imzalanması yeni değil;
farklı dönemlerde protokoller yenileniyor ve içeriği geliştiriliyor ama sorunlar var:
-

Protokollerin içeriklerine bakıldığında işbirliği yapılması planlanan alanların oldukça sınırlı olduğu
görülüyor
Ayrıca işbirliği yapılması planlanan alanlarda da işbirliği kabiliyeti oldukça düşük.

Çoğu uygulamada olduğu gibi alt yapı ve kabiliyetler değerlendirilmeden işe girişiliyor, dolayısıyla fazla bir
ilerleme kaydedilemiyor.
İşbirliği manevi rehberlik ile de sınırlı kalmamalı ama protokellere bakıldığında sosyal hizmetlerde DİB’dan
beklenenin manevi destek vermekten ibaret olduğu görülüyor. Hâlbuki, din görevlileri bundan çok daha fazlasını
yapabilirler.
Bir kere, DİB, çok daha yaygın ve köklü bir kurum. İnsan kaynağı, bakanlığın 10 katına yaklaşıyor. Bakanlık
ancak illerde ve bazı ilçelerde faaliyet gösterebilirken DİB köylere kadar yayılmış durumda; topluma çok daha
etkin bir şekilde ulaşabiliyor.
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Sosyal hizmet, tarihimiz boyunca dini hizmetler ile iç içe yürümüş. Dünyadaki örnekler de farklı değil. Bugün ise
din hizmetleri, sosyal hizmetlerin neredeyse tamamen dışına itilmiş durumda. Önceki bölümlerde belirttiğimiz
gibi insanlar hutbe ve vaaz dinleme konusunda çok hevesli değiller. Din görevlileri, enerjilerinin daha fazla
kısmını sosyal hizmetlere ayırsalar çok daha fazla insana ulaşma imkânına sahip olacaklar.
Din Görevlilerinin sosyal hizmetler alanında yerine getirebileceği fonksiyonlar şunlar olabilir:
1.
2.
3.
4.

Toplumda sosyal yardıma ihtiyacı olanların tespiti. Araştırmalar gösteriyor ki, sosyal hizmete gerçekten
ihtiyacı olanların önemli bir kısmına ulaşılamıyor.
Yardımların sağlıklı olarak ulaşmasının sağlanması. Yine araştırmalar sosyal hizmete gerçekten ihtiyacı
olmayan bir kesimin de sürekli sosyal yardımları suiistimal ettiğini ortaya koyuyor.
Cami dernekleri gibi devlet dışı yeni yardım kaynaklarının oluşturulması ve yardıma ihtiyacı olanlara
ulaştırılması
Manevi destek ve rehberlik

Sosyal Hizmet Alanları
Din görevlilerinin görev alabileceği bazı sosyal hizmet alanları şunlar: (bu alanların Batı ülkelerinde din
görevlileri tarafından hizmet götürüldüğü çok sayıda örneği var ve resmi olarak kabul ediliyorlar.)
Yoksullar
İşsizler
Göçmenler, mülteciler, sığınmacılar
Geliri olmayan yaşlılar
Aile
-

Aile İrşat ve Rehberlik büroları bunun için oluşturuluyor

Kadınlar
Şiddete maruz kalan
İstismara uğrayan
Çocuk
-

Bakıma muhtaç, annesi, babası ya da her ikisi de olmayan çocuklar
Sokak çocukları

Gençler
Okul dışında cinsel ihmal ve istismar
Uyuşturucu madde kullanımı
Hükümlüler
Suç işleyenlerin tekrar topluma kazandırılması
Suç işleyenlerin sosyal ve psikolojik problemlerine yardımcı olunması
Bağımlılar
Alkol bağımlılığı
Uyuşturucu bağımlılığı
Yaşlılar
Sağlık sorunları
Ekonomik sorunları
Psikolojik sorunları
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Engelliler
Fiziksel ve ekonomik sorunları
Sosyal sorunları
Psikolojik sorunları
Engelli yakınları
Tıbbi Sosyal Hizmet
1981 yılında imzalanan Lizbon Hasta Hakları bildirgesi, sosyal hizmeti hasta tedavisinin bir parçası
saymakta
Acı çeken ya da yaşam sonuna yaklaşan insanlara manevi rehberlik
Yoksul insanların tedavileri
Hasta yakınlarına destek olunması
Okulda Sosyal Hizmet
Okulda rehberlik bölümlerinin görevi
Manevi rehberlik için de DKAB öğretmenleri eğitilmeli ve çocuklara/gençler destek olmalılar
Bu alanların hepsi olmasa da önemli bir kısmına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet götürmeye
çalışıyor. Bu bakanlığın taşra teşkilatının bir parçası olan İstanbul ilindeki bağlı kuruluşlar örnek olarak aşağıda
sıralandı:


Resmi Kuruluşlar
o Çocuk Evleri Siteleri: 12
o Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri: 5
o Çocuk Destek Merkezleri: 12
o Sosyal Hizmet Merkezleri: 31
o Huzurevleri: 9
o Engelli Rehabilitasyon Merkezleri: 9
o Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi: 1



Özel Kuruluşlar
o Özel Aile Danışma Merkezleri: 9
o Özel Engelli Bakım Merkezleri: 25
o Özel Huzurevleri ve Gündüzlü Yaşlı Hizmet Merkezleri: 98
 Bakanlığımıza Ait Huzurevleri (Darülaceze): 1
 Azınlıklara Ait Huzurevleri: 5
 Gerçek Kişilere ve Şirketlere Ait Huzurevleri: 75
 Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri: 12
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Ait Huzurevleri:1
 İlçe Belediyelerine Ait Huzurevleri: 2
 İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Huzurevleri: 1
 Gündüzlü Yaşlı Hizmet Merkezleri: 1
o Özel Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulüpleri: 219

Cami görevlilerinin sosyal calışmalara öncülük etmeliler. Hristiyanlar sadece pazar ayini için kiliseye gitmek
durumundalar. Dolayısıyla kiliseler çoğu zaman boş. Hristiyan din görevlileri geri kalan zamanlarda ne
yapıyorlar? Camiler kiliseler gibi bölgelerinde sosyal yardım merkezi haline gelebilirler.70
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Cami yaptırma dernekleri koca camiyi yaptırıyorlar ama sonra pasif hale geliyorlar. Cami dernekleri sosyal
yardım faaliyetlerinde aktif rol alabilir.
Din görevlilerinin yerel yönetimlerle ve sosyal hizmetler bakanlığı ile çok daha yakın çalışmaya ihtiyaçları var.
Diğer yandan bu işler için din görevlilerinin farklı bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekiyor. Bunun için
önerilerimizi sertifikasyon bölümünde belirteceğiz.

Sosyal Hizmet Alanlarına Yönelik Bazı Projeler
Yaşlılar
“Yaşlılar” değil “çalışma hayatı sonası yetişkinler” bakış açısı çok daha verimli. Çünkü birinci isimlendirme,
bahsediln grubu sadece sosyal yardıma muhtaç insanlardan oluşuyor görürken, ikinci isimlendirme bu insanları
aynı zamanda sosyal faaliyetlere katkı sağlayabilecek kaynaklar olarak işaret ediyor.
Aslında bu insanlar aktif hale getirilebilseler sosyal çalışmalar için en büyük kaynak sağlanabilir: Sayıları çok,
vakitleri var, belirli ölçüde finansal kaynak sağlama potansiyelleri de var ve esnek çalışma şartları ile faydalı
olmayı arzu ediyorlar. Din görevlilerinin liderliğinde sosyal hizmetler alanında yep yeni bir kuvvet olarak ortaya
çıkabilirler.
Aile ve Kadın
Aile din eğitiminin verilecegi ilk kurum olmalıdır ama aileler bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Ailelerin bu
konuda egitilmesi, yönlendirilmesi ve gerekli araçlarla donatılması öncelikli hedefleden olmalıdır.
Çalışma hayatı sonrası yetişkinler için söylenilenler özellikle ev hanımlarınıon bir kısmı için de geçerli. Doğru
organize edildiklerinde sosyal hizmetlerde büyük bir güç haline gelebilirler.
Engelliler
Engelliler modern dünyada potansiyel muminler olmaya adaydır. Modern dünya bireysel ve rekabetçi.
Engellilerle samimi olarak ilgilenmeye müsait değil.

5.7 Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
Manevi Rehberlik
Başlarken Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ile Sosyal Hizmet Uzmanlığını dini hizmetlerin yen ve asli alanları
olarak önerdiğimizi belirtmek istiyoruz. İnsanlar artık vaaz dinlemek istemiyorlar. Vaaz vermeyi bırakıp
gerçekten insanların bireysel ihtiyaçlarına odaklanılmasına ihtiyaç var.
Geçmişte manevi alimler ya da fazıl müminler toplumda ihtiyaç duyan kişilere manevi rehberlik yapıyorlardı.
Modern yaşam ile birlikte değişen toplumsal ilişkiler yapıyı değiştirdi. Modern yaşam eski ihtiyaçların dışında
yepyeni yeni ihtiyaçları ortaya çıkardı.
Manevi danışmanlık, modern ihtiyaçları karşılamak için psikolojinin birikiminden de istifade ederek bu ihtiyaçları
karşılamaya aday. Bu faaliyetlerin farkı, kişilerin sorunlarına çözüm aranırken dini ve manevi kaynaklardan da
istifade edilmesidir. Ama bu hizmetin bir vaaz faaliyeti olmadığının, temelde bir psikolojik danışmanlık becerisi
gerektiğinin farkında olunması gerekir.
Diyanetin 2018 faaliyet raporundan anlaşılabileceği üzere manevi rehberlik alanında yapılan çalışmalar, aile
irşat faaliyetleri dışında çok sınırlı ve programsız görünmekte, özel etkinlik olarak düzenlenmiş birkaç programı
geçmemektedir. Bunu söylerken rehberlik hizmetini vaazdan farklı görüyor, rehberliğinin kişi ile rehber
arasındaki özel bir ilişkiye dayandığını kabul ediyoruz. Örnek vermek gerekirse, cezaevinde mahkumlara dini
sohbet yapmak rehberlik değildir ama cezaevinde kalan mahkumlardan birinin sorunlarını dinleyip yardımcı
olmaya çalışmak rehberliktir.
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Raporda cezaevi ve Bakanlığın çocuk evlerine yapılan ziyaretlerin çoğunun manevi rehberlik kapsamında ele
alınması doğru olmasa gerek.
Diyanet’in bu faaliyetleri uygulamaya almasının üzerinden 15 yıldan fazla zaman geçmiş durumda. Manevi
Rehberlik çalışmaların öncüsü sayılabilecek Aile İrşat ve Rehberlik büroları 2003 yılında hayata geçirilmiş. O
zamandan beri ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söylemek oldukça zor.

Problem ve Çözüm
Veriler yanıltıcı, zaten sorun da istatistiksel sonuçları iyileştirmeye odaklanmaktan kaynaklanıyor. Daha fazla
kişiye ulaşılması, ya da daha fazla kurum ile işbirliği protokolü yapılmış olması daha fazla kişinin problemine
çözüm üretildiği anlamına gelmiyor.
Sorun, ulaşılacak yeterince kişi olmaması ya da ihtiyaç sahiplerine ulaşılamaması değildir. Diğer bakanlık ve
kurumlarla işbirliği protokolleri ile birlikte geniş bir kitle DİB’dan hizmet almayı beklemektedir ama DİB bu
hizmeti verebilecek ne bilgiye, ne personele ne de anlayışa sahiptir.
DİB, personel ihtiyacını birer haftalık eğitim seminerleri ile çözmeye çalışmaktadır ki bu imkânsızdır. Verilmeye
çalışılan eğitimin içeriğe bakıldığında bu rahatlıkla anlaşılabilir. Vaiz ve müftü adaylarının geçtiği 3 yıllık ArapçaTemel İlimler ağırlıklı ihtisas eğitimi de bu becerinin kazanılmasında hiçbir fayda sağlamamaktadır.
İhtiyaç duyulan eğitim yüksek lisans süresine belki sığdırılabilir ama İlahiyat Fakültelerinin verebileceği bir
yüksek lisans eğitimi olduğu da şüphelidir.
Konu sadece gerekli bilginin verilememesi değildir. Rehberlik için sadece bilgi yetmez, uygulama tecrübesine
dayalı formasyon da gerekir. Yurt dışı örneklerinde 375 saat gibi tecrübe şartı koşulduğu gözden kaçırılmamalı.
Diyanetin genel yaklaşımı da manevi danışmanlığa terstir. Aslında manevi danışmanlık Diyanet’in sahip olduğu
anlayışının eksikliğini bütün çıplaklığı ile ortaya sermektedir. Bu anlayış dine sadece bir bilgi alanı gözü ile
bakmaktadır. Hâlbuki manevi rehberlik için -adı üstünde- maneviyat gerekmektedir. Manevi rehberlik eğitim
seminerlerine gönderilenler vaizler, Kur’an kursu öğreticileri ve imamlardır. Yani formasyonları anlatmaya
dayalıdır, dinlemeye değil. Ve bilgi aktarmaya odaklanmışlardır, ruh ile değil akıl ile ilgilenmektedirler.
Eğer Diyanet bu alanda başarı sağlarsa, bizce bunun en büyük kazanımı, hizmet verdiği kitleye sunacağı
faydadan çok, bizzat Diyanet’in dönüşmesi ile ortaya çıkacaktır.

Öneriler
Modern dünyada psikologlar geçmişte din adamlarının üstlendiği önemli bir görevi üstlenmiş durumdalar.
Manevi danışmanlık ve rehberlik bir bakıma bu görevin kısmen geriye alınması olarak görülebilir. Potansiyel çok
büyük ama şu anki hali kontrolsüz, ihtiyaçların baskısı ve imkânlaın çekiciliği ile harekete geçilmiş görünüyor.
Danışmanlar bilgi ve formasyon açısından yetersizler.
Manevi danışmanlık büroları muhtemelen inanç ve fıkıh merkezli sorulara cevap bulmak üzere kurgulanmıştı
ama işin doğası gereği orada kalmaz. Bugünkü din görevlileri ise ihtiyaç duyulan konularda yeterli bilgi ve
donanıma sahip değildirler. Bu halleriyle yarar yerine zarar verebilirler.
Her din görevlisinin en azından 1.basamak uzmanlık eğitimi alması hedeflenmeli ki en azından sınırlar
bilinebilsin. 1. basamak danışmanlık acil servis hizmeti gibi düşünülebilir: “Oldukça sınırlı alanda hizmet
verilebilir ve bu sınırlar da bilinmektedir.” Bu sınırlar içinde çözülemeyen konular merkezdeki 2. basamak eğitim
almış manevi danışmanlara yönlendirilmelidir.
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Bilgilendirme ve kariyer planlama amaçlı olarak manevi rehberliğe giriş ve sosyal himetlere giriş dersleri ilahiyat
lisans egiitimi içinde planlanmalıdır.
DKAB tezsiz YL mufredatı gereksiz egitim teorilerinden arındırılıp manevi rehberlik içeriği ile zenginleştirilmelidir.
Din bilgisi öğretmenleri, sadece DKAB derslerini değil Rehberlik öğretmenleriyle işbirliği içinde manevi
danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verebilmelidir.
Üniversitelere dini danışma büroları kurulabilir.

E-Rehberlik
Sanal ortamda iletişim hiçbir zaman insani olan yüzyüze iletişimin yerini tutmuyor. Psikolojik problemlerin
olduğu ortamda bu ilişki çok daha değerli hale geliyor. Yine de sanal ortamdaki iletişim de oldukça faydalı
olabilir:
-

Herkesin çevresinde manevi bir danışman bulunmayabilir. Ciddi bir eğitim ve tecrübe isteyen bu alan
için gerekli uzmanlık her zaman nadir olarak kalmaya devam edecektir.
Herkes bir uzmana başvurma cesareti gösteremeyebilir ya da bunun yollarını bulamayabilir ya da
çevresel şartlarla bunu denemekten çekinebilir
Çoğu başvuru, ciddi bir uzmanın ilgilenmesini gerektirmeyebilir:
o Fazla tecrübe gerektirmeden çözülebilecek problemler olabilir
o Manevi danışmandan çok bir psikiyatriste yönlendirilmesi daha doğru olabilecek problemler
olabilir
o Manevi bir rehber yerine bir sosyal hizmet uzmanına yönlendirilmesi gereken problemler
olabilir
o Manevi rehber yerine inanç danışmanı tarafından daha kolay çözülebilecek problemler olabilir
o Manevi rehberlik de kendi içinde uzmanlaşmış olabilir, doğru uzmana yönlendirmek daha
verimli olabilir
o …

Bu gibi durumların yönetilebilmesi için doğrudan manevi rehber ile görüşmeden önce en azından
yönlendirmenin yapıldığı, sanal ortamlarda merkezler oluşturulabilir. Böylece sınırlı kaynaklar daha verimli
değerlendirilebilir.

5.8 Dini Yayınlar
(DİB) Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamak, hazırlatmak,
Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda radyo ve televizyon yayını yapmak,
Yurt dışında yaşayan vatandaş, soydaş ve İslam dinine mensup topluluklara yönelik değişik dil ve
lehçelerde yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve gerektiğinde bunları ücretsiz dağıtmak,
Süreli yayınlar yapmak,
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıkları:
Basılı Yayınlar Daire Başkanlığı,
Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı,
Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı,
Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı

Internet
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En önemli değişimlerden biri yayıncılık faaliyetlerinde gerçekleşmeli. Artık 50 yaş altı kesim bilgiye kitap ve basılı
materyal üzerinden ulaşmıyor; bilgiye öncelikle internet üzerinden erişmek istiyoruz. Üstelik bu durum yeni de
sayılmaz ama Diyanet mevcut yayıncılık faaliyetlerine aynen devam ediyor.
Artık kitap yayıncılığına değil internet üzerinden ulaşılabilir web ve videolara agırlık verilmesi gerekiyor. Kur’an-ı
Kerim basımı gibi çok özel alanlar hariç basılı yayıncılığa son verilmeli ve kaynaklar web yayıncılığına
yönlendirilmeli.
Bugün bir ev kadını işini yaparken video açıp işine devam etmektedir. Bu büyük bir fırsattır. Ama video deyince
de iki hocayı karşılıklı sohbet ettirip kamerayla kayıt altına almak anlaşılıyor. Webte video içeriği hazırlamak ayrı
bir uzmanlık dalı.
Süreli yayınların da baskısına son verilebilir. Diyanet dergi internet üzerinden çok daha az masrafla, çok daha
fazla kisiye ulaşabilir. Etkinliği zaten tartışmalı…
İnternet ve Bilginin Sunumu
Günümüzde sorun bilginin olmaması değil, bilgi çokluğu ve kirliliği içinde doğru-faydalı bilgiye kolayca
ulaşılamamasıdır.
Bunun için bilginin değerlendirilip seçilmesi ya da yeni baştan oluşturulması gerekir. Ardından hedef kitlenin
ihtiyaçlarına göre sunumun katmanlanmasına ihtiyaç var. Her faydalı bilgi herkes için faydalı olmayabilir. En
önemlisi ise bunun doğru bir şekilde sunulmasıdır ki webte bu, teknoloji bilgisi gerektiren ama sadece teknolojik
olmayan birçok uzmanlığı içermektedir.
Özellikle kaliteli Türkçe içerik açısından büyük bir açık var. Türkiye’de web hala amatör bilgi paylaşım alanın
olarak görülüyor. Bu alana yapılacak büyük olmayan bir yatırım ile büyük sonuçlar elde edilebilir. Bu açıdan
Diyanet Ansiklopedisi tecrübesi çok değerlidir ama sadece yol gösterici olarak... Yoksa ne içerik ne çalışma
yöntemi ne de kaynaklar açısından ihtiyaç duyulan çalışma ile benzerlik taşımayacaktır. Üretim akademisyenlere
madde sipariş etmek kadar basit değildir. Ama becerilebilirse, din konusundaki en büyük referans kaynağı
olacağından şüphe duyulmamalıdır.
İnternertin imkânları ve sınırlılıkları ve internet kullanıcılarının ihtiyaç ve alışkanlıkları göz önüne alınmadan
ortaya konacak çalışmaların verimliliği oldukça sınırlı olacaktır. Buna örnek olarak Sonpeygamber platformu
gösterilebilir. Bu iş bu şekilde yapılmaz.
Örneklerde yaşanan temel problemler, internet ortamına ansiklopedi gibi çok fazla bilgi yüklenmeye çalışılması
ve sunuma da gerekli özenin gösterilmemesi olarak sayılabilir. Herkesi hedefleyen her bulunanın kütüphane
mantığı ile yüklendiği yapılardan uzak durulmalıdır. İnsanlar amacına hizmet eden en iyi sonuca en hızlı şekilde
ulaşmak istemektedirler.
Kurumsal web siteleriyle faaliyet amaçlı web siteleri de ayrı tutulmalıdır. Faaliyetler için ayrı ve sadece o amaca
hizmet eden web siteleri oluşturulmalıdır.

