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EDİTÖRDEN

Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Rabbimize sonsuz hamd, Efendimiz’e salat, âl ve ashâbına selâm olsun.

Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Sizden ayrı kaldığımız süre içeri-

sinde sevindirici gelişmeler oldu. 2006’da dergi heyecanıyla başladığımız ancak özel 

eserlerle sürdürdüğümüz yayınlarımız, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’nın izniyle TDV 

çatısı altında DİN ve HAYAT ismiyle dergi olarak yayın hayatına devam edecektir. Der-

gi olarak çıkmamız kesinleştikten sonra yeni sayımızın, resmi süreci tamamlayarak 

“DİN ve HAYAT” çatısı altında çıkmasını istedik, gecikmemizin sebebi bu oldu. Dergi 

olma yolunda yaşadığımız olumlu-olumsuz zamanlarda öğrendiğimiz çok şey oldu. 

Bunlardan biri, iyi olduğuna inandığımız şeyin arkasında durmanın başarıyı getire-

ceğiydi. 2. sayının çıkıp çıkmaması belli değilken bir baktık ki 6. sayıya ulaşmışız. Bu 

bizim için büyük bir mutluluk. Bu yayının devamının, kurum içi sahiplenmenin ve 

desteğin devamına bağlı olduğunu biliyoruz ve bunu bekliyoruz.

Yayın olarak 6., dergi olarak 1. sayımızın içeriğini çok önemli ve oldukça soyut 

bir kavram olan “DEĞER” konusu oluşturmaktadır. İlim adamları değerin ne olduğu 

hususunda ittifak edememişlerse de biz kendimize göre bir tanım yapabiliriz. Bizi 

biz yapan, dinimizin, medeniyetimizin, ortak hissiyatın iyi dediği, güzel dediği dav-

ranışlar, düşünceler bizim değerlerimizi oluşturur. Davranışlarımızı yönlendirecek 

değerlerimizin olmaması varlığımızın amacının olmaması sonucunu da peşinden 

getirecektir. Allah Teala (c.c.) insanı eşref-i mahlukat olarak nitelemektedir. Kur’ân-ı 

Kerîm, Sünnet ve bu iki asıl çerçevesinde gelişen İslâm kültürü ve geleneği, insanın 

bu şerefi nasıl kazanacağı ve koruyacağı hususunda temel ilkeleri sunmaktadır. Bize 

düşen bu ilkelere tutunmak, korumak ve aktarmaktır. Sözün özü “İNSAN DEĞERLİ-

DİR” ve diğer varlıkların da değerlerinin korunması, haklarının verilmesi insanın ko-

runmasına bağlıdır. 

Dosyamız hem geniş hem de renkli. Tarih, felsefe, sanat, fıkıh, edebiyat, psiko-

loji gibi birçok sahadan kalem, konuyu birçok boyutuyla ele aldı. Öncelikle dosyanın 

oluşturulması esnasında fikirleri ve yönlendirmeleriyle bizlere danışmanlık yapan 

Sayın Seyfi Kenan’a teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyoruz. Ayrıca tasarım, baskı ve 

dağıtım sürecinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bir müjdemiz daha var. Dergi olma heyecanının yanında bunun da heyecanını 

yaşıyoruz. İstanbul’daki din hizmetlerinin, faaliyetlerin, müftülüklere mensup perso-

nelin başarılarının bilinmesi için hazırladığımız bültenin ilki sizlere ulaşıyor.

Hem derginin hem bültenin hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımla
Kerime Cesur

Görsel Konsept Tasarım, 
Uygulama Zencefil'm / Halit Ömer Camcı 
Sanat Yönetmeni: Ali Bıyıklı
Grafik Uygulama: Kübra Türk
bilgi@zencefilm.com
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Süleyman TUĞRAL*

ALLAH’IN RIZASINI HER ŞEYİN ÖNÜNDE BİR DEĞER OLARAK GÖREN 
MÜSLÜMANIN, BÖYLE DURUMLARDA ALLAH’IN İNSAN İÇİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ 
DEĞERLERE GÖRE DAVRANMASI GEREKMEKTEDİR; AMA, BU DURUMDA DA SÖZ 

KONUSU DEĞERLERİN NE OLDUĞU VE DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR 
PROBLEM TEŞKİL ETMEKTEDİR. 

KUR’AN’DA VURGULANAN 
DEĞERLER

* Dr. Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
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İnsan davranışlarına yön veren âmillerin başında de-
ğerler gelmektedir. İnsan kişiliğinin nitelikleri, onun be-
nimsediği değerlerin mahiyeti ve bu değerlere bağlılığıyla 
doğru orantılıdır. İnsan, iki alternatif davranıştan birini seç-
mekte tereddüt ettiğinde, değer problemiyle karşı karşıya-
dır. A davranışının yerine B’yi seçmesi, bir bakıma B’deki de-
ğeri A’dakine öncelediği anlamına gelir. İnsan ömrünün bu 
gibi, bir çok tercih ikileminde geçtiği bir gerçektir. Allah’ın 
rızasını her şeyin önünde bir değer olarak gören Müslüma-
nın, böyle durumlarda Allah’ın insan için gerekli gördüğü 
değerlere göre davranması gerekmektedir; ama, bu du-
rumda da söz konusu değerlerin ne olduğu ve değerler 
arasındaki ilişki bir problem teşkil etmektedir. 

Kur’an’da vurgulanan değerleri ve aralarındaki ilişkiyi 
açıklayabilmek için, değer kavramını belirlemek yerinde 
olacaktır. Değer, kendisiyle nesnelerin/davranışların önem 
derecesinin belirlendiği, ulaşılmak istenen, arzulanan tü-
mel niteliktir.1 Bu tarife binâen, burada “Allah insandan 
hangi niteliği arzulamasını, hangi niteliğe göre davranma-
sını istemektedir? Bu değerlerin temelini teşkil eden unsur-
lar ve onların yöneldiği amaçlar nelerdir?” sorularına cevap 
bulmaya çalışacağız.

Kur’an değerlerinin temelini Allah 
kavramı, insan ve onun ferdî sorumlu-
luğu ile âhiret olgusu teşkil eder. Allah 
ve âhiret kavramları Kant’ın felsefe-
sinde olduğu gibi2 olması gereken değil, bizzat ontolojik 
göndergesi olan kavramlardır. Bundan dolayı Kur’an’ın fiilî 
değerleri ontolojik bir zemin üzerinde yükselir. Kur’an, 
bu zemin üzerine, insanlara, bütün davranışların yönel-
diği üç amaç değer sunar: Bunlar aynı zamanda Kur’an’ın 
motive edici değerlerini teşkil eder: Bunlar Allah’a şük-
retmek3, ebedî mutluluğu elde etmek4 ve Allah’ın rızasını 
kazanmaktır.5Allah insanı nimetlerle donatmış ve yapacağı 
eylemlerden onu mesul tutmuştur. İnsan, bu mesuliyeti-
nin gereği, Rabbinin lütuflarına şükretmek ve bu şükrün 
neticesinde ebedî mutluluğu ve Allah’ın rızasını kazanmak 
için, O’nun tasvip ettiği değerler istikametinde davranma-
lıdır. Bu değerler ise fiilî değerlerdir. Bir başka deyişle temel 
değerler üzerinde yükselen fiilî değerler, amaç değerlerle 
teşvik edilen insanın “Ben ne yapmalıyım, alternatiflerden 
hangisini tercih etmeliyim?” sorularına cevap teşkil eden, 
davranışlarına içerik sağlayan ve onlara yön gösteren de-
ğerler olmaktadır.

Şimdi fiilî değerleri açıklayacak olursak, Kur’an’daki fiilî 

değerleri, tezahür mahalline göre, kalbî değerler ve somut 
eylem değerleri olarak iki kısımda ele alabiliriz. İçsel değer-
lere kalbî değerler tabirini kullanmamız, kalp kelimesinin ve 
anlamdaşlarının Kur’an’da iman6, takvâ7, güven8 gibi duy-
gusal durumlar ile anlamak9, akıl yürütmek10 gibi aklî du-
rumların her ikisini de kuşatacak şekilde kullanılmasından 
kaynaklanmaktadır. Somut eylem değerleri için, Kur’an’dan 
hareketle11 “salih amel işlemek” tabirini kullanabiliriz. Çün-
kü amel insanın bütün niyetli yapıp etmelerini ifade eden 
bir kelime12, salih de bu eylemlerin iyiliğini, içinde fesad ol-
mamaklığını ifade eden bir sıfattır.13 Dolayısıyla salih amel 
işlemek, içinde fesad olmayan iyi davranışta bulunmak an-
lamına gelmektedir. 

Kur’an’da kalbî değerleri aklî faaliyet, inanmak, takvâ, 
Allah’ı hatırlamak ve O’na yakarmak, Allah’a güvenmek, 
sevmek, tevazu, samimiyet, kalp temizliği ve tövbe ile sabır 
oluşturmakta; somut eylem değerlerini yani salih amelle-
rin içeriğini ise tapınmak, dürüstlük, adalet, iffeti korumak, 
Allah yolunda harcamak, insana değer vererek davran-
mak, Allah yolunda cihad ve ideolojik hassasiyete riayet, 
fedakârlık, orta yol izlemek ile akrabalığı gözetmek değer-

leri teşkil etmektedir. 
Peki bu değerlerden ne anlamamız gerekir, bunların 

kapsamı ve işlevi nedir, aralarındaki ilişkiler nasıldır? Kalbî 
değerlerden başlayarak bu soruları cevaplamaya çalışalım.

Aklî faaliyet, diğer kalbî değerlerin farkına varılmasın-
da ve Allah’ın isteklerine uygun salih amellerin işlenmesin-
de yardımcı bir işleve sahiptir. Kişi aklî faaliyetiyle kendisine 
ihsanlarda bulunan Rabbine şükretmenin lüzumunu, vahyi 
ve âhirette hesaba çekileceğini anlayıp, iyi işler yapmanın 
gereğini idrak edecek ve alternatifler arasında daha iyiyi se-
çecek duruma gelecektir.14 

İnanmak, her hangi bir şeye inanmak değil, Kur’an’da aklî 
faaliyetle makuliyeti anlaşılabilecek olan, Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe inanmaktır.15 
Kur’an, bu makuliyetin neticesi olarak mezkûr iman nesnele-
rinin ontolojik gerçekliğine inanmayı esas alır ve bu gerçek-
lik anlayışının içselleşmesini ister. Kişi bu inanma neticesinde 
aklını kullanarak Allah’ın, peygamberleriyle insanlara ilettiği 
mesaja göre davranmanın önemini anlayacaktır.

Adalet, başkasının hakkını çiğnememek, hak sahibine hakkını vermek, 
eşit muamele edilmesi gerekenler arasında eşit muamele etmek ve gerçe-
ğin bilgisine göre insanlar arasında hüküm vermektir. Adaletin takvâya en 
yakın davranış olduğunun belirtilmesi40, onun önemini gösterir.
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Takvâ ise kalbî değerlerin içselleşmesindeki ve kişinin 
salih amele yönelmesindeki muharrik duyguyu ifade eder. 
Türkçe’ye, bir tehlikeden sakınmak ve bu tehlikeyi savmak 
için gerekeni yapmak, şeklinde çevirebileceğimiz16 takvâ 
kavramında, tehlike ile işaret edilen, Allah’ın, isteklerine 
göre davranmayanları cezalandıracak olması olgusudur. 
Bu tehlikeyi savmanın yolu, mezkûr isteklerde dile gelen 
değerleri benimseyip, salih ameller ortaya koymaktır. Yani 
kişi vahyi akledip, onda dile gelenlere iman edecek, uhrevî 
tehlikenin farkına varacak, bu tehlikeden sakınmak için de 
salih amele yönelecektir.17