Önerilen Web Siteleri
(Site isimleri temsili olarak verilmiştir.)
Kültürümüz & Kimliğimiz.com
Tüm ilahiyat içeriğinin, web ortamında, grafik ve video ile desteklenerek akademisyen olmayan kitlenin
ihtiyaçları göz önüne alınarak sunulması.
-

K&K.com  Profesyonel olmayan yetişkinler için
64

-

K&K-Çocuk.com  İlk Öğrenim düzeyi için özelleştirilmiş
K&K-Genç.com  Orta ve Lise düzeyi için özelleştirilmiş

Ebeveyn.com
Din eğitimi konusunda velilere yönelik bilgiler veren bir site
DBAK.com
Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik, dersleri anlatırken kullanacakları özel hazırlanmış zengin
içeriği sunan bir site. Video, grafik, film, müzik…
Benzer siteler var ama çok amatör. Bu site MEB Din Eğitimi GM tarafından da yürütülebilir ama bu konuda
oluşacak uzmanlığı göz önüne alınarak DİB’na da bırakılabilir.
DiyanetAkademi.com
Din görevlilerinin hizmet içi sertifikasyonlar için kullanacağı eğitim portalı
Diyanet-İletişim.com
Diyanetin kendi iç iletişimi ve bilgi paylaşımı için kullanacağı site, bir web sitesinden çok bir sosyal medya ortamı
Din görevlileri kendilerini yanlız hissetmektedirler. Teknolojiden yararlanılabilir. Bir portal uzerinden din
görevlileri müftülük çapında iletisimde ve paylasimda bulunabilir, mesajlaşabilir, dokumanlar paylaşılabilir,
hatta sesli ve görüntülü iletişim sağlanabilir. Başkanlık da gerektiğinde bu site üzerinden çalışanlarına bilgi
gönderebilir.
Peygamber.com
Hz. Peygamberin hayatını web teknolojilerinin sunduğu imkânları da kullanarak anlatan bir site (sadece amacı
bu, Sonpeygamber platformu gibi Hz. Peygamber hakkında ne bulunduysa doldurulan bir ortam değil)
İnancımız.com
İslam inancını farklı hedef kitleler için özelleştirerek anlatan, soru-cevap bazlı öğrenmeyi hedefleyen bir site
Müslim.com
Dünya Müslümanlarına ilahiyat içeriğini özelleştirilmiş halde sunan bir bilgi sitesi
İslam.com
İslam’ı öğrenmek isteyen gayrimüslimler yönelik bir site
İnternet Tefsir Ansiklopedisi
İslam Ansiklopedisi benzeri bir çalışma ile web üzerinden geliştirilecek
Klasik tefsirlerin orjinallerini ve tercümelerini içeren;
Tefsirlerde olması şart değil, ilgili başka içerik de eklenebilir
Ayet ve sure bazlı ulaşılabilir
Belirli bir onay mekanizması ile yetkilendirilen uzmanların içerik ekleyebileceği, linkler verebileceği
Hem hacmi hem de surekli genişleyeceği göz önüne alındığında basılmasının anlamsızlığı görülebilir
İnternet Hadis Ansiklopedisi
İslam Ansiklopedisine benzer bir çalışma ile Web üzerinden geliştirilecek
Bilinen tüm hadislerin içerilmesine çalışılacak
Yetkili uzmanlar tarafından hadislerin sıhhatinin puanlanacağı, İçeriği ile ilgili yorum yapılabilecek
Hem hacmi hem de surekli genişleyeceği göz önüne alındığında basılmasının anlamsızlığı görülebilir

TV-Ramazan Programları
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Ramazan’da TV programları yapılıyor. Milyonlarca insan “almaya hazır” bir şekilde ekran başına geçiyor ama
beri yıllardır aynı formatta ısrar ediliyor: “Bir sunucu sıkıcı adamları çağırıp sıkıcı konularda konuşuyor.” Bir
fırsat ancak bu kadar kötü harcanır.
İlk defa 1980'de yayınlanmaya başlayan inanç dünyası programı ile 2020 yılında yayınlanacak olan Ramazan
programlarının neredeyse aynı formata sahip olması tuhaf değil mi? Asaf Demirbaş’tan bir adım ileri
gidilebilmiş değil. Dünyayı müzik kliplerinin sardığı bir ortamda TRT Müzik kanalının 80'lerin mantığı ile yayın
yapmasına benziyor.
Nasıl daha iyi olabilir?
Öncelikle bu kabullenmişilikten kurtulmak gerekiyor. “Ortaya konulanlar yetersiz ve başarısız, dolayısıyla kabul
edilebilir değil.” Eğer bu adım atılırsa, ikinci adım için çalışmaya başlanabilir. Yoksa bugünlerde kimsenin
gelecek Ramazan’da ne yapılacağı ile ilgili bir derdi yoktur. 3 aylar başlarken işe girişildiğinde de yapılacak bir
şey kalmamış oluyor. Soru “farklı ne yapılabilir”’dan, “programı kim sunsun”’a dönüşüyor.
Ancak ilk adım atılır ve bu Ramazan programlarının başarısız olduğu kabul edilirse ikinci adım için arayış
başlayabilir. Uzmanlığı bu olan bir ekip bunun üzerinde biraz çalışsa çok daha iyi programlar çıkarılması zor
olmasa gerek.

Yayıncılık
Çoğu basılı yayın durdurulsa da kaynak eser olarak hazırlanacak birkaç eser önemli:
Yeni bir akaid kitabı
Basit bir anlatım
Gereksiz ayrıntılardan arındırılmış
Çağdaş inanç problemlerine yönelik tutumları içeren
Yeni ilmihal kitabi
Ömer Nasuhi Bilmen’in yerini alacak
Dili basit yeni ihtiyaçları iceren nadir ihtiyaçların çıkarıldığı…Örneğin kuyular bahsi olmamalı ama kredi
kartı taksitlendirmesi ya da trafik adabı olmalı
Yeni bir din diline ihtiyaç var.
3-4 ciltlik meal-tefsir
İlahiyat hocalari karıştırılmadan DİB ihtisas eğitim hocalarından biri tarafından yazılabilir
Amatör hedef kitleyi hedefleyen
Farklı bir yöntem izlenip siyer ile iç içe nüzul sırasına göre bir kısa tefsir de olabilir
Cumhuriyet tarihinin belki de ihtiyacı doğru tespit eden ve proje boyutu bakımından da değerli iki projesi Kur’an
Yolu Tefsiri ve Hadislerle İslam projeleri sonuçları itibari ile akademisyenler elinde çarçur edilmiş görünüyorlar.
Eserlerin üretimi üniversite hocalarına değil farklı beceri ve tecrübeye sahip bir ekibe havale edilmeli. Seçici kurul
ise hedef kitleden oluşmalıdır. Yani ortaokullara ders kitabı hazırlanıyorsa içerik ve dil DKAB öğretmenlerinden
oluşan bir kurul tarafından değerlendirilmelidir. Çok şey öğretmeye çalışmak yerine önemli olanların tam olarak
öğrenilmesine odaklanılmalıdır.

5.9 Halkla İlişkiler
DİB halkla ilişkiler alanında çok daha etkin kılınmalıdır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinden kastımız sadece DİB'nın
kurumsal yapısına yönelik mesajlarla ilgili değildir. İslam ile ilgili kamuoyunu meşgul eden konularda
yapılan/yapılması gereken açıklamalarda da profesyonel halkla ilişkiler desteği büyük önem taşıyor. DİB,
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kendine fetva sorulan bir makam olmaktan öteye geçip, bilgi vererek geniş kitlelere ulaştığı proaktif bir stratejiyi
hayata geçirmelidir.
Hedefler
Medya
Kanaat Önderleri
Sivil Toplum Kuruluşları
UA Haber Ajansları
Sosyal Medya
Araçlar
-

Takip
Bilgilendirme
İlişki Yönetimi
Lobi Faaliyetleri
Kurumların doğru bilgi ihtiyaçlarını karşılama (kişilerin değil)

Bu alanda bazı önerileri şöyle sıralayabiliriz:
Diyanetin kurumsal sayfası ile hedef kitlelere ulaşmak için hazırlayacağı ortamların birbirinden
ayrılması
Profesyonel medya takibi hizmeti (DİB ile sınırlı değil İslam ile ilgili temel başlıklar için)
Medya takibinin doğal sonucu olarak medyanın gerekli konularda doğru bilgilendirilmesinin
sağlanması
Sosyal medya takibi ve yönetimi (haberler, tanıtım, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi...)
Medya ile ilişkiler
Sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile koordinasyon ve kamuoyu oluşturulması
Kamuoyu araştırmaları ile kitlelerin nabzını tutulması, beklentilerinin takip edilmesi, değişimleri
izleme...
Bu çalışmaların tek tek soru soranlara cevap yetiştirmekten çok daha verimli olduğu rahatlıkla görülebilir. Yanlış
bilgilerin düzeltildiği ya da kasıtlı çarpıtmaların takip edilip cevaplandırıldığı bir ortamda çok daha dikkatli
davranılacak ve bu sayede medya üzerinden çok daha fazla insana ulaşılmış olacaktır.
Bir de Diyanet cemaatlerden bir cemaat gibi davranmayı bir kenara bırakıp liderlik fonksiyonunu üstlenebilirse
toplum içindeki etki katlanarak artacaktır. Mesajın yoğunluğunu sağlamanın yolu biraz da buradan
geçmektedir.
DİB Türkiye'de İslam'ın resmi temsilciliği sorumluluğunu üstlendikçe saygınlığı artacak, otoritesi güçlenecektir.

5.10 Yurt Dışı Din Hizmetleri
(DİB) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Görevleri:
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmek,
Soydaş ve akraba toplulukları ile İslam dinine mensup diğer topluluklara bu konularda yardımcı olmak.
Yurt dışında İslam dini ve diğer dinlerle ilgili olarak yapılan çalışmaları takip etmek, incelemek ve
değerlendirmek
Yurt dışı din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak altyapıya ve dinî
tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıkları:
Yurtdışı Türkler Daire Başkanlığı,
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-

Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığı,
Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı,
Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanlığı,
Yurtdışı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yurt Dışı Hizmetlerin Vizyonu
Diyanetin en önemli açmazlarından birisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında kendisine verilen vizyonu aşamamasıdır.
Hâlbuki Türkiye eski Türkiye değil ama DİB eski DİB. Türkiye eski Türkiye değil derken, güncel siyaset
söyleminden yola çıkarak söylemiyoruz. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. 1923'ün Türkiyesi ile 1933'ün Türkiyesi,
1933'ün Türkiyesi ile 1947'nin Türkiyesi, 1947'nin Türkiyesi ile 1960'ın Türkiyesi, 1960'ın Türkiyesi ile 1980'in
Türkiyesi de aynı değildi. Bu değişim Türkiye'de toplumun değişimi kadar dış konjonktürdeki değişimden
kaynaklanıyor. Türkiye mecburen değişiyor, toplumumuz değişiyor, kültürümüz değişiyor ama DİB değişmiyor.
DİB'nın sorumluluk alanı Türkiye’deki camileri açıp kapamaktan ibaret olmamalıdır. Öncelikle yurt dışında
yaşayan 5 milyonu aşan vatandaşımıza hizmet götürmek durumundadır. Ayrıca yüzyıllarca bizim
sorumluluğumuzda varlıklarını sürdürmüş Balkan Müslümanlarına karşı sorumluluklarımız var. Geçmişten farklı
olarak artık Türki Cumhuriyetler de istemesek de beklenti içindeler. Uzun süren Rus egemenliği büyük kültürel
tahribata yol açtı toparlanmak için rehberliğimize ihtiyaç duyuyorlar.
Bunların da ötesinde kültürel olarak en temel İslam yorumlarından biri olan Sünni İslam71 yorumunun geçmişte
olduğu gibi bugün de en doğal temsilcisi durumundayız. Şii ve Selefi yorumların aksine bu yorum çok daha geniş
bir Müslüman kitlesi tarafından benimseniyor. Derin bir kültürel tecrübeyi içeriyor.
Dünyada İslam denince bir asır önce bu yorum anlaşılıyordu. Hala da değişen Dünya’ya en uygun imkânlar
sunulabilecek İslam yorumu durumunda ama bundan utanıyoruz. Tabii ki yorumun bir-iki asır önceki hali olduğu
gibi kullanılamayacaktır ama aynı kültürel temeli bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek çok da
zor değil.

Dünyaya Yönelik Yayıncılık
Kurulacak bir merkezden dünyanın pek çok bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik yayınlar hazırlanabilir. Yayınların
burada basılmasına gerek yok hatta çoğunun basılmasına bile gerek yok. Genel strateji, internet yayıncılığının
bir uzantısı olarak planlanmalı. Büyük fırsat var ama sunum önemli. Hedef kitle belirlenip ihtiyacına yönelik
yayın hazırlanmalı.

5.11 Yeni Eğitim ve Kariyer Yolları
Yeni Eğitim Yolu ve Sertifikasyon
Önceki bölümlerde, din görevlilerinin kendilerini geliştirmediklerinden, çoğu din görevlisinin göreve atandıkları
hali ile kaldıklarından bahetmiştik. Diğer yanda mevcut eğitim sisteminin verimsizliği duruyor. Din görevlilerine
yönelik mevcut eğitimler iki başlık altında incelenebilir:
Birinci grubu DİB’na bağlı ihtisas merkezlerinde verilen eğitimler oluşturuyor. 3 yıllık Arapça ve temel ilimleri
kapsayan bu ağır eğitimin amacı vaiz ve müftü yetiştirmek. Dolayısıyla din görevlilerinin çok az bir kısmını
kapsıyor. Eğitimin hedefi olan vaiz ve müftülük görevlerini ve eğitim içeriğinin ihtiyaçlarla uyumluluğunu daha
önce tartışmıştık.
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İkinci grubu ise Hizmet İçi Eğitimler oluşturuyor. Çok daha geniş kesime ulaşmayı hedefleyen bu eğitimlerin
problemi ise gereğinden fazla sığ olmaları. Genellikle çok sayıda din görevlisini bir yerde toplayıp 1-2 haftalık
seminerler ile eğitim verilmeye çalışılıyor. Tabii ki bu kadar din görevlisini daha uzun sürelerde işinden koparmak
bir problem, eğitimin maliyetleri bir başka problem, daha uzun eğitimin verimliliği de bir diğer problem.
Önerimiz tüm bu eğitimlerin sertifikasyon eğitimlerine dönüştürülmesi.
Sertifikasyonların şu anki eğitimlere göre avantajı ne?
-

-

-

Eğitim içerikleri ve ihtiyaçlarına bakıldığında 1-2 haftalık hizmet içi eğitimler ile verilmelerinin mümkün
olmadığı görülebilir. Din görevliliği alanları çok daha kapsamlı bilgilere sahip olmayı gerektiriyor.
Sertifikasyon eğitimleri daha geniş bir içeriği daha geniş bir zamana yayarak edinmeyi hedefliyor.
Toplamda çok geniş bir bilgi alanı var. Bu kadar geniş bilginin tamamından tüm din görevlilerinin
sorumlu olması beklenemez. Din görevlilerinin uzmanlık alanlarına göre almaları gereken bilgiler
ayrıştırılabilmeli
Ayrıca aynı alandaki tüm bilgilere de bir kerede sahip olunamayabilir. Bilgiler seviyelere ayrılarak
verilebilir
Eğitimlerin içeriğinin de belirli aralıklarla gözden geçirilmesi buna göre de din görevlilerinin
eğitimlerinin güncellenmesi gerekiyor
Eitimlerin önemli bir kısmının yüz yüze olması şart görünmüyor. Bunların çoğu uzaktan eğitim ile
rahatlıkla tamamlanabilir.
Eğitim içerikleri standartlaşmış görünmüyor. Seminer yerine standartlaşmış bir içerik çok daha faydalı
olacaktır.
Semineri bitiren otomatik olarak atanmış oluyor. Verilen bilgileri alıp almadığı denetlenemiyor. Zaten
bu kadar sürede aktarılan bilginin hepsinin alınmış olması imkânsız. Çalışılıp sınava hazırlanılması
öğrenmenin asıl kaynağıdır.

Aşağıda, bahsedilen yapıyı daha iyi canlandırabilmek için hem mevcut eğitimleri hem de yeni ihtiyaç alanlarını
kapsayacak şekilde örnek bir sertifikasyon programı oluşturumaya çalışıldı:

Örnek Sertifikalar
Mesleğe Başlama Sertifikaları
GİRİŞ SEVİYESİ
Din Görevliliğine Giriş (Uzaktan Eğitim)
DİB’nın yeni İmam-Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi, Vaiz ve Müftü atamaları sırasında verdiği 3 aylık
eğitimin, uygulamalı kısmı dışında kalan bölümünü içeriyor.
Söz konusu eğitimde yer alan 2 haftalık Temel Eğitim’in tamamı ve Hazırlayıcı Eğitim’in 2 haftalık A
Kuru ile C kurunun ilk 2 haftalık kısmı bu eğitimin içinde.
Hazırlayıcı eğitimin 4 haftalık B kurunun da bu şekilde verilmesi mümkünse de hiç verilmemesi daha
uygun olacaktır. Benzer içerik Yaz Kur’an Kurslarında çocuklara da veriliyor. Vaiz ya da Müftü adayına 6
saat siyer ya da iman esasları eğitimi ile ne kazandırılmaya çalışıldığı açık değil.
C kurunun 3 haftalık kısmının ise sınıf eğitimi şeklinde yapılması gerekiyor ama bu şekilde 3 aylık sınıf
eğitim 3 haftalık sınıf eğitimine düşecektir.
Din Görevliliğine Giriş
Genel Mevzuat (DİB Temel Eğitim)
Temel Bilgiler (DİB Temel Eğitim)
Başkanlık Mevzuatı (DİB Haz.ğitim)
Din Görevlisi (DİB Eğit.-Öğr. Yeter.)
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Din Hizmetleri I (DİB Eğit.-Öğr. Yeter.)