Allah’ı hatırda tutma ve O’na yakarma da insanın, ken-
disine lütuflarda bulunan Rabbinin huzurunda olduğunu 
ve sadece O’na yakarmanın bir mâna ifade ettiğini, Allah’ın 
daima insanı murakâbe ettiğini bilip, ona göre davranma-
sının gereğine işaret eden bir değerdir.18 

Allah’a güvenmek insanın, inandığı Rabbinin rast gele 
emirde, yasakta, cezalandırmada bulunan bir zât değil; 
aksine değerleri olan ve kendini bu değerlerle sınırlayan, 
zerre kadar zulüm etmeyeceğini söyleyen bir zât olduğuna 
inanmasını ve niyetlendiği iyi işlerin sonucunun iyi olması-
nı Allah’tan ummayı ifade eden bir değerdir.19

Sevmek ise Allah’ı ve Allah’la ilgili olanları sevmeyi, 
bu sevgi neticesinde kolaylıkla salih amellere yönelebilme 
duygusunu ifade eder.20

Tevâzu, insanın büyüklenmemesine; müstağni Mekke 
tüccarlarının yaptığının aksine, iyi söze, nasihate kulak ver-
mesine, doğru olanı yapmaya hazır olmasına işaret eden 
bir değerdir.21

Samimiyet ise bütün değerler-
de yapıcı bir unsur olarak karşımıza 
çıkar. Değerlerden kaynaklanan bü-
tün eylemlerde gerekli olan önce sa-
mimiyettir. Samimiyet olmaksızın ne 
ritüel ibadetler bir anlam kazanır ne 
de diğer faydalı eylemler. İnsan bir 
iyilikte bulunacağı zaman bunu sırf 

Allah’ın rızası için yapmalıdır, başka bir gaye için değil.22

Kalp temizliği, insanın içinde kötü fikirlerin olma-
ması gerektiğine, aksine gönlün iyilik fikirleriyle dolu ol-
masına işaret eder.23 Tövbe, beşer olması hasebiyle hata 
yapması muhtemel insanın gönül temizliğini sürekli kılma 
çabasıdır.24 

Sabır ise değerlere göre davranmanın, geçici bir heves 
değil, ömür boyu sürecek bir gayret ve dayanıklılık gerektir-
diğine işaret eder.25  

İşte bu kalbî değerlerle mücehhez olan insandan bek-
lenecek olan da onun salih ameller gerçekleştirmesidir. 
Şimdi de bu salih amellerin içeriklerine değinelim.

Salih ameller içinde namaz, oruç, hac gibi ritüel iba-
detler, din kavramını daha çok çağrıştıran, âhireti garanti-
leme aracı olarak görülen uygulamalardır. Kur’an açısından 
bakıldığında aslında bu ibadetlerin, kendi başlarına bir 
amaç olmadığı, insanın beşerî münasebetlerine dair ey-
lemlerinin somutlaşmasına aracılık ettiği görülür. Namazın 
kötülüklerden alıkoyduğunun açıklanması26, namazlarında 
gaflette olan, gösteriş yapan, ufak bir şeyi bile insanlardan 
esirgeyen namaz kılanların zemmedilmesi27, orucun takvâ 
ve Allah’a şükretmekle irtibatlandırılması28, haccın insanla-
rın kendilerine yararlı hususları öğrenmelerine vesile oldu-
ğunun belirtilmesi29  bu hususu desteklemektedir. Allah’a 
verdiği sözü bozmamak ile insanlara faydalı bir işi yap-
mak konusunda tereddüt eden insanın yapması gereken, 
Kur’an’ın işaret ettiği gibi30, yeminin kefaretini verip iyilik 
yapmasıdır. Bu husus bile toplumsal iyiliğin bireysel iyiliğe 

üstünlüğünü gösterir.
Dürüstlük, Kur’an’ın üzerinde 

önemle durduğu bir somut eylem de-
ğeridir. Çünkü hangi din ve milliyetten 
olursa olsun insanları değerlendirme-
nin yegane ölçütü dürüstlüktür.32 Dü-
rüstlük, insanın benimsediği değerlerle, 
verdiği sözlerle hareketlerinin örtüşme-
si durumudur. Bundan dolayı, değerler 

Kur’an’ın değer yapısında onun 
asıl vurguladıklarının sanıldığı 
gibi “dînî” addedilen ibadetler 
olmadığı; iman, takvâ, namaz 
kılmak gibi değerlerin, insanın 

toplumsal münasebetlerine dair 
dürüstlük, adalet, insana değer 

vermek, fedakârlık gibi salih 
amellerin ortaya çıkmasına vesile 

olduğu anlaşılmaktadır.
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sisteminde toplumsal bozulmayı engelleme ve insanın iyi 
işler gerçekleştirmesinde yapıcı unsur olma işlevi görür. İn-
sanların birbirlerine güven duymasını sağlar.

Adalet de Kur’an’ın çokça vurguladığı; kendisinin ve 
yakınlarının aleyhine bile olsa, Allah’ın, insana, mutlaka ria-
yet etmesini emrettiği , toplumda fesadı önlemeye yönelik 
bir salih ameldir. Adalet, başkasının hakkını çiğnememek, 
hak sahibine hakkını vermek, eşit muamele edilmesi gere-
kenler arasında eşit muamele etmek ve gerçeğin bilgisine 
göre insanlar arasında hüküm vermektir. Adaletin takvâya 
en yakın davranış olduğunun belirtilmesi33, onun önemini 
gösterir.

İffeti korumak somut eylem değerlerinden biri olduğu 
için, bu değere göre davranan Müslümanlar övülmüşlerdir.34 
Bu değerin işlevi de toplumda bozulmayı önlemektir.

Allah yolunda harcamak toplumda refahın yaygınlaş-
masına, toplumsal dayanışmanın sağlamlaşmasına dönük 
bir salih ameldir. Bunun için Kur’an’da bir çok yerde Allah 
için infaktan bahsedilir.35

İnsana değer vererek davranmak, en önemli salih 
amellerden birini teşkil eder. Hatta bu değerden dolayı, 
âmâdan yüzünü çevirmesi sebebiyle Hz. Peygamber bile 
“Abese” sûresinde Allah’ın itabına maruz kalmıştır. Kur’an’da 
güzel bir sözün, ardından incitme gelen bir sadakadan üs-
tün tutulması36, insana değer vermenin öneminden kay-
naklanır.

Allah yolunda cihad ve ideolojik hassasiyete riayet ise 
Allah yolu olarak tabir edilen dürüstlük, adalet, Allah yolun-
da harcamak, insanlara değer vererek davranmak gibi de-
ğerler manzumesinin gerçekleşmesi için sarf edilen çabayı 
ifadede eden değerdir. Bu gayretin önemine binaen Allah 
yolunda öldürülenlerin ölü sanılmaması, onların Allah ka-
tında rızıklandırıldığı belirtilmektedir.37 

Fedakârlık, insanın kendisi ile bir başkası arasında 
tercih etme durumunda kaldığında başkasını tercih et-
mesi gerektiğini gösteren bir değerdir. Fedakârlığın bir 
değer olmasından dolayı, Ensar’ın, kendileri muhtaçken 
Muhacirler’e yardım etmeleri, Kur’an’da övülmüştür.38 

Orta yol izlemek, Kur’an’ın uygulamaya dönük salih eylem 
değerlerindendir.39 Bu değere uygun olarak, insan ifrat ile 
tefrit arasında orta bir yol izleyecek, aşırılığa kaçmayacak-
tır.

Akrabayı gözetmek kişinin, başkalarının hakkını çiğ-
nemeksizin menfaatlerin dağıtımında yakınlarından başla-
masına işaret eden Kur’an’ın uygulamaya dönük salih amel 

değerlerindendir.40

Fiilî değerlerini böylece incelediğimizde, Kur’an’ın 
değer yapısında onun asıl vurguladıklarının sanıldığı gibi 
“dinî” addedilen ibadetler olmadığı; iman, takvâ, namaz 
kılmak gibi değerlerin, insanın toplumsal münasebetleri-
ne dair dürüstlük, adalet, insana değer vermek, fedakârlık 
gibi salih amellerin ortaya çıkmasına vesile olduğu anlaşıl-
maktadır. Dolayısıyla bu değerlerin göz ardı edilerek, iman, 
takvâ, namaz gibi “dinî” değerlerin âhireti kazanmak için 
amaç görülmesi Kur’an anlayışıyla örtüşmez.

1- Süleyman Tuğral, Kur’an’da Değerler Sistemi, Ankara Okulu Yayınları, 
Ankara 2008, s. 29.
2- İ. Kant, Pratik Usun Eleştirisi, Çev.: İsmet Z. Eyüboğlu, Say Yayınları, İstan-
bul 1994, s. 24 vd.
3- Zümer, 39/ 63.
4- Bakara, 2/ 189; Âl-i İmran, 3/ 130, 200; Mâide, 5/ 100.
5- Tövbe, 9/ 72.
6- Mâide, 5/ 41; Nahl, 16/106.
7- Hac, 22/ 32; Hucûrât, 49/ 3.
8- Fussilet, 48/ 4.
9- A‘râf, 7/ 179; Tevbe, 9/ 87.
10- Hac, 22/ 46.
11- Örnek olarak Kehf, 18/ 110’daki ifade: “… Kim Rabbine kavuşmayı umu-
yorsa salih amel yapsın!”
12- Ragıb el-İsfehânî, el Müfredât, ‘a-m-l” maddesi.
13- İsmail bin Hammad Cevherî, es-Sıhah, 1-5, S.Hüseyin Şerbetli neşri, 
Mısır (Tarihsiz), “s-l-h” maddesi; Ragıb el-İsfehanî, age., “s-l-h” maddesi; 
Mütercim Asım Efendi, Kamus Tercümesi (Okyanus) I-III, İstanbul, h. 1305, 
“s-l-h” maddesi.
14- Ra‘d, 13/ 19-22; Zümer, 39/ 17-18 de aklını kullananların özellikleri an-
latılır.
15- Bakara, 2/ 177.
16- Ragıb el-İsfehanî, Müfredat, v-k-y maddesi.
17- Örnek olarak Bakara, 2/ 177 ve Bakara, 2/ 2-5’te muttakîlerin özellikleri 
anlatılır.
18- Haşr, 59/ 18-19.
19- Âl-i İmrân, 3/ 159.
20- Mâide, 5/ 54.
21- Hac, 22/ 34, 35.
22- Nisâ, 4/146.
23- Şu‘arâ, 26/ 88, 89.
24- Zümer, 39/ 53.
25- Meryem, 19/ 65; Tâ-hâ, 20/ 132.
26- Ankebût, 29/ 45.
27- Mâ‘ûn 107/1-7.
28- Bakara, 2/ 184, 185.
29- Hac, 22/ 27.
30- Bakara, 2/ 224; Nahl, 16/ 94; Mücadele, 58/ 16; Münâfikûn, 63/2.
31- Kur’an’da putperestler inançlarında samimi, dürüst olmadıkları için de 
eleştirilirler bkz. Kasas, 28/ 62.
32- Nisâ, 4/ 135.
33- Mâide, 5/ 8.
34- Müminûn, 23/5.
35- Bakara, 2/ 261-262; Enfâl, 8/ 60; Hadîd, 57/ 10. 
36- Bakara, 2/ 263.
37- Âl-i İmrân, 3/ 169.
38- Haşr, 59/ 9.
39- Bakara, 2/ 143.
40- Bakara, 2/ 215; Nisâ, 4/135.
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GAZZÂLÎ’NİN DÜŞÜNCESİNE GÖRE 
İYİ VE GÜZEL YA DA AHLÂK VE SANAT