SEVİYE 1
İmam-Hatiplik (Sınıf Eğitimi-3 Hafta)
DİB’nın yeni İmam-Hatip atamaları sırasında verdiği 3 aylık eğitimin, 3 haftalık uygulamalı kısmını içeriyor.
İmam-Hatip (3 hafta)
(Uygulamalı İmam, Vaiz)
İmamlık ve Müezzinlik Becerisi
Vaaz Hazırlama ve Sunma Becerisi
Cami Dışı Din Hizmetleri Becerisi

Kur’an Kursu Öğreticisi (Sınıf Eğitimi-3 Hafta)
DİB’nın yeni Kur’an Kursu Öğretmeni atamaları sırasında verdiği 3 aylık eğitimin, 3 haftalık uygulamalı
kısmını içeriyor.
Kur'an Öğretici (3 hafta)
(Uygulamalı-İmam, Kur.Kur Öğr.)
Kur'an Okuma Becerisi
Kur'an'ı Anlama ve Anlatma Becerisi
Kur'an'ı Öğretme Becerisi
Dinî Bilgiler Öğretme Becerisi

SEVİYE 3
Vaizlik (Sınıf Eğitimi-3 Hafta)
DİB’nın yeni Vaiz atamaları sırasında verdiği 3 aylık eğitimin, 3 haftalık uygulamalı kısmını içeriyor.
Vaiz olmak için başka sertifikaların tamamlanması gerektiği için 3.seviye
Vaiz (3 hafta) (Uygulamalı)
İmamlık ve Müezzinlik Becerisi
Vaaz Hazırlama ve Sunma Becerisi
Cami Dışı Din Hizmetleri Becerisi

SEVİYE 4
Müftülük (Sınıf Eğitimi-3 Hafta)
DİB’nın yeni Müftü atamaları sırasında verdiği 3 aylık eğitimin, 3 haftalık uygulamalı kısmını içeriyor.
Müftü olmak için başka sertifikaların tamamlanması gerektiği için 4.seviye
Müftü (3 hafta) (Uygulamalı)
Vaaz Hazırlama ve Sunma Becerisi
Dinî Bilgiler Öğretme Becerisi
Yönetici Rolleri Bilgi ve Becerisi
Müftü ve Müftülük Kurumu
Yönetim ve Yönetici Kavramları
Müftülük Yönetim Bilgi ve Becerisi
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Bağımsız Sertifikalar
SEVİYE 1
Kur’an Öğreticisi (Uzaktan Eğitim)
Kur’an Kurslarında yüzünden Kur’an okuma dersi ve diğer kültür derslerini verebilir
Kur'an Öğretici
Gençlerle İletişim
Yaz Kur'an Kursu Öğretim Programı
İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu Öğr.Prg.
Kur'an Kursu Öğr. Prog (4-6 Yaş)
Temel İslami İlimler (Uzaktan Eğitim)
İslami ilimlerle ilgili sertifikasyona başlamak için alınması gereken ilk sertifika
Temel ilimlerle ilgili giriş bilgilerinin bilindiğini onaylıyor
Temel İslami Bilimler
Hadise Giriş
Kur'an İlimlerine Giriş
Fıkıh
Akaid
Tasavvuf
Mezhepler Tarihi
Temel Sosyal Bilimler (Uzaktan Eğitim)
Sosyal hizmetler, manevi danışmanlık ve yöneticilik kariyer yolları için giriş sertifikası
Sosyal bilimlerin temel içeriğinin bilindiğini gösteriyor
Temel Sosyal Bilimler
İletişim Becerileri
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Psikoloji
Sosyal hizmete giriş
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Manevi Danışmanlığa Giriş
SEVİYE 3
Arapça (Sınıf Eğitimi-12 ay)
DİB’na bağlı İhtisas Merkezlerinde verilen Arapça eğitimi
Arapça (12 ay)
Sarf
Nahiv
Metin Çözümlemesi
Kur’ân Meâli
Belağat
Sözlü Anlatım
Yazılı Anlatım
Çeviri
Ders Uygulamaları
Rehberlik Faaliyetleri
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Fıkıh Uzmanlığı
SEVİYE 1
Akaid ve İlmihal Öğreticisi (Uzaktan Eğitim)
Cemaate akaid ve ilmihal anlatabilir
Akaid ve İlmihal Öğreticisi
Akaid
Ömer Nasuhi Bilmen (şimdilik)
SEVİYE 2
Fıkıh Danışmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Akaid ve İlmihal Öğreticisi Sertifikası, Temel İslami Bilimler Sertifikası
Cemaatin sorularına kendi bilgisi ile ya da merkezdeki kaynaklara ulaşarak cevap verebilir.
Fıkıh Danışmanı
Fıkıh Tarihi ve Usulü
İslam Hukuku
Güncel Fıkhi Meselelere I
Güncel Fıkhi Meselelere II
SEVİYE 4
Fıkıh Uzmanı (Sınıf Eğitimi-6-8 ay)
Gereksinim: Fıkıh Danışmanlığı Sertifikası, Arapça Sertifikası
DİB’na bağlı İhtisas Merkezlerinde verilen Arapça fıkıh eğitimi
Fıkıh Uzmanı (8 ay)
Fıkıh Usûlü
Fıkıh Klasik Metin
Fıkıh İlmine Giriş
Fıkıh Mukayeseli Metinler
Ahval-ı-Şahsiyye
Fıkıh Küllî Kaideler
Güncel Fıkıh Meseleleri-I
Fetva Usûlü
Güncel Fıkıh Meseleleri-II

SEVİYE 5
Fıkıh YL ve Doktora (Akademik)
Gereksinim: Fıkıh Uzmanlığı Sertifikası
Kısmi ücretli izin de içerir
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Tefsir Uzmanlığı
SEVİYE 1
Kur’an Öğretici (Uzaktan Eğitim)
Kur’an Kurslarında yüzünden Kur’an okuma dersi ve diğer kültür derslerini verebilir
Kur'an Öğretici
Gençlerle İletişim
Yaz Kur'an Kursu Öğretim Programı
İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu Öğr.Prg.
Kur'an Kursu Öğr. Prog (4-6 Yaş)
SEVİYE 2
Siyer-Kur'an Anlatıcı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Kur’an Kursu Öğreticisi Sertifikası
Cemaate siyer eşliğinde seçilmiş tefsir metinlerini açıklayabilir.
Siyer-Kur'an Anlatıcı
Siyer
Tefsir Metinleri I

SEVİYE 3
Tefsir Danışmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Kur’an Anlatıcısı Sertifikası, Temel İslami Bilimler Sertifikası
Cemaate belirlenmiş Kur’an metinlerinin tefsirini yapabilir
Tefsir Danışmanı
Tefsir Tarihi ve Usulü
Tefsir Metinleri II
SEVİYE 4
Tefsir Uzmanı (Sınıf Eğitimi-9 ay)
Gereksinim: Tefsir Danışmanlığı Sertifikası, Arapça Sertifikası
DİB’na bağlı İhtisas Merkezlerinde verilen Arapça tefsir eğitimi
Tefsir Uzmanı (9 ay)
Kur’an-ı Kerim
Tefsir Tarihi ve Usûlü
Güncel Tefsir Problemleri
Tefsir Klasik Metin

SEVİYE 5
Tefsir YL ve Doktora (Akademik)
Gereksinim: Tefsir Uzmanlığı Sertifikası
Kısmi ücretli izin de içerir
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Hadis Uzmanlığı
SEVİYE 1
Kur’an Öğretici (Uzaktan Eğitim)
Kur’an Kurslarında yüzünden Kur’an okuma dersi ve diğer kültür derslerini verebilir
Kur'an Öğretici
Gençlerle İletişim
Yaz Kur'an Kursu Öğretim Programı
İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu Öğr.Prg.
Kur'an Kursu Öğr. Prog (4-6 Yaş)
SEVİYE 2
Siyer-Kur'an Anlatıcı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Kur’an Kursu Öğreticisi Sertifikası
Cemaate siyer eşliğinde seçilmiş tefsir metinlerini açıklayabilir.
Siyer-Kur'an Anlatıcı
Siyer
Tefsir Metinleri I
SEVİYE 3
Hadis Danışmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Kur’an Öğreticisi ya da Akaid ve İlmihal Öğreticisi Sertifikası, Temel İslami Bilimler Sertifikası
Cemaate belirlenen kitaplardan hadis okuyup açıklayabilir
Hadis Danışmanı
Hadis Tarihi ve Usulü
Serlevha Hadisler
Riyazü's Salihin

SEVİYE 4
Hadis Uzmanı (Sınıf Eğitimi-8-9 ay)
Gereksinim: Hadis Danışmanlığı Sertifikası, Arapça Sertifikası
DİB’na bağlı İhtisas Merkezlerinde verilen Arapça hefsir eğitimi
Hadis Uzmanı (7 ay)
Hadis Tarihi ve Usûlü
Hadis Tahlil ve Tenkit
Hadis Anlam ve Yorum
Hadis Klasik Metin
Güncel Hadis Problemleri

SEVİYE 5
Hadis YL ve Doktora (Akademik)
Gereksinim: Tefsir Uzmanlığı Sertifikası
Kısmi ücretli izin de içerir
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İnanç Uzmanlığı
SEVİYE 1
Akaid ve İlmihal Öğreticisi (Uzaktan Eğitim)
Cemaate akaid ve ilmihal anlatabilir
Akaid ve İlmihal Öğreticisi
Akaid
Ömer Nasuhi Bilmen (şimdilik)
SEVİYE 3
İnanç Danışmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Akaid ve İlmihal Öğreticisi Sertifikası, Temel İslami Bilimler Sertifikası
İslam inanç esasları ile ilgili soruları yanıtlayabilir.
İnanç Danışmanı
Kelam Tarihi
Sistematik Kelam
Çağdaş İnanç Problemleri
SEVİYE 4
Tebliğci (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: İnanç Danışmanlığı Sertifikası, İngilizce Sertifikası
Sadece İslam İnanç Esaslarını değil diğer düşünceleri de bilir, tanır
Tebliğ Uzmanı
İslam Düş. Tarihi-Selçuklulara Kad.
İslam Düş. Tarihi-Selçuklu-Modern
İslam Düş. Tarihi-Modern Dönem
Batı Düş. Tarihi-Hristiyanlık Öncesi
Batı Düş. Tarihi-Hristiyan-İst.Feth.
Batı Düş. Tarihi-Modern Dönem
Din Felsefesi
Tarih İçinde Asya Dinleri

SEVİYE 5
Kelam ve Din Felsefesinde YL ve Doktora (Akademik)
Gereksinim: Tebliğci Sertifikası
Kısmi ücretli izin de içerir
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Manevi Rehberlik
SEVİYE 1
Temel Sosyal Bilimler (Uzaktan Eğitim)
Kur’an Kurslarında yüzünden Kur’an okuma dersi ve diğer kültür derslerini verebilir
Temel Sosyal Bilimler
İletişim Becerileri
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Psikoloji
Sosyal hizmete giriş
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Manevi Danışmanlık
SEVİYE 2
Sosyal Hizmet Uzmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Temel Sosyal Bilimler
Yoksulluklara, göçmen ve sığınmacılar, afetzedelere, yaşlılara ve engellilere sosyal hizmet sunabilir
Sosyal Hizmet
Yoksulluk ve sosyal hizmet
Çocuk koruma ve bakım
Gençlerle sosyal hizmet
Yaşlılar için sosyal hizmet
Adli sosyal hizmet
Madde Bağımlılığı
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hiz.
Engellilerle sosyal hizmet
Göçmen/sığınmacılarla sos.hiz.
Afetlerde sosyal hizmet
SEVİYE 3
Manevi Danışman (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Sosyal Hizmet Uzmanlığı
Aile danışmanlığı yapabilir, koruma altındaki çocuklara, üniversite öncesi çocuklara, hükümlülere,
hastalara, bağımlılara rehberlik yapabilir
Manevi Danışma
Gelişim Psikolojisi
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Bireyle Psikolojik Danışma
Grupla Psikolojik Danışma
Kişilik Kuramları
Davranış Bozuklukları
Manevi Bak. ve Danış. Teolojisi
Varoluşsal Sorunlar ve Din
Ruh Sağlığı ve Manevi Başa Çık.
Psik.ve Manevi Krize Müd. Yaklaş.
Yaşlara Göre İnanç Gel.ve Eğitimi
SEVİYE 4
Manevi Rehber (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Manevi Danışmanlık Sertifikası, İnanç Uzmanlığı Sertifikası
Üniversitelerde rehberlik yapabilir
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SEVİYE 5
Hadis YL ve Doktora (Akademik)
Gereksinim: Manevi Danışmanlık, İnanç Uzmanlığı
Kısmi ücretli izin de içerir

Kıraat Uzmanlığı Uzmanlığı
SEVİYE 3
Kıraat Danışmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Uygulamalı meslek eğitimlerinden birini tamamlamış olmak
DİB’nca verilen Tashih-i Huruf kursu
Tashih-i Huruf Kursu (6 ay)

Kur’ân-ı Kerîm Okumaya Giriş
Talim ve Tecvîd Uygulamaları
Talim Üzere Yüzüne Okuma
Talim Üzere Ezbere Okuma
Kur’ân-ı Kerîm Meâli
Dînî Mûsikî
İlmihal
Hitabet
SEVİYE 4
Kıraat Uzmanı (Sınıf Eğitimi-36 ay)
Gereksinim: Kıraat Danışmanı Sertifikası
DİB’nca verilen AşereTakrib kursu
Aşere-Takrib (Kıraat) Kursu (36 Ay)

Kur’an ve Kırâat Tarihi
Aşere Usûlü
Kırâat Metinleri
Arapça
Kırâat Çözümlemeleri
Aşere Uygulamaları
Tecvid (Mukaddime)
Kırâat-Anlam İlişkisi
Kur’an İmlâsı
Kur’an Meâli
Dînî Mûsikî

Musiki Uzmanlığı
SEVİYE 4
Musiki Uzmanı (Sınıf Eğitimi-9 ay)
DİB’nca verilen Dini Musiki kursu
Dînî Mûsikî Programı (9 Ay)

Türk Din Mûsikîsi (Tarih ve Formlar)
Ses Eğitimi
Türk Mûsikîsi Nazariyatı
Solfej
Meşk
Dînî Mûsikî Form. Güfte İncelemesi
Uygulamalı Dînî Mûsikî
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Yöneticilik
SEVİYE 1
Temel Sosyal Bilimler (Uzaktan Eğitim)
Kur’an Kurslarında yüzünden Kur’an okuma dersi ve diğer kültür derslerini verebilir
Temel Sosyal Bilimler
İletişim Becerileri
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Psikoloji
Sosyal hizmete giriş
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Manevi Danışmanlık
SEVİYE 2
Sosyal Hizmet Uzmanı (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Temel Sosyal Bilimler
Yoksulluklara, göçmen ve sığınmacılar, afetzedelere, yaşlılara ve engellilere sosyal hizmet sunabilir
Sosyal Hizmet
Yoksulluk ve sosyal hizmet
Çocuk koruma ve bakım
Gençlerle sosyal hizmet
Yaşlılar için sosyal hizmet
Adli sosyal hizmet
Madde Bağımlılığı
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hiz.
Engellilerle sosyal hizmet
Göçmen/sığınmacılarla sos.hiz.
Afetlerde sosyal hizmet
SEVİYE 3
Liderlik (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Sosyal Hizmet Uzmanlığı
Orta Düzey Yöneticilik, Yönetici Yardımcılığı yapabilir
Liderlik
Liderlik ve Yöneticilik
Karar Alma
İletişim Becerileri
Toplantı Yönetimi

Zaman Yönetimi
Değişim Yönetimi

Takım Çalışması
SEVİYE 4
Kurumsal Yönetim (Uzaktan Eğitim)
Gereksinim: Liderlik Sertifikası
Müftü olarak atanabilir
Kurumsal Yönetim
Müftülük
Cami Dışı Din Hizmetleri Becerisi
Yönetim ve Organizasyon
Organizasyonel Davranış
Halkla İlişkiler
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Kalite Yönetimi
Diyanet Tarihi
SEVİYE 5
İşletme YL ve Doktora (Akademik)
Gereksinim: Kurumsal Yönetim, Müftülük
Kısmi ücretli izin de içerir

Yeni Kariyer Yolları
Esnek Kariyer Yolları
Gelelim kritik soruya… Din görevlileri çoğu uzaktan olan yani kişisel gayreti ve sonunda sınav geçmeyi gerektiren
bu zahmetli eğitimlere neden çalışsınlar ki?
Çünkü bu sertifikalar bundan sonraki kariyer yolunun anahtarı durumunda olacaklar. Bir pozisyona atanmak ve
kariyerini daha ileriye taşımak isteyen din görevlileri, bu sertifikalar sahip olmadıkları sürece atanamayacaklar.
Sertifika almak bir pozisyona atanmak için yeter şart değil, gerek şar. Bunun yanında öncelikle uygun pozisyon
bulunması gerekiyor.
Bir uygun pozisyona sertifikasyon yeterliliğini sağlayan birçok aday başvurabilir. Atama nasıl sağlanacak?
Bu aşamada devreye performans puanları giriyor olacak. Oldukça kapsamlı bir performans değerlendirme
sistemine ihtiyaç var ama böyle bir performans sisteminin en azından aşağıdaki unsurlardan oluşacağı
varsayılabilir:
-

-

Onaylanmış/Denetlenmiş proje puanları %30
o Cemaat sayısında artış
o Yaz Kur’an Kursu öğrenci sayısı
o Yeni Kurs açılması
o İlahi Korosu oluşturulması
o Cami derneği üye sayısı
o Sosyal Hizmet Çalışmalarına aktarılan yardım miktarı
o …
Cemaat Değerlendirme Puanı %20 (mobil uygulama üzerinden)
Aynı pozisyonda tecrübe süresi %15
Amir Değerlendirmesi %20
Mevcut sertifika sınavlarından geçme puanları ve ek sertifikalara sahip olunması %15

Bu sayade atamalarda liyakat de ön plana çıkacak, politika sınırlanacak. Amir değerlendirmesi tabii ki önemli
ama %20…
Ayrıca bu sistem din görevlisinin esnek kariyer yolları planlamasına imkân sağlayacak. Esneklikten kast ettiğimi
ise şu: din görevlisi bir alana girip o yoldan ilerlemek zorunda kalmayacak. Kendisine yeni alanlar belirleyip o
alana geçebileceği gibi birden fazla alanda da uzmanlaşabilecek.
Din görevlilerinin “ömür boyu eğitim” beklentisi uyarınca sürekli kendilerini geliştirmeleri beklenecek ve bunun
için uygun imkânlar oluşturulacak.
Sertifikasyon alınması zorunlu olacak mı? Hayır, olmayacak ama bir süre sonra hiçbir becerisi olmayan din
görevlileri, yeterlilik sağlayamadıkları için ancak köy imamlığında görev alabilir hale gelecekler. Yeni sisteme
uygun olarak eğitimlerini tamamlayıp gerekli tecrübeye de sahip olan imamlar, bulunduğu pozisyona minimum
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kalma süresini dolduran ama yeterliliği sağlayamayanlarla yer değiştirecektir. Şüphesiz, mevcut bilgili ve
tecrübeli imamlar da yeterliliklerini sağlayıp kalıcı hale gelebilirler. Tecrübe hep önemli olacak ama
sağlayamıyorlarsa, daha alt seviye camilere tayinleri çıkabilir. Böylece, hem bir camide onlarca yıl görev yapma
durumu olmayacak hem din görevlisi olunca gelişmeyi ve çalışmayı bir kenara bırakma lüksü kalmayacak. Yine
de bu halinden memnun olanlar daha az yoğun köy camilerinde görev sürelerini tamamlayabilirler.
Din görevlilerinin kariyer yoluna örnek olmak üzere imam-hatiplik kariyerinin nasıl şekillendiğini aşağıda
göstermeye çalıştık. Diğer din görevliliği alanlarına konuyu daha fazla uzatmamak için değinmedik:

İmam-Hatip
Aday İmam
 Atanma Şartları
o İlahiyat mezunu olmak
o KPSS’de yeterli puanı almak


1.

2.

3.

Görev Alabileceği Yerler
o 5.-7. Seviye Camiler
o İki ayrı camide 6 aylık dönemlere staj yapar. Adaylığının kalkması için 2 staj yerinden
de geçer not alınmış olmalı.
2’sinden de geçersiz not alındıysa adaylık olumsuz şekilde sonlandırılır
Birinden başarısız notu verildiyse, + 6 ay staj uzatılır. Son staj notu durumu
belirler.
o Atama yeri yoksa açılıncaya kadar sözleşmeli, aday imam olarak kalır. Bu süre içinde
müftülükçe farklı camilerde ve ihtiyaç duyulan pozisyonlarda görevlendirilebilir

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 1 yıl Aday İmamlık
o Sertifika
1 adet I. Seviye Sertifika (Uzaktan Eğitim)
Din Görevliliğine Giriş Eğitimi (Uzaktan Eğitim)
İmam-Hatip Eğitimi (Sınıf Eğitimi-3 Hafta)
o Performans Puanı
2 amir imamın performans onayı



Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 1 Cami: Uzak Köy, Mezra Camisi
o Seviye 2 Cami: Köy, belde camii

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 1 yıl 1. seviye cami tecrübesi (toplam 2 yıl)
o Sertifika
Temel İslami Bilimler (Uzaktan Eğitim)
1 adet yeni I. Seviye Sertifika (Uzaktan Eğitim)
o Performans Puanı (atamada öncelik sağlar)



Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 2 Cami: Köy, belde camii

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 2 yıl 2. seviye cami tecrübesi (toplam 4 yıl)
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o Sertifika
I. Seviye yeni 2 Sertifika ya da II. seviye 1 sertifika (Uzaktan Eğitim)
o Performans Puanı (atamada öncelik sağlar)

4.

5.

6.

7.

Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 3 Cami: Büyük köy, kasaba, küçük ilçe camileri

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 3 yıl 3. seviye cami tecrübesi (toplam 7 yıl)
o Sertifika
II. Seviye yeni 2 Sertifika ya da III. seviye 1 sertifika (Uzaktan Eğitim)
Kıraat Danışmanı (Tashih-i Huruf)
o Performans Puanı (atamada öncelik sağlar)



Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 4 Cami: İllerde küçük cami, ilçe camileri

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 3 yıl 4. seviye cami tecrübesi (toplam 10 yıl)
o Sertifika
Arapça
2 yeni 3.Seviye ya da 1 yeni 4. Seviye sertifika
o Performans Puanı (atamada öncelik sağlar)



Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 5 Cami: Şehir merkezlerindeki büyük camiler, büyük ilçelerde merkez camiler

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 5 yıl 5. seviye cami tecrübesi (toplam 15 yıl)
o Sertifika
Kıraat Uzmanı (Aşere-Takrib)
Liderlik Eğitimi
1 yeni 4. Seviye Sertifika
o Performans (atamada öncelik sağlar)



Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 6 Cami: Şehir merkezlerindeki merkez camileri

Seviye


Atanma Şartları
o Tecrübe: En az 5 yıl 6. seviye cami tecrübesi (toplam 20 yıl)
o Sertifika
İngilizce
Tebliğ Uzmanı
2 yeni 4. Seviye sertifika
o Performans Puanı (atamada öncelik sağlar)



Görev Alabileceği Yerler
o Seviye 7 Cami: Selatin Camileri ya da çok özel camiler
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5.12 Diyanette Değişim
Değişim İhtiyacı
Osmanlı döneminde medreselerin 19.yüzyıl boyunca değişmemekte direnmesini ya da “değişmeyecek kadar”
değişime rıza göstermesinin, bunun sonucu olarak da işlevsiz hale gelmesinin 72,73 , iş işten geçtikten sonra da
20.yüzyılın başında can havliyle değişmeye çabalamalarının sonucu değiştirmemesinin74 öyküsü mutlaka
bilinmeli ve ders alınmalı.
Bu öykünün üzerinden bir asır geçti, şimdi yeni bir dünya var ama diyanet bir asır önce başlayıp da
tamamlayamadığı yerden devam etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Hâlbuki modernleşme her zaman olumsuz
şeyler üretmiyor. Hatta değişim genellikle ihtiyaçlara çözüm üretme çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkıyor ve
oldukça başarılı sonuçlar üretiyor.
Diyanet’te ciddi bir değişime ihtiyaç var. Bu değişim birçok alanı kapsamalı ama en önemli hedefi, “değişim”in
bir kurum kültürü haline getirilmesi olmalı. Çünkü dünya değişmekle kalmıyor, değişimin hızı da her geçen gün
artıyor ve kalıcı herşeyi yıkılmaya mahkûm ediyor. Bunu yönetebilmek için sürekli değişime hazır olmaktan
başka çare görünmüyor.
Kurumsal yapıların en önemli dezavantajı ise değişime direnmeleridir. Bu direncin temelinde mevcut imkânları
koruma endişesi yatar ama bir süre sonra bu endişe kurumun varlık sebebi ile çatışır hale gelir. Öğle görünüyor
ki, DİB’nın kurumsal yapısı da toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap vermenin önünde en büyük engel olarak
duruyor. Müftülük, ihtisas merkezleri, vaizlik gibi yapıların ruhuna bakılırsa kurumsal yapının temelleri
Cumhuriyet öncesine kadar uzanıyor. Gelenek önemli ama gelenek durağanlık değil kesinti olmadan sürekli akış
olarak anlaşıldığında bir değer ifade ediyor.
Özellikle belirli yaşın üzerindeki DİB personeli, kendilerini din görevlisinden çok devlet memuru olarak
görüyorlar. Bu onların suçu değil ama kabul edilebilir bir durum da değil. Bir de bu anlayış, devlette teamül
olarak kabul edilen “yaş ile idari pozisyonlara atanma ilişkisi” birleşince durum daha da tehlikeli bir hal alıyor.
DİB içinde bir değişim olacaksa bu değişime en büyük direncin idari kadrolardan gelmesi sürpriz olmamalıdır.
45-50 yaş üstü DİB personeline, olumsuz genellemeye gidilmeden ama beklentiler sınırlı tutularak, herkese
değişim fırsatı verilmeli, uyum sağlayamayanlar yavaş yavaş pasif görevlerde değerlendirilip zaman içinde de
tasfiyeleri sağlanmalıdır. Şüphesiz söz konusu kişiler arasında çok değerli insanlar vardır. Onların desteği
olmadan bir şey yapılamaz. Ama tarihi tecrübeler bu yaşlardan sonra değişime çok zor uyum sağladığını
gösteriyor.
Daha genç kadrolar ise hızla eğitime tabi tutularak ve doğru teşvikler ugulanarak değişime katılmaya çok daha
kolay ikna olacaklardır.

Diyanetin Dijital Dönüşümü
DİB’da ciddi bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu dönüşümün temeli fonksiyonel dönüşüm
oluşturacaktır ama fonksiyonel dönüşümün teknolojik dönüşüm ile de desteklenmesi gerekiyor. Son dönemde
şirketler dünyasında çok popüler olan “dijital dönüşüm” DİB’na da büyük katkı sağlayacaktır. Bu dönüşüm farklı
alanlarda planlanabilir:
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Süreçlerin dönüşümü: Bir organizasyonda bu kadar veri girişi elemanı varsa, süreçlerin çok büyük kısmı
hala kâğıt ortamında ilerliyordur. Bu şekilde yürüyen süreçler hem daha maliyetlidir hem daha yavaştır
hem de sonuçları itibari ile daha aza güvenilirdir.
Kurum içi bilgi paylaşımı ve iletişiminde dijital dönüşüm:
o Kurumun çalışanları ile iletişimi
o Çalışanlar arası iletişim
Cemaat ile iletişimde dijital dönüşüm:
o Din görevlilerinin cemaat ile iletişimi
 Mobil Uygulama olarak yukarıda bahsedilmişti
o E-Fetva
o Dini Danışma
o Manevi Rehberlik
DİB’nın kamuoyu ile iletişimi
Hizmet içi eğitimde dijital dönüşüm
o Uzaktan eğitimler ve sertifikasyon
Topluma doğru/faydalı dini bilginin ulaştırılmasında dijital dönüşüm
o Basılı yayıncılığın büyük ölçüde terk edilip yayınların dijital ortama taşınması
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6.Din Eğitimi
6.1 Orta Öğretim Din Bilgisi ve Ahlak Kültürü Eğitimi
Din Bilgisi Eğitimi
Müfredatı destekleyecek şekilde özel hazırlanmış zengin içeriğin öğretmenler sunulacağı bir site MEB’nca
hazırlanabilir.

İlk ve Orta Öğretim Din Bilgisi Dersleri ve Seçmeli Dersler
DKAB, seçmeli siyer ve Kur’an dersleri büyük bir fırsat. Bu fırsat ne kadar iyi değerlendirilebiliyor?
Hiçbir zaman yapılanlar yeterli görülmemeli. Öğrenciler ve veliler bu derslerin müşterileri, her yıl geri beslemeler
doğrultusunda iyileştirilmeli.
Ders kitabı ikinci planda kalmalı. Profesyonelce hazırlanmış görseller ve videolarla ders işlenmeli.
Ders kitapları için gereken içerik belli ve akademik derinlik gerekmiyor. Problem mesajin doğru şekillendirilmesi
ve sunulması ile ilgili. Bu iş özellikle akademisyenlere bırakılmamalı. Sadece din eğitimi alanında çalışan
akademisyenler görevleri danışmanlıkla sınırlı olacak şekilde destek verebilirler.
Edebiyatçılar, çocuk kitabı yazarları projede görev alabilirler.

Okullarda Manevi Rehberlik
DKAB akademisyenlik kariyeri değil. Eğitim felsefesi araştırma teknikleri gibi dersler yerine gençlere manevi
danışmanlık ve rehberliğe yönelik dersler eklenmeli

6.2 İmam Hatipler
İmam hatip liseleri başta öyle kurulmuş olsa da artık mesleki eğitim kurumları olmaktan çıktılar. Çünkü İmamHatip mezunlarının din görevlisi olarak görev alma imkânı neredeyse kalmadı. Artık ilahiyat mezunları bile görev
almak için yarışmak zorundalar.
İmam-hatiplerin İlahiyat fakültelerini besledikleri iddiası da gerçekçi değil. İmam-Hatip lisesine gidenlerin büyük
bir çoğunluğu İlahiyat’ı tercih etmiyorlar. İlahiyat tercihi için de imam-hatip mezunu olmak gerekmiyor.
Dolayısıyla İlahiyat fakülteleri, öğrencilerin imam-hatip mezunu olmadığını kabul ederek sıfırdan yetiştirmeye
başlıyorlar.
Gelinen durumda imam-hatip liselerinin amacının yeniden tanımlaması gerekiyor. Çocuklarını imam-hatip
lisesine gönderen velilerin beklentileri esas alınırsa -ki alınması gerekir çünkü müşteri onlar- imam-hatiplerin
amacı “çocukların lise eğitimi görürken aynı zamanda daha kontrollü bir ortamda, dini bilgilerden de mahrum
kalmadıkları bir okul olması” olarak belirlenebilir.
Bu durumda, imam-hatip lisesi müfredatının imam yetiştirme hedefinden çıkarılıp buna göre güncellenmesi hem
memnuniyeti hem de talebi artıracaktır. Bu çocuklar gelecekte imam olabilirler ya da olmayabilirler ama bu
okulu bitirmeleri imam adayı olmaları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da normal lise müfredatının üzerine
imamlık müfredatını okutmaya gerek olmasa gerek.
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6.3 Yükseköğrenim ve İlahiyat Fakülteleri
Üniversite Eğitiminin Amacı
Konuya tüm üniversite eğitimi için kritik olan soru ile başlayalım: Üniversite eğitimin amacı nedir?75
Soru temel başlık altında cevaplanıyor:
1.
2.

Bilimsel Çalışma, Araştırma
Mesleki Eğitim

Ne yazık ki bu iki amaç birbiriyle çelişiyor.
Üniversiteler, ilk ortaya çıktıklarında bilimsel çalışma ve araştırma için kurulmuş olsalar da bugün üniversite
eğitimi almak isteyenlerin kahir ekseriyeti bunun için üniversitelere gelmiyorlar. Üniversitelerin esas amacı artık
mesleki eğitim olmuş durumda. Diğer yandan ilk kuruluş amacı mesleki eğitime yönelik müfredatı gereksiz yere
kısıtlıyor; mezun olacak insanların bir mesleği icra edecek şekilde eğitilmesini ve formasyon kazandırılmasını
engelliyor. Bilimsel çalışma yapacak kapasiteye sahip olan ve bunu arzulayan insanlar da gereksiz yere meslek
öğretmenliği ile zaman kaybediyorlar. Mesleki eğitim vermek için profesör olmaya gerek var mı?
Bahsettiğimiz eğitim hedefinin, temelde meslek yüksekokullarının amacı olduğunun farkındayız ama hem
toplumsal talep hem de mesleki eğitimin gittikçe karmaşıklaşması, üniversiteleri bu şekle sokmuş durumda.
Problemi daha iyi anlamak için öncelikle problemin tarihi temellerinin farkında olunması gerekiyor. II. Dünya
savaşına kadar dünyada üniversitelerin esas görevi meslek edindirmek değil, bilim adamı yetiştirmekti. II. Dünya
savaşından sonraki değişimde imkân ve ihtiyaçların etkisi büyük: ihtiyaçlar değişti, bir mesleğin icrası için
gereken bilgi miktarı arttı, artık bu kadar bilgiyi 2 yıllık eğitim ile vermek oldukça zor. Genel olarak da tüm
dünyada refah da arttı. Çoğu ülke bir şekilde daha uzun eğitimi finanse edebilecek imkânlara kavuşmuş
durumda.76
Sonuç olarak hem üniversiteye giren adayların kâhir bir ekseriyeti, hem onları üniversiteye gönderen ve finanse
eden velileri, hem de mezunları işe alacak olan kurum ve kuruluşlar üniversiteden mesleklerini en verimli şekilde
ifa edecek bilgi ve beceriler ile donanmış insanlar mezun etmelerini bekliyorlar.
İlahiyat özelinde de bakacak olursak ilk kurulduğu dönemde din görevlisi yetiştirme işi, İlahiyat Fakültesinin
değil, önceleri İmam-Hatip liselerinin, 1970’li yıllardan sonra da yeni açılan Yüksek İslam Enstitülerinin göreviydi.
Uzun yıllar tek İlahiyat Fakültesi olarak varlığını sürdüren Anakar İlahiyat’ın görevi “din mütehassısı” yetiştirmek
olarak tanımlanmıştı, din görevlisi değil. Zaten eğitim içeriği de imamlık yapmak üzerine değil, din üzerinde
araştırma yapmak üzerine kurgulanmıştı.77
1980’li yıllarda Yüksek İslam Enstitüleri kapatılıp İlahiyat Fakülteleri ile birleştirildiler. Günümüzde ise sayısı yüzü
aşan İlahiyat Fakültesi ile birlikte imam-hatip liseleri de fiili olarak fonksiyonalitesini kaybetmiş durumda.
Benzer değişim neredeyse tüm yükseköğrenimde görülüyor: Meslek liseleri neredeyse kapandı, üniversitelerin
sayısının artması ile birlikte meslek yüksekokulları da fonkisyonalitesini kaybetti. Faydası tartışılır olsa da artık
şunu kabul etmek durumundayız: Meslek eğitimi üniversite eğitimine taşınmış durumda. Üniversitelerin öncelikli
amacı meslek eğitimini düzgün bir şekilde vermekten ibaret…

Ünv.Misyonu ve Araştırma ile Öğretmenin Farklı Tabiatları
II. Dünya Savaşı Sonrasında Üniversiteler
77
Ankara İlahiyat'ın Açılması
75
76
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Aslında çeşitli platformlardaki konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla hocalar da bunun farkında ama kendi
pozisyonları dolayısıyla çözüme yanaşmak istemiyorlar. Yoksa bir teknisyenin-mühendisin ya da din görevlisinin
eğitimi ile bir bilim adamının/akademisyenin eğitiminin farklı olması gerektiğinin pekâlâ farkındalar.78 Aynı
müfredattan ikisinin birden yetişmediğini de görüyorlar ama mevcut durumun kabullenilmesi üniversiteleri
meslek yüksekokulu seviyesine düşürüyor. Dolayısıyla da kendileri de bilim adamı (!) seviyesinden yüksek
öğretmen seviyesine düşmüş oluyorlar.
Yine de önerimiz, hocalara rağmen, en azından şu an için İlahiyat Fakülteleri ile sınırlı olmak üzere, üniversite
eğitimin amacının “meslek eğitim ile sınırlanması” yönünde. Eğitim hedefi, mezunları “Temel Din Görevlisi
olacak şekilde yetiştirilmesi” belirlenmeli, “bilim adamı-akademisyen” olacak şekilde değil.

Yüksek Lisans
Bunun devamı olarak bir diğer önerimiz yüksek lisans eğitimlerinin de yine akademik hedefli değil, mesleki
uzmanlaşma basamağı olarak planlanması. Yüksek lisansları kolaylaştırıp çoğaltarak uzmanlaşmayı yüksek
lisans eğitimine kaydırmayı öneriyoruz. Bu yüzden tez hazılama zorunluluğu kaldırılmalı. Örnekler incelendiğinde
birçok ülkede yüksek lisans aşamasında tez beklenmediği görülebilir. 79 Zaten istisnalar hariç genellikle YL tezinin
akademik bir değeri de olmuyor. YL aşamasında hazırlanan tezin asıl amacı, akademik kariyer için bilimsel
araştırma yeteneğinin geliştirilmesi. Bu aşamada adayın hala bilim adamı olup olmayacağı belirsiz; dolayısıyla
zorlama tezlere de gerek olmasa gerek. Bunun yerinine mesleki uzmanlığa yönelik daha fazla bilgi ve deneyim
sağlayıcı çalışmalar öne çıkarılabilir.
Lisans seviyesinde uzmanlaşma da akla gelebilir ama mezun olan öğrenciyi tek bir meslek alanına mahkûm
ediyor. Bu, öğrencilerin tercih edeceği birşey değildir. Hâlbuki lisans sonrası uzmanlaşma, gerektiğinde az bir
gayret ile kariyer değişimine imkân vermektedir.
Lisan alanından mezun olan sadece din görevlisi olarak atanabilir. Bir süre sonra tercihlerde o alanda da
uzmanlıklar ön plana çıkacağı için ilahiyat eğitimi otomatik olarak uzayacak. Ama bu kötü birşey değil. Bir
bakıma eskiden 2 yılda halledilen meslek eğitimi 4 yıla, 4 yılda tamamlanan uzmanlaşma ise 6 yıla çıkmış gibi
düşünülebilir.
İlahiyat Alanı
İlahiyat alanında bahsettiğimiz uygulama zaten kısmen hayata geçirilmiş durumda. İlahiyat eğitimi temel eğitim
olarak görülüyor, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi için tezsiz yüksek lisans yapılması gerekiyor. Önerdiğimiz
bundan farklı bir şey değil ama iki değişikliğe daha ihtiyaç var: Birincisi ve en önemlisi, ilahiyat lisans eğitiminin
bir meslek eğitimi olduğu ve amacının da din görevlisi yetiştirmek olduğu gerçeğinin adı konulmalı ve müfredat
da buna göre düzenlenmeli. Bu eğitimi tamamlayan adaylar camilerde imam olacaklar, “mütehassıs din adamı”
değil. Mütehassıs din adamlığa soyunacakların doktora aşamasını beklemesi gerekecek.
İkinci değişiklik ise yüksek lisans programlarının çeşitlendirilmesidir. DKAB eğitimide izlenen yol Manevi Sosyal
Hizmet, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik gibi programlarla da zenginleştirilmeli. DİB bu alanları stratejik alan
olarak belirlemiş görünüyor ve diğer kamu kurumları ile de iş birliği yapmaya çalışıyor ama elinde bu iş için 3
yıllık arapça-fıkıh eğitimi almış vaizlerden daha iyi bir alternatif bulunmuyor. Vaizlikle bu alanların ne ilişkisi var?
Bunlar farklı bilgiler ve beceriler gerektiren alanlar.
Ayrıca diğer fakülteler ile işbirliği ile farklı yüksek lisans eğitimleri de planlanlanabilir. İslam Hukuku çalışacak
olanlara hukuk yüksek lisansı, İslam iktisadı çalışacak olanlara iktisad yüksek lisansı, müftülük yapacak olanlara
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yönetim yüksek lisansı bunlara örnek verilebilir. Eğitimi alacak olanlar ilahiyat öğrencileri ama eğitimi verecek
olanların önemli bir kısmı ilahiyatçı olmayacaktır.
Aynı şekilde, İlahiyat Fakülteleri bünyesinde de "sosyal bilimciler için tezsiz ilahiyat YL programı" planlanmalı. Bu
çapraz alanlarda hizmet verecek farklı alanlardaki uzmanların ilahiyat eğitimi almasını sağlayacak. Bu program
aynı zamanda geçmiş kültürünü anlayıp bağlantı kurmak isteyen uzmanlar için de önemli…
Önerimiz akademik kariyerin doktora süreci ile başlaması… Doktora çalışmasına giren artık bilim adamı olmaya
karar vermiş demektir. Bu aşamaya kadar bilim adamı olma yönünde bir formasyon alınmamış olması belki bir
eksikliktir ama kapatılamayacak bir eksiklik olarak görünmüyor. Bilim adamı olup olmayacağı belirsiz hatta
istatistiksel olarak çoğunluğunun olmayacağı belli öğrencilere gereksiz yere akademik formasyon kazandırmaya
çalışıp, mesleki uzmanlaşmadan mahrum bırakmaktansa, doktora sürecini biraz daha uzun ve zorlu tutularak bu
açık kapatılabilir.