Mustafa ÇAĞRICI*

KUR’AN’DA, ALLAH’IN BİRLİĞİNE İMANDAN BAŞLAYARAK BAZI TEMEL İNANÇ VE 
AHLÂK BUYRUKLARINDAN SONRA ŞÖYLE BUYURULUYOR: “İŞTE BU BENİM 

DOSDOĞRU YOLUM. O YOLA UYUN; BAŞKA YOLLARA UYMAYIN; SONRA ALLAH’IN 
YOLUNDAN AYRILIP UZAKLAŞMIŞ OLURSUNUZ.” İŞTE BUGÜN İNSANLIK, BU İLÂHÎ

 İKAZA KULAĞINI VE GÖNLÜNÜ KAPATMIŞ OLMASININ DERİN SIKINTILARINI YAŞIYOR. 

*Prof. Dr., İstanbul Müftüsü

Bu yazıda, uzun yıllardan beri okumaya ve anlama-
ya çalıştığım bir müslüman düşünürün, Gazzâlî’nin sev-
gi, güzellik ve ahlâk ile bunların metafizik bağlantıları 
üzerine düşüncelerini özetleyerek ve basitleştirerek ar-
zetmeye, sonra da bu düşüncelerin bugün için ne ifade 
ettiğini birkaç kelimeyle sunmaya çalışacağım. Neden 
Gazzâlî? Çünkü, benim inceleyebildiğim kadarıyla, özel-
likle birer sevgi nesnesi olarak güzellik ve ahlâk kavram-
ları, bunlar arasındaki ilişki hakkında sistemli bir görüş 
ortaya koymaya çalışan ilk ve tek klasik İslâm düşünürü 
Gazzâlî’dir. İslâm dünyasının en büyük ahlâk düşünürü 
sayılan Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn isimli değerli eserinin 
muhtelif yerlerinde, özellikle de -kendi deyimiyle- “Sev-
ginin hakikati”ni incelediği bölümde, sevgi konusunu 
ontolojik, estetik, dinî ve ahlâkî boyutlarıyla ele almakta 
bu çerçevede İslâm sanatının ve ahlâkının nihai gayesini 

ortaya koymaktadır. 
Gazzâlî, öncelikle sevgiyi idrak ve bilgi şartına bağla-

maktadır. Her lezzet veren sevilir; bu tabii bir durumdur. 
Ruhun sevgi şeklindeki bu ilgisi daha güçlü bir düzeye 
ulaşınca aşk halini alır. İdraklerin ve idrak edilenlerin çe-
şitliliğine göre lezzetlerin de çeşitleri vardır: Meselâ gö-
zün lezzeti güzel nesneleri, suretleri görmekte; kulağın 
lezzeti hoş ve ölçülü nağmeleri dinlemektedir… Akıl veya 
kalbin soyut anlamlardan, bilgilerden, yüce ilâhî hakikat-
lerden aldığı lezzetler de vardır. Şu halde bütün soyut ve 
manevi bilgi konularının en yücesi olan Allah’ı sevmek de 
mümkün olup, bunu sadece, duyu algılarını aşamayacak 
kadar idrakleri sınırlı kalmış olan, dolayısıyla insanlık de-
recesinin altında kalmış bulunanlar inkâr edebilir. 

Bu temel bilgilerden sonra Gazzâlî, sevgi, güzellik 
ve iyilik kavramları arasındaki ilişkiyi, en yüzeyselinden 
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en derinlikli olanlarına kadar, daha 
ileri seviyede ve ayrıntılı olarak in-
celemeye girişmektedir. Buna göre, 
her canlı gibi insan için de ilk sevi-
len şey kendisi, kendi varlığıdır. Bu, 
ilâhî bir kanun olup, insan tabiatının 
gereğidir. İkinci olarak insan, kendi-
sine iyilik edeni sever. Fakat birincisi 
gibi bu da ben merkezlidir. Sevginin 
üçüncü şekline gelince, bu, insanın 
bir şeyi zatından dolayı sevmesidir. Gazzâlî şu uyarıda 
bulunuyor: “Zannetmeyesin ki, güzel suretlere duyulan 
ilgi ve sevginin sebebi, biyolojik haz arayışını tatmin 
etmektir... Güzel suretlere duyulan sevginin sebebi gü-
zelliğin kendisidir.” Onun örneğiyle şırıl şırıl akan suyu, 
yemyeşil bitkileri ya da başka bir güzel objeyi, bunlardan 
yararlandığımız için değil, sırf güzelliğini hissetmek sure-
tiyle lezzet duyduğumuz için severiz. Güzellik gibi ahlâkî 
anlamda iyilik de özü gereği sevilir. Nitekim selim insan 
tabiatı, kendisiyle ilgisi olmasa bile, insanlara iyilik edeni 
sever. Hiç tanımadığı böyle bir insandan bahsedilse, için-
de ona karşı bir ilgi ve sevgi hisseder. Nihayet sevginin 
bir sebebi de seven ile sevilen arasında bulunan manevî 
uyum, benzeşmedir. Nitekim çok zaman iki insan, -arala-
rında yukarıda söylenenlere benzer bir ilişkisi söz konu-
su olmaksızın- Hz. Peygamber’in de buyurduğu gibi, sırf 
ruhlarının uyuşmasından dolayı da birbirlerini severler. 

Gazzâlî bu münasebetle güzellik ve iyilik kavramları-
nın mahiyet ve kapsamını biraz daha yakından inceliyor. 
Buna göre duyu ve hayal sınırları içinde hapsolup kalan-
lar, güzelliği dış yaratılış, form ve renk uyumundan ibaret 
sanırlar ve görülemeyen, hayal edilemeyen, form ve renk 
olarak algılanamayan bir şeyin güzelliğinin de tasavvur 
edilemeyeceğini zannederler. Bu kesin bir yanılgıdır. Çün-
kü güzellik ve iyilik bu söylenenlerle sınırlı değildir. Aslın-
da güzellik ve iyilik, bir şeyin kendisine layık ve kendisi 
için mümkün olan yetkinliğe sahip 
olmasıyla ilgilidir ve onunla orantılı-
dır. Kendi yetkinliğini mümkün olan 
en ileri derecede kazanmış bulunan 
bir şey, güzelliğin yahut iyiliğin de 
en ileri derecesine sahip demektir. 
Böylece insanın yetkinlik kazanma-
sının vazgeçilmez şartlarından olan 
güzellik ile iyilik, dolayısıyla estetik 

ile ahlâk arasında kesin bir ilişki bu-
lunmaktadır.

Bilindiği gibi uzmanlar, gerek 
İslâm sanatlarının gerekse İslâm 
ahlâkının kesretten vahdete doğru 
bir yükseliş çizgisi izlediğini, do-
layısıyla tevhidci olduğunu ifade 
ederler ve bu doğru bir tesbittir. 
Kur’an’da resim yasağıyla ilgili bir 
hüküm bulunmadığı, bu hususta-

ki bazı hadisler ise ya sahih olmadığı veya putperestlik 
endişesiyle sınırlı olduğu halde, İslâm dünyasında resim, 
heykel gibi sanatların ilgi görmemesinin temelinde de 
belirtilen tevhidci anlayışın bulunduğu ifade edilir. Bu 
durum değerler için de böyledir. Yani İslâm tefekkürün-
de bütün değerler en yüce değer olan ilâhî güzellik ve 
iyilikte buluşur. Kesretten vahdete doğru olan bu seyrin 
en sistematik açıklamalarını Gazzâlî’de bulduğumuzu ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Gazzâlî, yukarıda sunmaya çalıştı-
ğım görüşlerinin ardından “Sevilmeye layık olan yegâne 
varlığın Allah olduğunun beyanı” şeklinde bir başlık aç-
makta ve “Her kim ki, Allah’tan başka bir şeyi Allah ile 
ilişkisiz seviyorsa, bu, o kişinin mârifetullah hakkındaki 
cehaletinden ve eksikliğinden dolayıdır” diyerek söze 
başlamaktadır. Zira basiret sahiplerine göre hakikatte 
Allah’tan başka sevilen, O’ndan başka sevgiye layık olan 
hiçbir şey yoktur. Peygamber de dahil olmak üzere bütün 
sevdiklerimizi yalnız Allah’tan dolayı seversek, ancak bu 
şartla sevgi anlamlı hale gelir. 

Düşünürümüz, yukarıda özet halinde sunduğumuz 
sevgi çeşitlerini tek tek inceleyerek her birinin Allah ile 
ilişkisini göstermektedir. Buna göre:

1. İnsanın, kendisini ve kendi varlığının devamını 
sağlayan şeyleri sevmesi üzerinde iyice düşünülürse bu 
sevgi insanı Allah’a götürür. Çünkü insanın kendi varlığı, 
varlığının devamı ve yetkinliği, kendisinden veya başka 

herhangi bir varlıktan değil, sadece 
Allah’tandır; yani O’nun lutfu, inaye-
ti ve himayesiyledir. Öyleyse insan 
öncelikle Allah’ı sevmeli ve kendisini 
Allah ile ilişkisi dolayısıyla sevmeli-
dir. Her kim bu ulvî sevgiden yoksun 
kalmışsa bunun sebebi o kişinin, 
kendisini kendi nefsiyle ve bedensel 
hazlarıyla sınırlaması, böylece hay-

Gazzâlî ne diyordu? Kısaca şöyle 
diyordu: Kendini sev,

kendine iyilik edeni sev, iyiliği, 
güzelliği ve güzeli sev;

kendine yakın bulduklarını, ruhu-
nun uyuştuğu kimseleri

sev… Ama hepsinden öte, daha 
doğrusu, bunlarla birlikte,

sana bunların hepsini veren 
Allah’ı sev.

Hepimiz, bayağı, geçici, sonlu 
şeylerin etrafında dönüp duruyo-
ruz. Bugün bulduğumuzdan yarın 

bıkıyoruz. Yiyoruz, tüketiyoruz; 
yine yiyoruz, yine

tüketiyoruz. Giyiyoruz, eskitiyo-
ruz; yine giyiyoruz, 

yine eskitiyoruz. 
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vanlar düzeyinde kalmaya rıza göstermesidir. 
2. İnsanın başkalarından gördüğü iyilikler, aldı-

ğı yardımlar da aslında Allah’tandır. Herkes Allah’tan 
aldığını veriyor. Şu halde bu yönden de sevilmesi ge-
reken Allah’tır.

3. Allah, bütün iyiliklerin, bütün güzelliklerin 
kaynağıdır; iyiyi iyi, güzeli güzel yapan O’dur. Şu hal-
de iyiyi ve güzeli çıkarsız sevmek de bizi O’nu sevme-
ye götürür (Bizim kültürümüzdeki mecazî aşk - hakiki 
aşk ayırımı bu temele dayanır.)  