Bilim Adamlığı
Bu bölümde biraz bilim adamlığını kötüleyeceğiz.
Bilim adamlığı kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Hatta toplum olarak bilim adamlarına çok ihtiyacımız var ama
sorun bilim adamlığında değil, bunun değer yüklü olarak kabul edilmesinde.
Başta da belirttiğimiz gibi değer yüklü alanlar hakkında sağlıklı kararlar verilemez. Akıldan çok duygular işin
içine girer. Bunu bir örnekle açmakta yarar var: Demokrasi, şu an için kullanılabilecek yönetim sistemleri içinde
“en az kötüsü” gibi duruyor. Birçok zayıflığı olmasına rağmen... En azından saltanattan çok daha başarılı.
Herhalde bir referanduma gidilse Türkiye halkı, %95'in üzerinde bir oy ile demokrasiyi saltanata tercih eder ama
demokrasinin eksiklerine rağmen bir siyasi model olarak tercih edilmesi ile demokrasinin değer yüklü olarak
algılanması aynı şey değildir. Demokrasinin Avrupa tarihinde oynadığı rol onu Batılılar için değer yüklü hale
getirmiştir. Bizim için ise böyle bir geçmiş söz konusu değil.
Benzer durum bilim ve bilim adamı için de geçerlidir. Bilimin ve bilim adamının Batı tarihinde oynadığı rol çok
farklıdır, dolayısıyla değer yüklü hale gelmiştir. Bilim adamı da bir bakıma bu kültürün din adamı mesabesine
ulaşmıştır. Saygı duyulur ve sorgulanmaz. (Bizim geleneğimizde ise din adamları aynı durumdaydı.) Biz de
toplum olarak bilim adamı formasyonunu faydalı bulup bilim adamları yetiştirebiliriz ama bizim için aynı değer
yükünü sağlayacak kültürel geçmiş yoktur.
Bu değerlilik algısı bazı taleplerde bulunma hakkını da beraberinde getirmektedir: Akademisyenlerin akademik
özgürlük80 dedikleri şey aslında yaptıklarının faydası konusunda hesap vermemeyi, özgür düşünce akıllarına
gelen her şeyi her ortamda söyleyebilmeyi, akademik unvan söyledikleri her şey konusunda otorite kabul
edilmeyi... beraberinde getirmektedir.81,

Akademisyenlik ve Din Adamlığı
Ya bilim adamlığının sağladığı avantajların çekiciliği ya da gerçekten akademik eğitimin bir parçası olarak içinde
bulundukları topluluğun yurt dışı bağlantıları üzerinden elde ettikleri kültürlenme sonucunda, “bilim adamlığı”
ilahiyatçılarımızdan bazıları açısından da değer yüklü hale gelmiştir.82, 83 Hatta o kadar ki “din adamlığı”ndan
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Akademik Özgürlük Üzerine
İlahiyatçı Seçkinciliği
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Bilimsel Cemaat: Akademisyenler Özgür Düşünebilirler mi?
83
Akademik Monopol
81
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utanmakta, “bilim adamı” olmayı daha tercih edilir bulmaktadırlar. Aslında İlahiyat Fakültelerinin kurulduğu
dönemden beri tarihine bakıldığında bu durumun siyasi açıdan da hedeflenen bir durum olduğu görülebilir. 84
Problem şu ki bilim adamı formasyonu ile din adamı formasyonu birçok açıdan örtüşmez. 85 Her mesleğin o
mesleği sağlıklı olarak icra etmesi için gerekli bir formasyonu vardır. Mühendislik formasyonu, askerlik
formasyonu, politikacılık formasyonu, öğretmenlik formasyonu ayrı ayrı olduğu gibi bilim adamlığı ve din
adamlığı formasyonları da ayrıdır. Düşünüş yöntemleri, davranış şekilleri, meslek icra hedefleri farklıdır.
Diğer yandan, istemeseler de kendilerinden “din görevlileri” yetiştirmeleri beklenmektedir. Yetiştirdikleri
insanların kâhir ekseriyeti DİB ve Milli Eğitim Bakanlığında görev almaktadırlar.
Uzmanlarının da ifade ettiği gibi internet üzerinden eğitimler de bilgi aktarma işlevini rahatlıkla sağlamaktadır.
Eğitim sadece bir bilgi aktarımı işi değil, aynı zamanda bir davranış kazandırma işidir. Bu yüzden internet
üzerinden hukuk, tıp, askerlik gibi alanların eğitimi verilmemektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında bilgi alırken
aynı zamanda hocaları aracılığı ile bir hukukçu, bir asker, bir doktor gibi davranmayı öğrenmektedirler. Yani
formasyon kazanmaktadırlar.
Sempozyumlara dikkat edilirse ilahiyat hocalarının uzaktan eğitime şiddetle karşı çıktıkları görülüyor. Ama
sebep olarak öne sürdükleri tek şey Kur’an ezberi ve tecvid. Çünkü konu bilgilenmeyse, sundukları bilginin
hemen hepsini uzaktan eğitimle vermek de mümkün. Aynı durum tıp, hukuk gibi alanlar için de geçerli. Verilen
bilgileri uzaktan eğitim ile vermek mümkün ama bu alanları uzaktan eğitime açmayı kimse teklif bile etmiyor.
Çünkü doktor olmak ya da hukukçu olmak sadece bilgi sahibi olmak değil. Bu alanların internete açılması teklif
edilse ilgili alanların uzmanları bu itirazı rahatlıkla dile getirebilirler ama ilahiyatçılar sadece tecvid ve ezberi öne
sürebiliyorlar. Formasyon denildiğinde anladıkları pedegoji derslerinden ibaret.
Bilim adamlığını değer yüklü gören bu haldeki ilahiyatçılar, geleceğin din adamları olacak gençlere nasıl bir
formasyon kazandırabilirler?
Kazandıramayacaklarını birkaç yaşanmış örnek ile göstermeye çalışalım:
Hocaların 28 Şubat sürecinden beri, tamamen sesi kısıldığı için artık sohbet edemiyorlar. Onlar da dışarıdan
sohbet edecek insanları çağırıyorlar. Son yıllarda bayram namazı için gittiğimiz camide imam efendinin üstün
gayretleri ile sohbet için muhtemelen Marmara İlahiyat'tan iki ayrı doçenti dinleme bahtiyarlığına eriştik. Farklı
bayram namazları öncesi sohbette bulundular. Ne anlattıklarının kendileri de farkında mıydılar, ya da bir mesaj
vermeye çalışıyorlar mıydı bilemiyoruz ama okulda ders dinlerken bile bu kadar sıkıldığımızı hatırlamıyoruz.
Bir başka örneği Miraç gecesinde Marmara İlahiyat'ın camisine gittiğimizde yaşadık. Gecenin önemine binaen
bir hoca sohbet ediyordu ama ne sohbet! Miracı anlatacak ama müfessirlerin farklı yorumları ve modern
eleştirileri ile hesaplaşmaktan, Hz. Peygamberi miraca çıkartmaya bir türlü sıra gelmiyor. (Meğer tefsir
bölümünün hocası imiş, yaşı itibari ile doçent ya da profesördür) Hâlbuki "peygamber Burak'a atladı, uçtu
Cennete gitti" dese cemaat vecde gelmeye hazır, ama diyemiyor. “Miraç” diyor kalıyor, “Kudüs” diyecek oluyor
bu sefer dinler arası tartışmalar ayağına takılıyor… velhasıl, Hz. Peygamber o gece Miraca çıkamadı.
Yıllar önce de bir mevlüt kandili gecesi yine bir ilahiyat doçentini bir dernekte sohbet için çağırmıştık. Tabii
esnaftan, halktan insanlar yoğunlukta. Sanırım sünneti inkârın yanlışlığını falan anlatmıştı. İyi de o
topluluktakilerin hiçbirinin öyle bir derdi yoktu ki, mevlid kandilini kutlamaya gelmişler. Çıkışta bir arkadaşın
espriyle karışık eleştirisini hatırlıyorum: "Mahallemiz, mahalle olalı böyle zulüm görmedi."
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Dua etmeyi bile beceremiyorlar. Dua yaratıcı ile iletişim halidir. Ne isteyeceksen istersin, ayıp olmaz, içinden
gelirse ona övgülerini sunarsın... Ama konu anlatmazsın. Akademisyen duaya başlıyor, bir iki cümle sonra konu
anlatımına geçiyor "sen ki şöyle şöyle dedin, bu şu manaya gelir falan filan..." Yahu Allah (cc.) ne dediğini
bilmiyor mu, hatırlatmana delil getirmene, ne ihtiyacı var? Ne isteyeceksen samimiyetle iste, isteyeceğin bir şey
yoksa da sus! Ama derdi bir şey istemek değil ki, -akademisyenliğin gözü kör olsun- derdi cemaate bir şeyler
anlatmak, yani ders vermek... Ama işin bütün ruhu kayboluyor, farkında bile değiller. Elller açılıyor, bir süre
sonra eller indirilse mi açık mı tutulsa, dua devam ediyor mu yoksa ders mi başladı karar verilemiyor.
Kâğıttan okunan dua olur mu? Diyanet işleri başkanları, başkan yardımcıları kâğıttan dua okuyorlar. Neden?
Çünkü din adamı değil, akademisyenler.
Hutbe ile makale arasındaki farkı anlayamadıkları ya da anlasalar bile çözüm üretemedikleri için her Cuma
hutbede makale dinliyoruz.
Örnekleri çoğaltmak mümkün...
Konuyu iddiamızı özetleyerek bitirelim: Bilim adamlığı ile din adamlığı farklı formasyonlardır. İlahiyat fakülteleri
mesleki formasyon sağlanan yerler olmalıdır. Din adamı formasyonuna sahip olmayan akademisyenler
öğrencilerine din adamlığı formasyonu kazandıramazlar. 86,

İlahiyat Eğitimi
İlahiyat Fakültelerinin lisan eğitiminin temel fonksiyonu teoloji araştırmaları değil, din görevlisi ve din bilgisi
öğretmeni yetiştirmek olmalıdır. Her iki eğitim de yüksek bilgi kapasitesinden çok askerlik, doktorluk gibi yüksek
formasyon gerektiren işlerdir. Halbuki mevcut ilahiyat eğitimi bir meslek eğitimi değildir. Bu alanlarda
neredeyse tüm insan kaynağını sağlayan İlahiyat fakültelerinin meslek eğitimi vermemesinden daha büyük bir
problem olabilir mi? 87
Mesleki eğitimin en önemli özelliklerinden birisi uygulama birliğidir. Tartışmalar, akademik düzeyde yapılır ama
mesleki düzeyde çerçeve bellidir, tartışılmaz.
Bu durumda İlahiyat Fakültelerinde özgür düşünce, eleştirel bakış, farklı fikirler olmayacak mı? Gelişme nasıl
sağlanacak?
Elbette olacaktır ama bu ilahiyat öğrencilerinin önünde hatta bizzat onların üzerinden yapılacak bir tartışma
olmamalıdır. Bu insanlar henüz alim ya da bilim adamı olmuyorlar. Meslekleri ortak bir kültür çerçevesinde
halkla kaynaşarak hareket etmeyi gerektiriyor.
Özetle, Türkiye toplumunun ihtiyaç duyduğu/ talep ettigi din görevlilerini ya da din bilgisi öğretmenlerini
yetiştirmeyi amaçlıyoruz: Güzel Kur’an okuyan, namaz kıldıran, ilmihal bilen, halkın karşılaştığı inanç
problemleri ile ilgili “basit” açıklamaları olan insanlar... bu aşamada daha fazlası değil. Eğer din görevlisi ya da
din bilgisi öğretmeni değil de din alimi/bilim adamı yetiştirmek isteniyorsa bunun yerinin lisans eğitimi olmadığı
artık görülmelidir.
Tartışmalar, akademik çevrede nispeten kapalı bir ortamda yapılmalı, belirli bir olgunluğa erişince de müfredata
yansıtılmalıdır.
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Diğer yandan lisans sonrası ilahiyat eğitimin amacı da akademisyen değil alim yetiştirmek olmalıdır. 88 Bunun
detayları üzerinde ayrıca durulması gerekir. Geçmişte alim denen insanlar kendi kültürü içinde problemleri
anlayıp buna uygun çözümler geliştiren insanlardı. Artık bu dünya sona erdi. Eğer bahsedilen anlamda din alimi
yetiştirilecekse, hem kendi kültürünü derinlemesine bilen ve analiz edebilen hem de iletişim halinde olduğu
dünyayı çok iyi anlayabilen ve bu dünyanın getirdiği sorunlara çözüm üretebilen insanlar olmaları gerekir. Bunun
için hem lisans eğitimin süresi yeterli değil hem de bu kapasiteye sahip insanlar lisans eğitimini tercih edenler
içinde çok küçük bir azınlığı oluşturuyorlar. Meslek edinmek için gelmiş bu kadar genci perişan etmeye gerek var
mı?
Ayrıca bahsettiğimiz yeterlilikte din alimi (din mütehassısı) olacak olanların da din görevlisi ya da öğretmeni
olabilmek için gereken eğitimden geçmesi vakit kaybı değil, aslında bir zorunluluktur. Bu aşamada verilen
eğitimler daha ileri aşamadaki eğitimlerin temelini oluşturuyor. Temelin düzgün atılması önemli. Çok şey
öğreteceğim diye bir sürü konuda yüzeysel bilgi vermeye dayanan bugünkü eğitim yerine bir şeyleri doğru
düzgün öğretebilmek gerekiyor. 89 Ayrıca “din mütehassısı” olacaklarsa bile öncelikle din adamı olabilmeliler.
Bizim geleneğimizdeki din alimleri kütüphanelerden çıkmayan münzeviler değil, halkın içinde yaşayan insanlardı.
Halkın problemlerini biliyor onlara çözüm üretmeye çalışıyorlardı. Bugünkü ilahiyatlar gibi halka kapalı dünyaya
açık sistemlerle ilim yapılması doğru değil. Koca ilahiyat profesörü, camide konuşmayı beceremiyor. Uzman
yetiştirilecekse de böyle olmamalı.

Din Felsefesi
Son müfredat tartışmalarında gündeme geldiği için din felsefesi konusuna değinmeden geçmek istemedik.
Bugün yeni bir Kelam kitabi yazılacak olsa içeriğinin büyük bir kısmını din felsefesi konularının oluşturacağı
ortadadır. Ama bugün en köklü İlahiyat Fakültelerimizin din felsefesi dersinde Hristiyan teologların din felsefesi
kitapları okutuluyor. Demek ki aynı işi görüyor!
Böyle bir akademik fakirlik içinde en doğrusu durumu kabullenip din görevlisi ya da din bilgisi öğretmeni olmaya
aday orta halli ilahiyat öğrencilerinin daha fazla kafasını karıştırmamak olsa gerek.
Din felsefesi normal şartlarda ilahiyatın değil felsefenin bir uzmanlık alanıdır. Çalışmanın başında da
belirttiğimiz gibi felsefe aslında farklı bir düşünce geleneğinin parçasıdır. Bununla ilişkili olarak farklı bir tekniğe
ve kabullere sahiptir. Din felsefesi ile uğraşacak öğrenci öncelikle felsefenin tekniğine aşina olmalı, genel
hatlarıyla sistematik felsefe görmeli, felsefi düşüncenin gelişimini izlemelidir ki sonra din felsefesinin
problemlerini doğru yerlerine oturtabilsin. Bu zaman alacak bir çalışma ve yoğun ilahiyat programı içinde buna
vakit yok. Ayrıca her lisans öğrencisinin rahatlıkla altından kalkabileceği bir iş de değil. Bunlarla uğraşacak
ilahiyatçı önce kendi düşünce tekniğini ve sistematiğini oturtmuş olmali ki bu faaliyete doğru bir şekilde
yaklaşabilsin. Daha da önemlisi din felsefesi, özelleştirilmemiş haliyle, camide cemaatin, okulda öğrencinin
sorularına cevap verme durumunda olan meslek sahipleri için yarardan çok zarar vericidir. Tüm bunlar birleşince
din felsefesi calışmalarının lisans sonrası eğitimde bir uzmanlık olarak ele alınmasının daha doğru olacağı ortaya
çıkıyor.
Din felsefesi yerine içeriği bir ilahiyatçı tarafından gözden geçirilip düzenlenmiş “felsefeye giriş” dersi bile çok
daha faydalı olacaktır. Din felsefesinden de bu dersin içinde diğer alanlardan biraz daha fazla ağırlık verilerek
bahsedilebilir. İsteyenler bunun üzerine seçmeli olarak “din felsefesi” dersi de alabilirler.
Günümüzde din felsefesi İslam inancının savunulması için çok önemli. Onlarca din felsefesi hocası yerine 3-5
tane din felsefecimiz olsa aslında Türkiye için yeterli olacak ama yok. Olmadığı için de koca koca profesörler
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dedi-kodu seviyesini geçmeyen kitaplarla Hristiyan teologların görüşlerini, alt yapısı olmayan öğrencilere
okutuyorlar; ders saatleri indirilince de faaliyetleri çok önemliymiş gibi ortalığı ayağa kaldırıyorlar.

İslam Felsefesi ve Kelam
İslam dünyasının fikri bir fakirlik içinde olduğu tartışılmaz bir vakıa ama bu fakirliğin aşılmasının yolu, İslam
düşünce geleneğinin bir parçası olup olmadığı tartışmalı olan ve 13. yy. dan beri de esamesi okunmayan "İslam
Felsefesi" nin canlandırılmaya calışılması olmasa gerektir.
Kindi, Farabi, ibn Sina ibn Rüşd çağlarını aşan büyük zekâlardı ama başka bir kültürel geleneğin parçası olarak
ürettikleri düşüncelerin, başka bir geleneğin hayatta kalmasını sağlamaktan öte bir etkisinin olduğunu söylemek
bize oldukça zor görünüyor.
Bu hiç kimsenin felsefe ile uğraşmaması gerektiği anlamına gelmemeli. Aslında felsefe İslam düşünce
geleneğinin ayrılmaz bir parcası olmuştur ama İslam felsefesi üzerinden değil Kelam üzerinden. Özellikle ilk iki
yüzyıldan sonra Kelam büyük ölçüde felsefileşmiştir. Bu değişim sırasında önemli eleştirilere maruz kalmıştır
ama felsefecilerden farklı olarak kelamcılar geleneğin içinde kalmayı herzaman başarmışlardır. Bu yüzden de
İslam felsefecileri oldukça sınırlı sayıda takipçi bulabilmişken, kelamın etkileri sıradan halk tabakalarına kadar
ulaşmıştır.
Kelam da felsefenin tüm alanları ile ilgilenir, tekniği de felsefe tekniğine oldukça yakındır. Bu yüzden olsa gerek
birçok batılı araştırmacı kelamdan, “felsefe çalışması” ya da “Kelam felsefeleri” olarak bahsetmektedir.
Bugün de İslam düşüncesi zenginleşecekse kelam üzerinden zenginleşmesi beklenmelidir. Hem de bu zenginlik
geçmişinden çok daha fazla felsefileşerek olacaktır. Çünkü kelamın muhatabı artık din (Hristiyanlık, Yahudilik,
mecusilik…) değil neredeyse tamamen felsefedir. Ne yazik ki kelamcılarımızın durumu din felsefecilerimizden
daha içler acısıdır. Yapılan kelam çalışmalarının neredeyse tamamı, kelamın tarihte kalmış, kimsenin aklına bile
gelmeyen konuları üzerinedir. Herhalde onlar da olmasa hiçbir şey üretemedikleri ortaya çıkacağı için vitrini
onlarla doldurulmaktadırlar. Bugün lisans seviyesinde okutulan kelam konularının din görevlisi ya da din bilgisi
öğretmeni olacak öğrencilere ne kadar faydası olduğu oldukça tartışmalıdır.

Türkiye’de Felsefe Yapmanın İmkân ve Gerekliliği
Bir yandan felsefenin öneminden bahsediyor diğer yandan din felsefesi ve İslam felsefesi ile uğraşanları
eleştiriyorsunuz. Bu bir tezat değil mi? Felsefe ile uğraşılmalı mı uğraşılmamalı mı?
Bu sorunun cevabı “felsefe” kavramından ne anlaşıldığına göre değişir. Çalışmanın başında felsefe
kavramınından ne anladığımızı bu yüzden açıklamaya çalıştık. Özetle felsefeyi “Batı dünyası içinde şekillenmiş
bir düşünce geleneğinin adı” olarak tanımlamıştık. Bu tanımın en büyük faydası, felsefeyi değer yüklü olarak
değil, düşünce geleneklerinden biri olarak ele alıp yararlanmaya imkân vermesidir. Felsefe ve Batı kültürü ve
tarihi içindeki fonksiyonu dolayısıyla olağanüstü önemlidir. Bu yüzden de onlar için değer yüklüdür. Bizim için ise
aynı tarihi ve kültürel deneyim söz konusu değildir. Dolayısıyla değer yüklü olmasına da gerek yoktur.
Bu farkındalık sağlandığında felsefe ile uğraşmanın bir mahzuru da kalmaz. Tersine günümüzde en azından
birileri ciddi bir şekilde felsefe ile uğraşmak zorundadır. Ama felsefe çalışmaları herkesi kapsamak zorunda
değildir ve bu kapsamın içine bizce ilahiyat lisans öğrencileri de girmemelidir. İlahiyatların felsefe öğrenmesi
anadilini öğrenmeden yabancı dil öğrenmeye benzemektedir.
Ana dilini tam olarak öğrenmeden yabancı bir toplumda yaşamaya başlayan çocuğun ana dilini nasıl
konuştuğuna dikkat etmekte yarar var; bir türlü oturmuyor. Bu yüzden yabancı dil öğrenmeden önce kendi ana
dilini konuşmayı öğrenmekte fayda olduğunu düşünüyoruz.
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Bu yaklaşımımıza, “erken yaşta yabancı dil öğrenilmez ise, o zaman tam olmuyor. Örneğin bir İngiliz gibi
konuşulamıyor, aksanından İngiliz olmadığı anlaşılıyor” eleştirisi getirilebilir ki doğrudur. Buna cevabımız şu
olacaktır: “İnsanımız, kendi dilini kusursuz konuşsun da bırakalım bir İngiliz gibi İngilizce konuşamasın.
Konuşulanı anlasın, derdini anlatabilsin yeter.” Yeni Shekespare’lerin bu topraklardan çıkması gerekmediği gibi,
yeni Kantların, Hegellerin de bu topraklardan çıkması gerekmiyor.
Din felsefesi ya da dinler tarihi ile uğraşmak için dindar olmak gerekmemesi, çoğu zaman dindarları objektif bir
şekilde anlamaya çalışmanın yeterli olması gibi felsefeyi anlamak ya da incelemek için de filozof olmak
gerekmez. Hatta felsefenin ön kabullerinin ve yöntemlerinin farkında olmak şartı ile felsefenin ürettiklerinin
birçoğundan rahatlıkla yararlanılabilir. Tarih boyunca da hiçbir kompleks gösterilmeden yararlanılmıştır.
Kelamın çoğu felsefeden başka bir şey değildir.
Felsefe’yi kendi kültürümüz içinde doğru anlamaya ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bu açıdan felsefe tarihi
büyük önem taşıyor. Ama klasik felsefe tarihi, Eski Yunan’dan başlayarak felsefecilerin düşüncelerini birbirinin
üzerine nasıl koyduklarını anlatır. Buna göre felsefeciler “kapalı fanuslarda, sadece kendilerinden önceki
felsefecilerin kitaplarını okuyarak” yaşamışlardır. Hâlbuki felsefe tarihi bir kültür tarihinden başka bir şey
değildir. Felsefeciler de kendi kültürel ortamlarında doğmuş, o ortamın sağladığı imkânlarla yine o toplumun
problemleri üzerinde düşünmüşlerdir.
Günümüzde bundan bir asır öncesine göre Batı düşüncesi hakkında daha doğru değerlendirmeler yapabilecek
donanıma sahibiz. O zamanlar sadece Osmanlılar değil Batılılar da kendi kültürlerini analiz edebilmiş değillerdi.
O gün için mutlak doğru gibi görünen düşüncelerin bugün artık tarihi ve kültürel kökenlerini görebiliyoruz.
İlahiyatlarda felsefese konusunu bitirirken felsefe tartışmalarına katkı olması açısından favori soru üzerindeki
düşüncelerimizi de belirtelim: Türkiye’de neden filozof çıkmıyor?
Türkiye’de filozof çıkmamasın sebebi Gazali falan değildir.
Birinci sebep gerekli malzemenin bulunmamasıdır: Tarih bize bir toplumda Kant ya da Farabi gibi zekâların yüz
yılda bir çıktığını gösteriyor. Çıtayı biraz düşürsek bile filozof olabilecek zekâların nadir olduğunu kabul etmek
durumundayız. Bu kabul, felsefe ile uğraşabilecek insanların toplumumuzda hiç olmadığı anlamına gelmiyor
ama eğitim sistemimiz nasıl kaliteli sosyal bilimci yetiştirmeyi imkânsız kılıyor ve uygun malzemeyi büyük
marifet gerektiriyormuş gibi tıp ve mühendislik alanında harcıyorsa, aynı hatayı felsefe alanında da yapıyor. Aklı
başında herkesin kabul edebileceği gibi felsefe yapmak sıradan insanların işi değildir ama üniversite yerleştirme
puanları felsefe öğrenmeye gidenlerin sıradan öğrenci grubunda olduklarını gösteriyor. Üniversite imtihanında
250 puan alamamış öğrencilerden Kant çıkarmanın hiçbir yolu yoktur.
İkinci sebep ise felsefe faaliyetinin büyük ölçüde akademi ile sınırlı kalmasıdır. Toplumun derinlerine kök salmış
bir felsefe geleneği yoktur, olmaması da gayet doğaldır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi felsefi düşünce başka bir
kültürün geleneğidir. Bu yüzden felsefe büyük ölçüde akademide, profesyonel bir uğraş olarak devam
etmektedir. Nasıl ki din adam formasyonu ile akademisyen formasyonu aynı değilse, filozof formasyonu ile
akademisyen formasyonu da aynı değildir. Akademinin görevi akademik cemaatin üyelerine kendi
formasyonunu kazandırmaktır.90 Bizde felsefe ile uğraşanlar filozof değil, felsefe hocalarıdır. Felsefe hocaları da
ilahiyat hocaları gibi sadece akademisyendirler. Kendi sosyolojik cemaatlerinin çok da dışında düşünemezler.
İstisanalar kaideyi bozmaz.

90

Akademik Monopol
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Müfredat Tartışmaları
Din felsefesi özelindeki eleştirilerin benzerleri başka alanlar için de yapılabilir. Felsefi düşünce tekniğine aşina
olmayanlar için din felsefesi, sosyal teoriyi bilmeyenler için din sosyolojisi, psikolojinin “p” sini bilmeyenler için
din psikolojisi yarardan çok zarar getirir. Bahsedilen dallar, ilgili temel bilimlerin uzmanlık alanlarıdır. Dolayısıyla
verilmeleri gerekiyorsa önce temel eğitimlerinden başlanması gerekir. Ayrıca temel sosyoloji, psikoloji hatta
sosyal psikoloji din görevlisi ve din öğretmenin mesleğini icrası için çok daha elzem konulardır. Bu bahsedilen
uzmanlık alanlarının önemsiz olduğu anlamına gelmez ama daha çok ilmi çalışmalar yapacak kişiler için
önemlidirler hatta olmazsa olmaz konulardır. Lisans süresinde hem bunları derinlemesine öğrenmeye vakit
yoktur hem de hedeflenen mesleki eğitim için bunlar elzem de değildir.
Bir dersin öğrencilere verilmesi gündeme gelince hocalar olayı “o ilmin anlatılması” olarak anlıyorlar. Dolayısıyla
ilmi bütün vecheleriyle anlatmaya girişiyorlar. Halbuki amaç bir ilmin anlatılması değil mesleğin icrası için
gerekenlerin o ilmin içinden secilerek verilmesi olmalı. Unutulmamalı ki alim-bilim adamı değil, bir meslek erbabı
yetiştiriliyor. Lisan öğrencilerine bu konular verilecekse bile o alanın bilim disiplini içinde tüm alanları ile
okutulması yerine, mesleğin icrası yönünde şekillendirilmiş hali öğretilmelidir. Örneğin Modern Dünya’da İnanç
Sorunları ya da Toplumumuzun Dini Yapısı gibi…

Uygulamalı Alanlar
Güçlü bir musiki eğitimi özellikle ilahiyat eğitimin zorunlu bir parçası haline getirilmelidir. Kur’an’ın güzel sesle
okunması peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir ama Türkiye için bu çok daha önemlidir çünkü cemaat
Arapça bilmemektedir. Bu ihtiyacı göz önüne alan güçlü bir dini musiki geleneğinden gelinmekte ve halk da hala
bunu beklemektedir. Dolayısıyla bir din görevlisinin kıraat bilgisi kadar bunu nasıl okuduğu da önemli hale
gelmektedir. Her din görevlisi musikişinas olamasa bile en azından sesinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olup
buna göre hareket edecek şekilde bir okuma belirleyebilmelidir.
Ayrıca camilerin toplumsallaşması isteniyorsa din görevlisinin Kur’an dışı uygulamaları da yönetebilmesi
önemlidir. Hz. Peygamberi öven bir şiirden başka bir şey olmayan Mevlüd’ün Türk din kültüründeki yeri bu
açıdan değerlendirmeye değerdir. Tekrar hatırlatalım, cemaatin çoğu artık şehirlidir ve Arapça da
bilmemektedir.
Yine bu konuyla ilişkili olarak son yıllarda fazlaca gündem olan “Kur’an’ın anlamını herkes okuyup anlamalı”
sloganı üzerinde de düşünülmeye değer. Hem bu söylenmekte hem de eskiden hiç değilse kırık meal ile Kur’an’ı
anlatan cami görevlilerinin bunu yapmasının bile önüne geçilmektedir. Eğitim almış cami görevlisinin Kur’an’ın
anlamını vermesine şüphe ile bakılırken hacı amcaların Kur’an mealini kendi başlarına okuyup da ne
anlayacakları gerçekten belirsizdir. Zaten bu kadar konuşulmasına rağmen pek bir yol da alınamamıştır. Eğer
Kur’an’ın anlamı konusu üzerinde bu kadar hassasiyetle duruluyorsa bunun cami görevlileri kontrolünde
kürsülerden yapılması daha doğru olacaktır. Ne yazık ki, din felsefesi konusunda uzman (!) olan ilahiyat
mezunlarımızın 1/3’ü Kur’an’ın mealini bir kere bile okumamış görünüyorlar. En az bir kere okuyanların da %
kaçının cami cemaatine Kur’an’ın anlamını açıklayabilecekleri oldukça şüpheli.
Bunu sağlamak için İlahiyat Fakültelerindeki tefsir derslerinin süresi artırılmalıdır. Ne kadar artırılmalıdır? Her
ilahiyat mezunu, Kur’an-ı Kerim’in anlam ve tefsirini, bir hoca eşliğinde bitirmiş olarak mezun edecek kadar. Yine
bu yoğunlukta olmasa da temel hadis kitaplarından bazılarının da hoca eşiliğinde okutulması hedeflenmelidir.
Tefsir ve hadis derslerinin Arapça olarak verilmesi faydalı olacaktır. Bu derslerin özü Arapça olan metinleri
anlayıp cemaate anlatmaya dayanmaktadır. Arapça hazırlık bunun için yeterli değildir, uygulamaya ihtiyaç
vardır. Bu derslerin doğası ve amacı, Arapça uygulama ile birebir örtüşmektedir.

93

Diğer taraftan bu önerimiz temel İslami ilimlerin tamamının Arapça verilmesi gerektiği şeklinde
anlaşılmamalıdır. Fıkıh, tasavvuf gibi dersler mutlaka Türkçe olarak verilmelidir. Önceki bölümlerde de ifade
edildiği gibi özellikle fıkıh için -ictihad edilmeyecekse- artık Arapça bilgisine ihtiyaç yoktur. Kaynak ve otorite Din
İşleri Yüksek kuruludur.
Bunların yanında din görevlisi eğitimin en büyük eksikliği uygulamaya dönük kısımlardır. Din görevlisi sadece
namaz kıldırma görevlisi midir? Eğer böyle değilse, iletişim, hitabet, liderlik gibi alanlarda daha donanımlı hale
getirilerek mezun edilmeleri gerekmez mi?
Ayrıca Sosyal Hizmetler, Dini Danışma ve Rehberliğe giriş gibi derslerle en azından çalışma alanı hakkında bilgi
verilmesi sağlanabilir.

Sonuç
İlahiyat fakültelerinin yetkin “din görevlisi” ve “DKAB öğretmeni” yetiştirmeye odaklanamalarının önündeki en
büyük engel bizzat İlahiyat Fakültesi hocaları olarak görünüyor. Belki genelleme yapmak insafsızlık olur ama
hocaların azımsanamayak bir kısmı bu amacı mevcut konumlarını düşüren bir faaliyet olarak algılıyorlar. Onlara
göre İlahiyat Fakültelerinin amacı “dini ve dünyayı anlayan düşünce adamları” yetiştirmek olmalı. Bu amaç, hem
kendilerine çok daha geniş bir hareket alanı açıyor hem de akademik camiada saygınlık sağlıyor. Ama çelişkiler
gözden kaçırılıyor:
-

Öğrenciler bu okullara bu meslekleri öğrenmek için geliyorlar, velileri de bu amaçla gönderiyorlar.
Aydın din düşünürleri olmaları için değil.
DİB ve Milli Eğitim Bakanlığı bu alanda yetkin meslek erbabı yetiştirilmesini bekliyor, “din
mütehassısları” değil
Toplum da doğru dürüst din adamları ve din bilgisi öğretmenleri talep ediyor
Bir zamanlar devlet, İlahiyat Fakültelerinden “din mütehassısları” yetiştirmesini istemişti ama
onyıllardır böyle bir talebi siyasiler de dillendirmiyor

Özetle hocaların hevesle sattıklarını almak isteyen bir müşteri yok. En azından artık kimsenin önceliği o değil.
Ayrıca herşeye rağmen bugüne kadar satılmak istenen ürün de üretilebilmiş değil.
İlahiyat fakültelerinin lisans müfredatı, DİB ve MEB’nın ihtiyaç duyduğu meslekî eğitimi verecek şekilde
değiştirilmelidir. İhtiyaç duyulan müfredat DİB tarafından belirlenmelidir. Yoksa son tartışmalarda olduğu gibi
farklı görüşteki akademisyenler tarafından değil. Çünkü fakülteden mezun olup göreve başlayanların hizmete
başlayacakları yerler MEB ve DİB’dır. Ama “akademik kibir” burada da devreye girmektedir:
“Onlar kim ki! İlahiyat fakültesindeki muhatapları koskoca ilahiyat profesörleri! Neyi nasıl yapacaklarını
onlardan mı öğrenecekler?”
Bu zorlukları aşmak için İlahiyat Fakültesi ve İslami ilimler fakültesi ayrımı bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu
yeni bir şey değil; Türkiye'nin 80 öncesi tecrübesi buna altyapı sağlıyor. O dönemde de İslam Enstitüsü ve
İlahiyat ayrımı vardı. İslam Enstitüleri diyanet işlerine personel yetiştiriyorlardı. Ankara Üniversitesi bünyesinde
olan İlahiyat Fakültesi ise “aydın din adamları” yetiştirmenin peşindeydi. Bugün de “din görevlisi” yetiştirecek
olanlara “İslami Bilimler”, “din mütehassısı” yetiştirecek olana “ilahiyat” ismi verilebilir. Ama ilahiyat
mezunlarının DİB’da ve MEB’da görev alamayacakları baştan kabul edilmeli.
Böylece hocalara da bir alternatif sunulmuş olur. Bilim yapmak, bilim adamı yetiştirmek isteyen ilahiyat hocaları
yine İlahiyat Fakültelerinde kalırlar. Bu ayrım yapılmazsa, formasyonunu kusursuz bir şekilde tamamlayarak “din
adamlığı”ndan "bilim adamlığı”na terfi etmiş, “din adamlığı”nı küçümseyen akademisyenler, din görevliliği
mesleğine heves ederek üniversiteye gelmiş olan gençlere eğitim vermeye devam edecekler. Müfredat ya da
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isim değiştirerek belirli bir formasyonu kazanmış üniversite hocalarının kafasını değiştirmenin mümkün olmadığı
açık olsa gerek. Onlara da bir ortam sağlanmalı.
İlahiyat fakültesine giren öğrencilerin büyük çoğunluğu din görevlisi ya da din bilgisi öğretmeni olma hayali
taşıyor olsalar da tamamının böyle olduğunu iddia etmek de mümkün değil. Din üzerinde araştırma yapmak
isteyen, entelektüel arayış içinde olan ya da aydın-din düşünürü olmak gibi farklı amaçlar güden bir kesimin de
bulunduğu göz ardı edilmemeli. Bunlar için de bir alternatif oluşturulmuş olur.
Benzer uygulama farklı fakülteler için de uygulanmaktadır. Fizik, matematik bölümleri bilim öğretmeyi hedef
edinmiş durumdalar ama mezunları fizik öğretmeni ve matematik öğretmeni olamıyorlar. Bu şekilde amacı
baştan belirlenmiş İlahiyat Fakültelerinde, cami görevlileri için çok da faydası olmayan, felsefe, sosyoloji,
psikoloji gibi alanlarda ne kadar ders varsa okutulabilir. Kıraat, Kur’an ezberi, hitabet gibi konularla da boşuna
vakit kaybedilmez.

6.4 Medreseler
…
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7.Koordinasyon
7.1 Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulları ve Araştırma Enstitüleri
Bir önceki bölümde İlahiyat Fakültelerindeki lisans eğitiminin meslekî eğitim odaklı olması, yüksek lisans
eğitiminin de meslekî uzmanlaşmayı hedeflemesi önerilerinde bulunmuştuk. Peki ilmi araştırmalar ne olacak,
akademik çalışmalara ihtiyaç yok mu?
Bu soruların cevabını bu bölümde tartışmaya çalışacağız.
Ortaya çıktığını tahmin ettiğimiz izlenimin aksine, akademik çalışmaları oldukça yetersiz buluyor, çok daha
derinlikli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ama problemi çözebilmek için yine önce problemin
sebebine odaklanacağız.