Gazzâlî’nin altını çizdiği çok önemli bir noktayı 
da belirtmeliyim: Ona göre, en üstün dindarlık ve en 
yüce Ahlâk, Allah’ı, bize verdiklerinden, vereceklerin-
den dolayı değil, O iyi ve güzel olduğu için sevmektir. 
Gazzâlî, eski ilâhî kitaplardan birinde Yüce Allah’ın 
şöyle buyurduğunu aktarıyor: “Bana cennetimden 
ve cehennemimden dolayı kulluk edenler ne büyük 
haksızlık yapıyorlar! Eğer cenneti ve cehennemi ya-
ratmamış olsaydım bana itaat edilmeyecek miydi!” 
İhyâ’da anlatıldığına göre meşhur sûfî Ebû Hâzim, 
“Sevap ve ceza tesiriyle Allah’a ibadet etmekten haya 
ederim. Aksi halde, efendisinden korkmasa, hiçbir iş 
yapmayacak bir köleden, ücret verilmeyince çalış-
mayacak işçiden ne farkım kalırdı!” demiş; sûfîlerden 
biri de insanın gerçek yücelişini şöyle dile getirmiştir: 
“Biz, bizimle idik. Kendimizi terk ettik, bizsiz bakaya 
ulaştık.” 

****
Bu söylenenler, “Hüccetü’l-İslâm” diye bilinen 

Gazzâlî’nin, “”İhyâu ulûmi’d-dîn” ismini verdiği eserde-
ki fikirlerinin çok eksik bir özeti... Bunlar, müslümanla-
ra özgü bir varlık, değer, güzellik ve ahlâk anlayışının 
ifadeleri… Fransız oryantalist Louis Massignon, yakın 
zamana kadar İslâm estetiği konusunda tek ciddi ça-
lışma olan makalesinin sonunda şöyle der: “Hülasa, 
İslâm sanatını idare eden fikir Ehl-i sünnet akidesidir. 
Yani şekillerin üstüne yükselmek, putperestliğe mey-
dan vermemek; bir sihir fenerinde, bir fanusta, bir 
kukla veya gölge oyununda olduğu gibi, onları (şe-
killeri) hareket ettirene ve yegane daimî olana doğru 
gitmektir. Sayısız İslâm mezar taşları bize şunu tekrar 
eder: Hüve’l-Bâkî …” 

Gazzâlî’nin yukarıda arzetmeye çalıştığım düşün-
celeri bugün bizim için ne ifade ediyor? Bu düşüncele-
rin günümüz insanlığı için ne kadar anlamlı olduğunu 
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gösteren o kadar çok şey var ki! Bugün bizler, müslüman-
lar ve genel olarak XXI. yüzyılın insanları, modern bilimin 
icat ettiği, adına teknoloji denilen bir trenin içine bindik 
gidiyoruz, daha doğrusu götürülüyoruz. Ama nereye?.. 
Bir tren ki, binmek bir bela, binmemek bin bela… İslâm 
dünyası bugün bu trene vaktinde binmemenin sıkıntıla-
rını yaşıyor? Ama insanoğlu nereye gidiyor? Postmodern 
Etik kitabının yazarı Zygmunt Bauman’ın ifadesiyle, “Her 
şey gibi modern insanlar da teknolojinin nesnesidir.” He-
pimiz “parçalanmış benlikler”iz.

Eskiden dinlerin, felsefelerin, tasavvufî, mistik dü-
şünce ve hareketlerin, insanoğlunun önüne koyduğu bir 
“En Yüksek Gaye, En Yüksek İyi”, yani en yüce değer vardı. 
Bugün o amaç neredeyse yok edildi. Modernizm deni-
len fırtına, insanlığın birçok aşkın değerini silip süpürdü. 
Bu arada, verilen din eğitiminin de özü boşaltıldığı için, 
bugün birçok dindarın dünyasında bile derin dindarlık-
tan neredeyse eser kalmadı. Kaba ve hoyrat bir dindarlık 
anlayışı ve yaşayışı… Böyle bir dindar, “Biz bizimle idik. 
Kendimizi terk ettik, bizsiz bakaya ulaştık” diyen sûfîden 
ne kadar uzakta!.. Ulu gönüllerin hep özlediği, hep kendi-
sine doğru aşkla koştuğu; yolu gerçekten iyi ve güzelden 
geçen o “Refîk-ı âlâ” (o En Ulu Dost) ile aramıza bugün o 
kadar yabancı şeyler girdi ki!.. Varlık içinde bile “fakrı fahr 
bilen”, en derin sıkıntılarda bile yüreğinin bütün coş-
kusuyla şükreden o yüce gönüller nerede?.. 

Allah buyuruyor ki: “Eğer şükre-
derseniz, daha fazlasını veririm; 
ama eğer nankörlük ederse-
niz, bilesiniz ki, vereceğim 
ceza çok çetindir.” Hepimiz, 
bayağı, geçici, sonlu şey-
lerin etrafında dönüp 
duruyoruz. Bugün bul-
duğumuzdan yarın bı-
kıyoruz. Yiyoruz, tüketi-
yoruz; yine yiyoruz, yine 
tüketiyoruz. Giyiyoruz, 
eskitiyoruz; yine giyi-
yoruz, yine eskitiyoruz. 
Bir fâsit daire üzerinde 
bilinçsizce dönüp du-
ruyoruz. Kış ortasında 
yolunu kaybedip kendi 
izine düşen ve hep aynı 

iz üstünde dönüp duran adam gibi… Donarak ölünceye 
kadar… Aydınlanma denilen hareketin, Allah’ın yerine 
insanı koyan; insanın, yine insandan başka bir gayesinin 
olmadığını savunan ve böylece yüce değerleri silip süpü-
ren bu felsefenin insanlığı getirdiği nokta... Nietzsche’nin 
dilinden “Tanrı öldü” diye naralar atan çılgın inkârın kaçı-
nılmaz sonu!.. Kur’an’da, Allah’ın birliğine imandan baş-
layarak bazı temel inanç ve ahlâk buyruklarından sonra 
şöyle buyuruluyor: “İşte bu benim dosdoğru yolum. O 
yola uyun; başka yollara uymayın; sonra Allah’ın yolun-
dan ayrılıp uzaklaşmış olursunuz.” İşte bugün insanlık, bu 
ilâhî ikaza kulağını ve gönlünü kapatmış olmasının derin 
sıkıntılarını yaşıyor. 