Araştırma Kalitesi Sorunu ve Sebepleri
Türkiye’de -en azından ilahiyat alanında- kaliteli, derinlikli ve toplumun ihtiyacını karşılayan çalışmaların
yapılamamasının bazı sebepleri var:
Araştırma Konusunun Seçimi
Üniversitelerdeki araştırma konuları hocaların ya da araştırmacıların bireysel ilgi ve bilgileri doğrultusunda
belirleniyor; toplumsal fayda çoğunlukla gözetilmiyor. Akademide toplumsal faydayı gözetecek böyle bir
mekanizma yok. 91
Halihazırda toplumun ihtiyacı belirlenmiş de değil.
Çalışma yapacak olanlar çoğunlukla araştırma kolaylığı, beraber çalışılan hocanın uzmanlığı, kişisel ilgiler,
tesadüf...gibi başka etkenlerle araştırma konularını seçiyorlar. Bazı çalışmalarda toplumsal fayda gözetilse bile
bu araştırmacının ya da tez hocasının kişisel inisiyatifine kalmış durumda.
Araştırmanın Büyüklüğü
Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Bunun için bir kişinin bir
doktora süresi yeterli değil. Aynı konuda daha uzun süre çalışan çok sayıda araştırmacıya ihtiyaç var.
Bir üniversitenin bir alanda yapabileceği araştırmanın kapasitesi de sınırlı ama üniversitelerin araştırma
çalışmaları birbirinden bağımsız yürüyor, koordinasyon yok.
Sonuçta tek bir araştırmacının doktora süresinde çalışılması mümkün olmayan araştırmalar yapılamıyor.
Disiplinler Arası Çalışma Eksikliği
Araştırmalar anabilim dalları içinde yapıldığından çok sınırlı bakış açısına sahip. Bir fakültedeki iki farklı anabilim
dalı bile birlikte bir araştırma yapamıyor. Farklı fakülteler arası araştırma ise söz konusu bile değil. Disiplinler
arası araştırmalar yapılamıyor.
Araştırmacının Vakit ve Konsantrasyon Sorunu
Araştırmacılar hızla araştırmayı bitirmeye odaklanıyorlar. Çünkü araştırmayı ya kendisi finanse ediyor ve bu süre
içinde bir yandan da hayatını devam ettirebilmek için para kazanmaya çalışıyor ya da araştırmasını hızlıca bitirip
atanmayı hedefliyor.
Faydalı çalışmalar için kaliteli araştırmacıların odaklanarak çalışmasına ihtiyaç var. Araştırmacının bir yandan
başka işlerlerini devam ettirip bir yandan araştırmaya vakit ayırdığı çalışmalar gerekli olsa da kültürümüze
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Topluma Karşı Sorumsuzluk
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değer katan gerçek araştırmaların bu şekilde ortaya çıkması oldukça zor. Ciddi araştırmalar için araştırmacıların
bu süre içinde finanse edilmesi gerekiyor
Araştırmanın Kaynak İhtiyacı
Özellikli araştırmaların bir kısmının Türkiye’de yapılması mümkün değil, yerinde derinlikli araştırmalara ihtiyaç
var. Bölgenin dili öğrenilip orada çalışılması gerekiyor. Bunun için de desteğe ihtiyaç var
Gelenek Eksikliği
Gerçek araştırmalar biribirini tamamlayarak yürür. Bir araştırmacının ulaştığı sonuçlar bir başka araştırmacı için
girdi olur. Yeni araştırma, bir önceki araştırmanın sonuçları üzerine yükselir. Geleneğin oluşması devamlılık ile
sağlanır. Araştırmacıların bir şekilde etkileşimini ve kültür paylaşımını gerektirir.
Bizde araştırmacılar birbirinden kopuk çalıştıklarından bir gelenek oluşmuyor.
Araştırma Sonuçlarının Toplumsal Faydaya Dönüştürülmesi
Araştırma konusu toplum ihtiyacı göz önüne alınarak belirlense bile bu, araştırmanın çıktılarının toplumun
ihtiyaçlarını karşılayacağı anlamına gelmiyor. Araştırma formatı genellikle toplumun yararlanmasına uygun
değildir. Bir başka mekanizmanın bu sonuçları akademi dışında faydalanılabilecek hale getirmesine ihtiyaç
vardır.
Araştırmalar akademinin kendi içinde kalıyor, topluma faydaya dönüşmüyor.
Bilgiye Değil Araştırmacı Yetiştirmeye Odaklanmak
Bazı araştırmalar için yurt dışı araştırmacılardan yararlanmak da mümkün. Sadece yurt dış araştırmacılar değil,
Türkiye’de doktorasını tamamlamış ya da doktora yapmasa bile araştırmacı olarak çalışan insanlardan da
yararlanılabilir ama akademi, araştırmaya değil araştırmacı yetiştirmeye odaklandığı için bu alternatiflerin
hiçbiri değerlendirilemiyor

Çözüm1-a: Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulları
Problemin çözümü için Din İşleri Koordinasyon Merkezine bağlı Koordinasyon Kurulları ve bunlarla irtibatlı
çalışacak Araştırma Enstitüleri kurulmasını öneriyoruz.
İlerleyen bölümde, Din İşleri Koordinasyon Merkezi’ni Tübitak’a benzetecek ama farkları olduğundan
bahsedeceğiz. En büyük fark Koordinasyon Kurullarının yapılanmasında ortaya çıkıyor. Tübitak’a bağlı araştırma
merkezlerinin aksine Koordinasyon Kurulları kendileri araştırma yapmazlar. Planlama ve koordinasyon ile
görevlidirler. Az sayıda çalışanla faaliyet gösterirler. Bu yöntem kontrolsüz bir şekilde büyümelerinin önüne
geçecektir.
İşletme kuralı olarak yapan ile denetleyen aynı olamaz. Bir başka değişle kimse kendi kendini denetleyemez.
Tübitak’taki araştırma merkezlerini denetleyecek kimse yok, verimlilikleri denetlenemiyor. Bir kurumun faydalı
olması ile verimli olması ayrı şeyler. Faydalı şeyler üretiliyorsa bile bu verimli bir şekilde yapılabiliyor mu kimse
sorgulamıyor.
Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurullarının görevleri şu şekilde sıralanabilir:
-

Farklı İlahiyat Fakültelerinde aynı alanda çalışan ana bilim dalları ve araştırmacıları arasında iletişim,
bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması
Bilgi paylaşım ve iletişim ortamlarının oluşturulması, yönetilmesi
Alan ile ilgili toplumsal ihtiyaçların tespiti
Araştırma Programlarının Planlanması
Belirlenen alanlarla ilgili Proje başvurularının değerlendirilmesi, takibi, kaynak tranfer onayları
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-

Akademi dışı uzmanlarla ve kuruluşlarla birliktelik
Araştırmaların toplum ile paylaşılmasına yönelik projelerin planlanması, desteklenmesi
Araştırma enstitüleri arası koordinasyon, enstitüler arası paylaşım ortamları (seminer, panel, çalıştay)
Yayınlar dergi, kitap, internet…

Koordinasyon kurullarının görevleri arasında ikisi öne çıkıyor: Üniversiteler arası çalışmaların koordinasyonu ve
Araştırma Programları.
Araştırma Programı, çok sayıda alt projeye bölünmüş, büyük projeler olarak düşünülebilir.
Araştırma programları, koordinasyon kurulları tarafından planlanacak. Programlar için proje başvurusu
alınmayacak. Program önce projelere bölünecek; her bir projenin muhtemel süresi ve gerekiyorsa desteği
planlanacak ve sonra projeler ilan edilecek. Araştırmacı adayları projelere başvuracaklar. Proje başvuruları
koordinasyon kurulları tarafından değerlendirilecek.
Amaç, üniversitelerin, hocaların ve araştırmacıların programları kendi beklentileri doğrultusunda manipüle etme
çabalarının önüne geçilmesi.
Koordinasyon merkezleri şu anda kişisel gayretlerle yürütülmeye çalışılan bir kısım akademik koordinasyon
faaliyetlerine de kaynak sağlamış olacaktır. Her bilim dalının araştırma programı olmasa bile koordinasyon
kurulu kurulmalı ve kısıtlı da olsa bütçesi olmalı
Örnek bir Koordinasyon Kurulu:
-

1 Başkan (Yarı zamanlı)
3 Üye (Yarı zamanlı)
1 Genel Sekreter (Akademisyen, tam zamanlı, geçici görevlendirme ile)
1-2 Sekreter

Fonların kullanım alanları ile ilgili teklifler koordinasyon kurullarının sorumluluğuna bırakılmıştır. Ama hiçbir
karar merkez komitenin onayı olmadan kullanıma geçirilemez. Din İşleri Koordinasyon Kurumunun görevi
uygunluk ve verimlilik denetimidir. Araştırma merkezlerinin fonların kullanımı ile ilgili verdiği kararların
toplumsal amaca uygun olarak dağıtılıp dağıtılmadığını denetler.

Çözüm 1-b: Bağımsız Kurullar
Üniversitelerin en büyük eksikliklerinden biri ekip çalışmasının olmamasıdır. Bağımsız koordinasyon kurullarının
temel fonksiyonu İlahiyat Fakültelerindeki farklı anabilim dalları ve üniversitelerin farklı fakülteleri ile ortak
projeler yapılmasıdır.
Disiplinler arası çalışma gerektiren büyük çaplı programlar, koordinasyon kurullarının dışında özel oluşturulan
kurullar vasıtasıyla yönetilebilir. Bunun kararı ve özel yönetim kurulu, Din İşleri Koordinasyon Merkezi tarafından
oluşturulur. Oluşturulan kurul diğer koordinasyon kurulları ile aynı hak ve yetkilere sahiptir
Projelerin ille de doktora çalışması olması gerekmemektedir. Doktorasını yapmış ya da doktorası olmasa bile
uzmanlığını kanıtlamış araştırmacılar da araştırma projesine başvurabilirler. Amaç doktora öğrencisi yetiştirmek
değil, toplumun ihtiyaç duyduğu kaliteli bilginin üretilmesidir

Çözüm 2: Üniversitelere Bağlı Uzman Araştırma Enstitüleri
Her alanda Araştırma Enstütüsüne ihtiyaç olmayacaktır ama uzmanlaşma ve bu uzmanlaşmanın bir gelenek
halinde sürdürülmesi gereken özel alanlarda, bir üniversite bünyesinde özel Araştırma Enstitüleri planlanmalıdır.
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Enstitülere personel ataması geçici görevlendirme ile yapılacak, kadrosu üniversitesinde kalmaya devam
edecektir. Çalışmaları kendi isteği ile ya da enstitü yönetimince sona erdirilen akademisyen yeniden
üniversitedeki görevine geri dönecektir.
Araştırma Enstitülerinin mevcut enstitülerden en önemli farkları şunlar:
-

-

-

-

Bir üniversiteye bağlı olarak kurulacaklar ama Koordinasyon Kuruları ile koordineli çalışacaklar
Belirli bir konu dışında çalışma yapılmayacak uzmanlaşma sağlanacak. Türkiye’de o alanda başka
Araştırma Enstitüsüne izin verilmeyecek. Aynı alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacı ve
akademisyenler bu enstitü bünyesinde çalışmalarını sürdürecekler
Ağırlık tam zamanlı doktora yapan araştırmacılar görevlendirilecek. Doğrudan enstitü bünyesinde yer
almayan akademisyenler de çalışmalara katkı sunabilirler ama enstitü bünyesindekiler tam zamanlı
olarak bu çalışmalarda yer alacaklardır.
Burada tam zamanlı görevlendirilen araştırmacıların ve akademisyenlerin doktora öğrencileri hariç
ders vermelerinin gerekmeyecek. Geçici görevlendirme ve sınırlı süre ile görevlendirilecekler. Süre
bitince ek süre verilecek ya da çalışma sonlandırılacak.
Araştırmalar ve araştırmalar kamu ve özel fonlar tarafından desteklenecek. Fonların dağıtımı
koordinasyon kurulları tarafından sağlanacak

Konunun anlaşılması için bir örnek verelim: Örneğin Hint Kültür ve İnançları alanının Koordinasyon Merkezi
tarafından stratejik alanlardan biri olarak belirlendiğini düşünelim.
Bunun için Ankara Üniversitesi bünyesinde Hint Kültür ve İnançları Araştırma Enstitüsü oluşturulabilir. Bu alanda
hiç değilse 3 araştırmacı Amerika ya da İngiltere'ye değil Hindistan’a gidip önce Hintçe öğrenmeli sonra
araştırma yapmalı. Bunun için de 3-5 yıl Hindistan’da yaşamalı. Araştırma Enstitüsünde aynı üniversitedeki
Hindoloji bölümü de destek verebilir hatta bazı araştımacılar bu bölüm tarafından da sağlanabilir.
Madem aynı üniversitede Hindoloji bölümü var. O zaman, bu araştırma enstitüsünün onların kontrolünde olması
gerekmez mi?
Programın daha büyük bir programın bir alt programı olduğu, Din İşleri Koordinasyon Kurumu tarafından
finanse edildiği ve bu kuruma bağlı Koordinasyon Kurulları tarafından yönetildiği gözden kaçırılmamalı. İstenen
bu çalışmalar sonucunda araştırmacıların kendi kültürlerini kaybederek Hindu olup da gelmeleri değil. Öğle
olsaydı, birkaç Hindu araştırmacıyı Türkiye’ye getirip çalıştırmak daha uygun olurdu. Onlar Türkçe, bizim
akademisyenlerimiz Hintçe bilmiyor olsalar da her iki taraf İngilizce anlaşabilirlerdi. Bu arada yabancı
araştırmacılardan da Enstitülerde yararlanılmasına karşı olduğumuz düşünülmesin. Örneğin, Hintli
Müslümanlardan ya da Pakistan’dan araştırmacılar da Enstitü’de görev alabilirler ama vizyon gözden
kaçırılmamalı: Bağımsız kültür tarihi araştırmaları yapmıyoruz, toplumun ihtiyacı olan derinlikli din bilgisini
üretmeye çalışıyoruz. Toplumun kültürü belli…

Topluma Karşı Sorumluluk
Araştırma Enstitüleri, bugün üniversitelerin asli göreviymiş gibi davranılan ama mesleki eğitimin önceliği
dolayısıyla bir türlü verimli sonuçlar alınamayan araştırma, geliştirme fonksiyonunu üstlenebilirler. Buralarda
doktora öğrencisi hariç öğrencilere yönelik çalışma yapılmayacak. Böylece gerçekten araştırma yapmak isteyen
ve bu konuda da istidadı olanlara ihtiyaç duydukları zaman ve kaynak sağlanabilecektir. Muhtemelen bunlar
mevcut akademisyenlerin az bir kısmını oluşturacaktır ama olsun.
Şunu kabul etmek lazım: Dünya küçüldü ve tek bir dünya haline geliyor. Aynı konuda aynı bakış açısı ile dünyanın
neresinde yapılırsa yapılsın, yapılan akademik çalışma aynı işi görüyor. Bir akademik çalışmanın değer taşıması
için dünyadaki benzerlerinin söylediklerini aşması gerekiyor ama bunun için dünya çapında yeteneklere ihtiyaç
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var. Bu yüzden gerçek akademik çalışmalar aslında sadece bir avuç elit bilim adamı tarafından yapılabilir
durumda. Ya da bir şekilde yerel ihtiyaçlara cevap vermeli ki aslında bunu sağlamak da kolay değil. Akademik
camia, araştırmacıyı evrensel (Batı) bilim anlayışı dışında düşünemeyecek şekilde formatlıyor. Bunu aşabilmek
de kolay değil, özel insanlara ihtiyaç var. 92
Üniversitelerde yapılan doktora tezler incelendiğinde önemli bir kısmının doktora tezi özelliği bile taşımadığı,
sadece akademik kariyer için bir araç olarak değerlendirildiği rahatlıkla görülebilir. Yine muhtemelen aynı
sebeple tezlerin önemli bir kısmının toplumsal açıdan hiçbir fayda üretmediği de görülebilir.
Bugün kısmen değişmeye başlamış olsa da akademinin klasik felsefesinin bu durumun ortaya çıkmasında rolü
önemli. Bu felsefeye göre bilimin kendisi değerlidir, yani “bilim bilim içindir.” 93
Üniversitelerin en büyük problemlerinden biri canlarının istediği konuda istedikleri gibi çalışma özgürlüklerinin
bulunduğunu varsaymalarıdır. Bu yaklaşım ancak kişinin kendi çalışmalarını finanse ettiği durumda geçerli
görülebilir. Bu durumda kimse, yapılan akademik çalışmanın toplumsal faydasını sorgulayamaz ve sınırlayamaz.
Ama toplumun finanse ettiği akademik çalışmalar toplumsal açıdan fayda üretmek zorundadır. Bu durumda,
“Bilim bilim için değil, bilim toplum içindir.” Kişisel çabalar sadece takdir ile karşılanır, destek ile değil…
Bu haliyle araştırmalar sadece akademik camiaya hizmet ediyor. Daha önce yapılmış akademik çalışmalardan
yararlanan akademisyenler de başka akademik calışmalar yapıyorlar. Böylece ilim akademik camianın kendi
arasında oynadığı bir oyun haline gelmiş durumda. Üstelik akademisyenler de bundan rahatsız değiller.
Akademik çalışmalar toplum tarfından finanse edildiği sürece onların açısından bir problem görünmüyor.
Bir şekilde bilimi akademisyenlerin kendi aralarında oynadıkları bir oyun olmaktan çıkarmak zorundayız. Bu
akademisyenlerin sorunu değil toplumun geri kalanının sorunu durumunda.
Enstitülerin amacı akademik çalışmaları desteklemek değil akademi yolu ile toplumun ihtiyaç duyduğu bilginin
üretilmesidir. Bu yüzden enstitüler yoluyla desteklenmesi gereken sadece araştırmalar değildir. Araştırmalar bu
bilginin ham halidir. Farklı hedef kitleler için temel mesajın, korunarak yeniden üretilmesi gerekir. Destek için
sağlanan fonların bir bölümü de araştırmalar dışında kalan bu alana ayrılmalıdır.

İlahiyatların Önemi
Gelenek ile ilişkiye geçebilmek için ilmi geleneği en azından anlayabiliyor olmak gerekiyor. Örneğin sosyoloji
alanında çalışan akademisyenler isteseler bile fıkıh içinde araştırma yapamazlar. Öncelikle dil problemi ile karşı
karşıya kalırlar ama bundan da öte teknik ve mantık açısından bambaşka bir dünyayla yüzleşmeleri gerekir.
İlahiyat fakültesi bile geçmiş kültürüyle sağlıklı irtibat kurmayı sağlayacak alt yapıya sahip değilken diğer sosyal
bilim bölümlerinden bunu beklemek ne kadar mümkündür? İstisnalar hariç, üniversitelerimiz "evrensel" değerler
olarak adlandırılan ama aslında dünya üzerinde baskın ve yaygın olması dolayısıyla böyle görünen bir kültürün
içinde şekillenmekte, dünyaya o gözle bakmaktadırlar.94 İstisnalar hariç, akademisyenlerin genelinin farklı bir
bakış açısı geliştirecek ne alt yapısı ne de kapasitesi vardır.
Bu yüzden gelenek ile ilişki kurulacaksa bunun için ilahiyat içinde kurulacak enstitülere büyük iş düşmektedir.
Sanıldığının aksine ilahiyatlardan akademik beklentiyi kaldırıyor değil, çok daha üst bir performansa
ulaşmalarını bekliyoruz. Bu misyon, enstitülerden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun da bir göstergesi
olmalı.

Araştırma Üniversiteleri
Toplumsal Şartlarda Değişim ve Üniversiteler
94
Akademik Monopol
92
93
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Bu yapılabilir mi? İslam geleneği içinde kalarak bu konularda bize özgü bakış açıları geliştirilebileceği konusunda
en ufak şüphemiz yok ama bunu yapabilecek insan kaynağı eksikliği oldukça önemli bir problem olarak duruyor.
Bu konuda umutlu olmamızı sağlayan en önemli unsur bu işler için çok sayıda insana ihtiyaç olmamasıdır. Belki
sayısı onlarla ifade edilen uzmanla bu işler rahatlıkla başlatılabilir. Binlerle ifade edilen akademisyen içinden
onlarla ifade edilen araştırmacıyı bulacağımızı umut ediyoruz. Geriye kalanlar da öğretime devam ederken
olabildiğince onlara destek verebilirler.
Üniversitelerimizin diğer bölümlerinin bu alana ilgi duymalarının sağlanması için en azından bunun olabilirliğine
yönelik ürünler sunulabilmesi gerekir. Bu sırada enstitülerdeki araştırma programlarına ilgi duyan, kendi
gayretleri sonucunda kendi kültürleri ile iletişim kurabilecek alt yapıyı geliştirmiş az sayıda akademisyenle de
mutlaka iş birliği yapılmalıdır.
Eğer bu enstitülerde de tüm uğraşlara rağmen işe yarar örnekler elde edilemiyorsa o zaman durum gerçekten
vahim demektir.

Mevcut Yükseköğrenim Programlarının Geleceği
Mevcut akademik kadrolar ne yapacaklar?
Şu an ne yapıyorlarsa onu: yüksek öğretmenlik!
Üniversitelerin mevcut durumlarını örselemeye gerek yok, bu haliyle en azından bir fonksiyon icra ediyorlar.
Mevcut programların önemli bir kısmının amacının akademisyen olmak isteyen mezunların akademik kariyer
basamağını tamamlatmak olduğu anlaşılıyor. Buna devam etmeliler. Lisans öğrencilerine mesleki eğitim veren
hocalara (yüksek öğretmen) her zaman ihtiyaç olacak.
Bunun için akademik unvanlara gerek yok ama mahzuru da yok. Zaman içinde maaşı artıran derece sistemi gibi
görülebilir. Bu akademik unvanlar için tez yapmaya gerek yok ama yine mahsuru da yok. “Vaizlerin ekonomik
durumlarının vaazlardan sağlanan doyum ile ilişkisi-Çemişkezek Örneği” gibi bol miktarda teze sahip oluruz.
Yeni programlar zaten herkese hitap etmez. Ders verecek hocalar da buna göre seçilecek. Amaç akademisyen
yetiştirmek değil toplumun ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek. Bu arada diğerlerinin sahip olduğu unvanlara
onlar da sahip olacaklar. Unvan açısından diğerlerinden bir eksikleri olmayacak ama fazlaları da olamayacak.
Yani bu zorluklar, unvan için katlanılacak zorluklar değil.
Gerçekten ilim peşinde olanlar buyursun gelsin!
Özünde akademisyenlik talebe yetiştirmek değildir. Akademisyen araştırmacıdır, tutkularının peşinde
koşmaktadır. Zorla ya da kariyer için yapılacak/yapılabilecek bir şey değildir. Bu heves içinde yoksa, eğitim ile
formasyon ile kişiye kazandırılamaz. Ayrıca sadece heves de yeterli değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bilgi
küreselleşmiştir ve dünya çapında ilim adamlarına ihtiyaç vardır. Her alanda 3-5 kişi yetiştirebilsek yeter. Bunları
da lisans öğrencisi okutmayla meşgul etmeyelim. 95

Koordinasyon Kurulları ve Araştırma Enstütüleri Örnekleri
Yukarıda bahsedilen çalışmaları somutlaştırmak için örnek bir yapı önermeye çalışacağız:
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Üniversiteler Arası Tefsir Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Hadis Koordinasyon Kurulu
o Hadis Kaynakları Araştırma Programı

Ünv.Misyonu ve Araştırma ile Öğretmenin Farklı Tabiatları
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Tarihi hadis kaynaklarının tahrici projesi (doktora)
Web Hadis Ansiklopedisi


İslam Ansikolpedisinin oluşturulma tecrübesinden yararlanan



Tüm dağıtım, kontrol ve onay süreçlerinin web üzerinden yürütüldüğü



Araştırmaların doktora tezlerine bölünerek yapıldığı



Üniversiteler Arası Fıkıh Koordinasyon Kurulu
o Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Programı: Modern hukuk-İslam Hukuku karşılaşatırma
projeleri



Üniversiteler Arası Kelam Koordinasyon Kurulu
o Yeni Kelam Araştırmaları Programı



Üniversiteler Arası Mezhepler Tarihi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Tasavvuf Koordinasyon Kurulu
o Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Programı



Üniversiteler Arası Din Felsefesi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Felsefe Tarihi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası İslam Felsefesi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Dinler Tarihi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Din Sosyolojisi Koordinasyon Kurulu
o Modernlik Çalışmaları Programı
o Kadın Çalışmaları Programı



Üniversiteler Arası Din Psikolojisi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Din Eğitimi Koordinasyon Kurulu
o Din Eğitimi Çalışmaları Programı



Üniversiteler Arası İslam Tarihi Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Türk-İslam Sanatları Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Türk-İslam Edebiyatı Koordinasyon Kurulu



Üniversiteler Arası Türk-Dini Musikisi Koordinasyon Kurulu



Özel Kurul: Deneyimler Araştırma Programı
o Deneyimler Araştırma Enstitüsü



Özel Kurul: Manevi Danışma ve Rehberlik Araştırma Programı
o Manevi Danışma ve Rehberlik Araştırma Enstitüsü



Özel Kurul: İslam Toplumları Tarihi Araştırmaları Programı
o Siyasi Tarih, Mezhepler Tarihi, Fıkıh Tarihi, Hadis Tarihi, Tefsir Tarihi, Kelam Tarihi, Tasavvuf
Tarihi, İslam Felsefesi Tarihi, İslam Bilim Tarihini birbirinden ayrımadan, dönemler halinde,
birbiri ile etkileşimlerini, siyasi yapılar ve dış kültürel etkileşimlerle birlikte bölgeler ve
dönemler halinde incelenmesi



Özel Kurul: Dünya Müslümanları Kültür ve İnançlarını Araştırma Programı
o Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
o Arap Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
o İran Araştırmaları Enstitüsü
o Sahra Altı Afrika Müslümanları Araştırma Enstitüsü
o Hint Dünyası Müslümanları Araştırma Enstitüsü
o Doğu Asya Müslümanları Araştırma Enstitüsü
o Batı Dünyası Müslümanlarını Araştırma Enstitüsü



Özel Kurul: Dünya Dinleri ve Kültürleri Araştırma Programı
o Avrupa Kültür ve İnançları Araştırma Enstitüsü
o Ortodoks Dünyası Kültür ve İnançlarını Araştırma Enstitüsü
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o
o
o
o
o
o


Yahudilik Araştırma Enstitüsü
Doğu Asya Kültürleri ve İnançları Araştırma Enstitüsü
Hint Kültür ve İnançları Araştırma Enstitüsü
İslam Öncesi Orta Asya ve Amerika Kültür ve İnançlarını Araştırma Enstitüsü
İslam Dışı Afrika İnanç ve Kültürlerini Araştırma Enstitüsü
İslam Öncesi Batı Asya Din ve Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Özel Kurul: İslam İktisadı Araştırma Programı
o İslam İktisadı Araştırma Enstitüsü

Araştırma Enstitüsü Örnekleri
Yeni Kelam Araştırmaları Enstitüsü
Özellikle bu alanda tam bir yenilenme gerekiyor. Halen kullanmakta olduğumuz kelam alanındaki kitapları ve
müfredatı revize etmek yetmiyor. Tamamen yeni bir içerik planlamak gerekiyor. Eski içeriğin belki %70’i gereksiz
hale gelmiş durumda. Olması gereken içeriğin de büyük kısmı yer almıyor. Artık eski tartışmaları düşünce tarihi
çalışmalarına bırakıp topluma ihtiyaç duyduğu konulara yönelmek lazım.
İçeriğin felsefi ağırlıklı olması kaçınılmaz çünkü etkiler büyük ölçüde felsefeden geliyor. Bilgi felsefesi, bilim
felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, din felsefesi… bu açıdan bakıldığında yeni kelam içeriği daha çok özel bir
tür felsefe kitabını andırabilir.
İlahiyat fakültelerinin kelam ana bilim dalı, din felsefesi anabilim dalı araştırmacıları ile üniversitelerin felsefe
bölümleri beraber çalışabilirler.
İslam Hukuku Araştırmaları Enstitüsü
İslam Hukuku Araştırmaları Enstitüsü ile fıkıh tarihi çalışmalarını artık bir kenara bırakıp gerçek hukuk
çalışmalarına ağırlık verilmelidir. İslam Hukuku öncelikle hukuk, bu kadar teori ve hukuk tarihi yeter!
Konsept bellidir. Toplum belli, bu toplumun bir hukuka ihtiyacı var, üstelik artık bir şekilde uyum sağladığımız bir
hukukumuz da var. İsviçre hukukundan, Fransız hukukundan alındı diye eleştiriliyorsa işte fırsat. Tüm çerçeve
değişecek değil çünkü çerçeveyi yaşadığımız toplumun ihtiyaçları oluşturuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için
kendi değerlerimiz çerçevesinde farklı ne öneriyoruz? Toplumun önüne konulsun.
Artık 13. Ya da 17.yy'da yaşamıyoruz. İbni Abidin’den Fetevayı Hindiyye’den okuyup da hukuk uygulanacağını
kimse beklememeli. Borçlar hukunda, ticaret hukukunda ceza hukukunda ...şu andan farklı ne öneriliyor?
Toplumun ekseriyeti Müslüman, dolayısıyla tekliflerinizi en azından dinlemeye hazır. Ne söyleyecekseniz
söyleyin! Toplum da görsün.
Söyleyecek bir şeyiniz yoksa “fıkıh = ilmihaldir” deyip konuyu kapatalım. Toplum olarak İslam hukukuna bu
kadar kaynak ayırmaya da gerek yok. Roma hukuku gibi tarihin şanlı sayfalarında yerini alsın, hukuk tarihi
içinde ona da bir miktar değinip geçelim. İlahiyattaki gençler de olmayacak heveslerin peşinde değil daha
faydalı işlerle ömürlerini geçirsinler.
Araştırma enstitüsünda sadece fıkıh hocaları değil gerçek hukukçular birlikte çalışmalı. Gerçek uygulama
ortamını onlar biliyorlar.
Ayrıca İslam Hukuku çalışmak isteyen ilahiyatlılar için bir ya da birkaç üniversite ile anlaşıp tezsiz hukuk Yüksek
Lisansı açılmalı. İslam hukuku çalışacak olanlar hiç değilse bir ölçüde “hukuk” formasyonu almış olmalılar.
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İslam İktisadı Araştırmalar Enstitüsü
Mevcut dünya ekonomik sistemini anlamadan İslam iktisadından bahsetmek doğru değil. Maalesef
geleneğimizde bu konuda yardımcı olacak fazla birşey yok. Çünkü mevcut iktisadi sistem yeni ve tarihte benzeri
olmayan birşey. Bunu göz önune almadan verilmiş hükümleri bu çağa taşımak olmaz.
İKAM nu konuda referans alınabilir ya da birlikte çalışılabilir https://ikam.org.tr/
Tüm çalışmaları devletin finanse etmesi de gerekmiyor. Bu konuda finans kurumları sponsor olabilir, burs
verebilir ve uzman destegi sağlayabilirler.
İslam iktisadı çalışacak ilahiyatlar için de hukuk için söylediklerimiz geçerli. Bir ya da birkaç üniversite ile anlaşıp
ilahiyatlar için tezsiz iktisad yüksek lisansı açılmalı.
Deneyimler Araştırma Enstitüsü
Maalesef dış etkiler sadece Batı felsefesi kökenli değil. Doğu kültüründen ve Batı’nın felsefe dışı kültürlerinden
de önemli etkiler var. Üstelik hem Batı’nın güçten düşmesi buna karşılık Asya’nın yükselmesi hem de
modernliğin ürettiği problemlerin toplumlar için ciddi bir tehdit haline gelmesi dolayısıyla gelecekte Asya kökenli
deneyimlere dayanan uygulama ve fikirlerin kültür dünyamızı çok daha fazla etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.
Bunlarla kelam üzerinden mücadele etmek mümkün değil. Tasavvufa burada önemli görevler düşüyor.
Dış kültürlerle mücadelede kelamın işi tasavvufa göre çok daha kola görünüyor çünkü belli bir tecrübeye sahip.
Tasavvuf ise böyle bir mücadeleye geçmişte hiç girmek zorunda kalmamıştı.
Geçmişte, “bizim deneyimlerimiz benzersiz, mükemmel ve mutlak doğruları ifade ediyor” yaklaşımı içindeydik
ama artık diğer kültürülerin deneyimlerini yok sayma, göz ardı etme lüksüne sahip değiliz. Kapalı toplumlar çağı
istemesek de sona ermiş durumda. Hoca efendiler konuyu yok saysalar da kitleler yok saymıyorlar.
Diğer yandan tasavvufun özünü oluşturan deneyimler, sadece merak giderme, bilgi edinme ve değişik duygular
tatma alanı değildir. Deneyimlerin en azından bir kısmı, insanın iç dunyasında kalıcı dönüşümlere yol açma
potansiyeline sahip. Hatta seyr-i süluk adı verilen ve büyük ölçüde standart eğitim modeli haline getirilen bu
deneyimler sonucunda insanlar psikolojik problemlerini çözüp, sadece kendine değil başkalarına da fayda
sağlayacak insanlar haline geliyor. Tasavvufun kültürümüzde bu kadar yer etmesinin asıl sebebi de budur.
Niçin “Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü” denmiyor da özenti kokan “Deneyimler Araştırma Enstitüsü” ismi
öneriliyor. Birinci sebebi yukarıda açıklamaya çalıştık, artık sadece kendi deneyim kültürümüzü ifade eden
tasavvuf ile çalışmalarımızı sınırlama lüksümüz kalmadı. İkinci ve belki daha önemli sebebi ise tasavvufun çok
geniş bir kavram olması... Tasavvuf Araştırmaları dendiğinde, özellikle akademisyenlerimizin enstitüyü
amacından saptırarak, kendilerine kolay gelen tasavvuf felsefesi ve tasavvuf tarihi çalışma alanına çevirip
onlarca Mevlana, M. Arabi tezi yapmaları endişesi taşıyor olmamız. Bunlar gerekiyorsa İslam Kültür
Araştırmaları Merkezinde de yapılabilir, yapılmalıdır da... Geçmişte tarikatler musikinin, felsefenin, edebiyatın,
güzel sanatların… merkezi olmuşlardı ama bunun için tarikat kurulmamıştır. Tarikatlerin özü deneyimlerdir,
bahsedilenler ise bu deneyimlerin yan ürünlerinden ibarettir. Bu araştırma merkezi, felsefecilerin, ahlakçıların,
sanatçıların ve sosologların değil akademisyenlerle birlikte belki psikologların ve tasavvuf erbabının bir araya
geldikleri bir ortam olmalıdır. Konunun özünün anlaşılması ve odağın kaybolmaması için bu isim daha uygun
göründü.
Tasavvufi oluşumlardan en önemli beklentimizden biri de bu Araştırma Merkezine destek vermeleri ve
tecrübelerini paylaşmalarıdır. Yoksa 1500 senelik tecrübe sonucu oluşan bir birikimi kenara itip 3-5 akademisyen
ve psikoloğun tasavvufi deneyimleri yeniden oluşturmasını beklemek abesle iştigaldir.
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7.2 Din İşleri Koordinasyon Kurumu
Ülkemizde din hizmetleri ile ilgili kaynak eksikliği değil, vizyon ve organizasyon eksikliği var. Konu toplum
boyutunda olunca bu sorumluluk devleti yönetenlere düşmektedir. Bunun dışındaki tüm girişimler hem eksik
olacak hem de haddini aşarak FETÖ’leşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.
Türkiye din hizmetlerinde ortaya konulacak başarının Türkiye dışında Balkanlar’dan Moğolistan'a Avrupa'dan
Afrika içlerine kadar çok geniş bir alanı etkileme potansiyeli taşıdığı göz ardı edilmemelidir. Türkiye daha bir asır
önceye kadar bu geniş coğrafyanın hem doğal hem de resmi dini lideri konumundaydı. Bu kadar geniş
kaynaklara rağmen ortaya konan bu kadar zayıf bir din hizmetleri performansı kabul edilebilir değildir. Konuyla
ilişkisi olan siyasetçiler, din görevlileri ve akademisyenler bu konuda sorumlulukları olduğunu hatırlamalıdırlar.
Din işleri sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ile sınırlı değil. Diğer devlet kurumlarının da bu alanda önemli görevleri
ve sorumlulukları var ama faaliyetler arasında koordinasyon sağlanamıyor. Bırakın iki bakanlık arasındaki
koordinasyonu, aynı bakanlığın iki genel müdürlüğü hatta daire başkanlığı sanki iki ayrı cumhuriyet gibi hareket
ediyorlar. Bu durum sadece din işleri ile ilgili bir problem değil ama çalışmamızın konusu bu alanla sınırlı.
Tüm bu çalışmaların yönetilmesi için Cumhurbaşkanlığına bağlı, “Din İşleri Koordinasyon Kurumu” olarak
isimlendirdiğimiz bir kurum oluşturulmasını öneriyoruz.

Kurum aslında toplumu temsil edecek, toplumun kaynaklarının toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
kullanılmasını denetleyecek, zararlı etkilerden toplumu korumaya çalışacak. Amaç, herkesin bağımsız
çalışmasının önüne geçip, tüm paydaşların ortak bir vizyon çerçevesinde birlikte hareket etmesi, toplum
kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda verimli kullanılması.
Problemlerin bir yönü de kamu kurumlarının topluma hizmet etmeyle görevli olduklarını unutmaları. Kamu
kurumlarının tamamı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş, toplum tarafından kaynakları
sağlanan dolayısıyla da topluma hesap vermesi gereken yapılar olmalılar. Ama tam tersi, bu hizmetleri yerine
getirmek için kendilerine verilmiş olan yetkiler dolayısıyla topluma tepeden bakıyorlar. Koordinasyon kurulu
devletin kurumları ve toplum arasındaki iletişim ve koordinasyon problemlerini en aza indirmeyi hedefliyor.
Kurum, TÜBİTAK benzeri (şu anki hali değil, ilk kuruluş vizyonu ile) bir yapı. Operasyonel hiçbir işe girişmeyecek.
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Görevleri:
-

Din politikalarının ve stratejik hedeflerin belirlenmesi…
Farklı kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması
Kamu kurumları ile sivil toplumun koordinasyonunun sağlanması.
Toplumun beklentilerini ifade edecek bir platform haline gelerek sivil toplumun da stratejik hedeflere
katkısının sağlanması
Kurumların yaptığı çalışmaların toplumun ihtiyacını karşılayacak formata ve içeriğe sahip olması için
kamu ve özel kurumlar ile işbirlikleri geliştirme
Din Kültürü alanındaki öncelikli alanları planlamak, yapılan çalışmaların koordinasyonu sağlamak, bu
alanlara yönelik planlı çalışmaları desteklemek
Enstitülerin kurulması, enstitülere personel atamalarının yapılması, doktora projelerinin planlanması ve
kaynak aktarımlarının onaylanması, doktora çalışmalarına (başlangıç) onayı verilmesi…
Denetim: kurumların çalışmalarını izleme, ayrıca araştırma kurumları vasıtasıyla toplumun tepkilerini
ve beklentilerini görme. Raporlama

DİB, YÖK, MEB bu kuruma doğrudan bağlı değil. Kurumun bu kurumlara yönelik doğrudan emir verme yetkisi
yok ama enstitüler vasıtasıyla kaynak yönetimi yaptığı için dolaylı güce sahip. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlı
bir kurum olması da önemli
Kurum başkanları cumhurbaşkanı tarafından süresiz olarak atanabilir ve istendiği zaman değiştirilebilir. Bu bir
görevlendirmedir. Başkanlarının dışarıdan saygın isimler olması tercih edilmelidir.
Kurullarda sivil-kamu görevlisi- din görevlisi-akademisyen dengesine özellikle dikkat edilmeli, bir grubun ağırlık
kazanmasına engel olunacak şekilde kurullar oluşturulmalıdır.
Kurumda yer alan akademisyenler ve din görevlileri kendi kurumlarını temsil edebilecek özellikte olmalıdırlar.
Kamu görevlileri içinde ise bakanlıkların ilgili bölümlerinden bürokratları mutlak bulunmalıdır.
Örnek bir yönetim kurulu yapısı şu şekilde oluşturulabilir:
Din İşleri Koordinasyon Kurumu- Yönetim Kurulu


Başkan



(3) Diyanet İşleri Başkanlığı



(3) YÖK (ilahiyat)



(1) MEB



(1) Sosyal Hiz. ve Aile Bakanlığı



(1) Gençlik ve Spor Bakanlığı



(1) Kültür Bakanlığı



(1) İç işleri Bakanlığı



(3) Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı (STK)
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Fonksiyonel Koordinasyon Kurulları
Kamu kurumlarının, hedef kitlelerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak birlikte çalışacakları koordinasyon kurullarının
oluşturulmasını öneriyoruz. Bu kurullarun kendi kalıcı kadroları olmayacak ve Din İşleri Koordinasyon Merkezine
bağlı olarak çalışacaklar. Belki genel sekreterlik işini yürütmek üzere kalıcı kadro tahsis edilebilir ama esas
katılımcılar ilgili kurumların temsilcilerinden oluşuyor.
Şu fonksiyonel koordinasyon kurulları önerilebilir:
-

Kamuoyuna Yönelik Din Hiz.Koord.Kur.
Camilere Yönelik Din Hiz.Koord.Kur.
Okul Öncesi Din Hiz.Koord.Kur.
İlk ve Ort.Öğr. Din Hiz.Koord.Kur.
Gençlere Yönelik Din Hiz.Koord.Kur.
Kadın ve Aileye Din Hiz.Koord.Kur.
İht.Sahipler. Yön. Din Hiz.Koord.Kur.
Hasta ve Engel. Yön. Din Hiz.Koord.Kur.
Yaşlılara. Yön.Din Hiz.Koord.Kur.
Acil Durum ve Göç Din Hiz.Koord.Kur.
Yurtdışına Yönelik Din Hiz.Koord.Kur.

Tüm kurulları planlamak yerine Okul Öncesine Yönelik Din Hiz.Koord. Kurulunu örnek olarak vermekle yetinelim:

Birlikte çalışması gereken pek çok kamu kurumu var. Bunların din hizmetleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak
ilgili olup bir arada çalışması gereken bölümlerini aşağıda göstermeye çalıştı:
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Diyanet İşleri Başkanlığı (Cumhurbaşkanlığına Bağlı)

YÖK
YÖK

Antropoloji

Tür Dili ve Edebiyatı

Coğrafya

İlahiyat Fak.

Güzelsanatlar

Sosyoloji

Hukuk

Sanat Tarihi

Psikoloji

Tarih

İktisad

Sinema Televizyon

Rehberlik ve PDR

Felsefe

İletişim

Spor Akademileri

Sosyal Hizmetler

Milli Eğitim Bakanlığı
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Sosyal Hizmetler, Aile ve Çalışma Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

İş İşleri Bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı

Yerel Yönetimler (Belediyeler)
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