Meseleye böyle bakınca Gazzâlî’nin yukarıda sunu-
lan düşünceleri bugün bizim için, topyekün insanlık için 
çok şey ifade ediyor.

Gazzâlî ne diyordu? Kısaca şöyle diyordu: Kendini 
sev, kendine iyilik edeni sev, iyiliği, güzelliği ve güzeli sev; 
kendine yakın bulduklarını, ruhunun uyuştuğu kimseleri 
sev… Ama hepsinden öte, daha doğrusu, bunlarla birlik-
te, sana bunların hepsini veren Allah’ı sev. İşte o zaman 
gerçek kemali ve tükenmeyen, eksilmeyen mutluluğu ta 
derinden ve ebediyen yaşarsın. 

Evet, içinde yaşadığımız dünyayı reddetmeyeceğiz; 
teknolojiyi ve onun bize verdiklerini de reddetmeye-

ceğiz. Ama Gazzâlî’nin ve daha nice benzerlerinin 
seslerine kulak vererek, bu soğuk, bu ruh-

suz dünyaya, oradaki varlığımıza bir 
can katabiliriz. O zaman “içimizde-

ki basiret nuru”nun parladığını 
ve her şeyin aydınlandığını 
hissederiz; (yaratılanı yara-

tandan ötürü sevdiğimiz 
için) sahte barış söylemle-
rini aşarak gerçek dünya 
barışının altın anahtarına 

ulaşabiliriz… Yeter ki kal-
bimizi basîret nuru ile gö-

rür kılalım.
Ve son söz Kur’an’ın ol-

sun: “Körlük gözlerin körlü-
ğü değil, asıl körlük kalplerin 

körlüğüdür” (Hac 22/46).
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İlim, İrfan geleneğimizde değerleri taşıyan kurumlar, 
eserler olduğu kadar, bazı hususi ve temel kavramlar da ön 
plana çıkmıştır. Bu anahtar kavramlar diyebileceğimiz, kav-
ramlar sayesindedir ki bugün hâlâ kadim bir geleneği konu-
şabiliyoruz. Yine bu kavramlar sayesindedir ki, bu geleneği 
taşıyan/taşıyacak olan körpe dimağlara eğitim adına değer 
adına bir şeyler verilebiliyor. 

AHLÂK: Kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru 
veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Ahlâk 
Arapça'da "seciye, tabiat, huy" gibi manalara gelen hulk veya 
huluk kelimesinin çoğuludur. Sözlüklerde çoğunlukla insa-
nın fizik yapısı için halk, manevî yapısı için hulk kelimelerinin 
kullanıldığı kaydedilir. Başta hadisler olmak üzere İslâmî kay-
naklarda hulk ve ahlâk terimleri genellikle iyi ve kötü huyları, 
fazilet ve reziletleri ifade etmek üzere kullanılmış; özellikle iyi 
huylar ve faziletli davranışlar hüsnü'l-huluk, mehâsinü'1-ahlâk, 
mekârimü'l-ahlâk, el-ahlâku'l-hasene, el-ahlâku'l-hamîde, kötü 
huylar ve fena hareketler ise sûü'l-huluk, el-ahlâku'z-zemîme, 
el-ahlâku's-seyyie gibi terimlerle karşılanmıştır. İslâm ahlâkının 
asıl kaynağı Kur'an ve onun ışığında oluşan sünnettir. Nitekim 
Hz. Âişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamberin ahlâkının 
Kur'an ahlâkı olduğunu belirtmiştir.  Bu sebeple İslâm ahlâk 
düşüncesi Kur'an ve Sünnetle başlar.

TA’LİM: “İ-l-m” kökünden gelen “ta’lim” kelimesi, bilgi 
vermek, öğretimde bulunmak, öğretmek anlamına gelmek-
tedir. Eğer bu bilgi verme işi düzenli, programlı bir ders şek-
linde olursa buna “tedrîs-tedrîsat” ya da “tahsîl” denilmiştir. 
Her tür eğitimin, öğrenme ile elde edilmiş bilgilerin başka-
larına da öğretilmesiyle başladığı bir gerçektir. Ancak öğren-
me ve öğretme düzenli bir ders alıp verme yanında, kişisel 
gözlem ve tecrübelerle de mümkün olabilmektedir. Ayrıca, 
eğitimin yalnızca bir bilme, ders öğrenme, bilişsel yönden 
aydınlanma ve gelişme olmadığı, bilginin karakter kazanımı 
ve meslekî formasyon için bir araç olduğu da bir gerçektir. 
Bundan dolayı eğitimin, öğrenme ve öğretimi içine almakla 
birlikte ondan daha geniş anlamlar taşıması bakımından bu 
kelimelerin dışında başka türlü ifade edilmesi gerekmekte-
dir. İşte bu noktada terbiye devreye girmektedir. 

TERBİYE: İnsan davranışları üzerinde düzeltici, ıslah 
edici, düzenleyici işlevleri olan bir etkinliktir. Terbiye bu an-
lamda, Gazalî’nin ifade ettiği gibi, ürününün iyi ve mükem-
mel olması ve gelişimini tamamlaması için ektiği bitkilerin 
arasında bitmiş olan ayrık otları ve dikenleri söküp atan çift-
çinin davranışına benzer.  Buna göre terbiye, çocuğun doğal 
gelişiminin sağlıklı maddi şartlarını hazırlamak kadar, ona 
gerekli olan şeyleri öğreterek, ondaki kötü huyları ve zararlı 

İlim/İrfan Geleneğimizde
DEĞERLERİ TAŞIYAN ANAHTAR 

KAVRAMLAR
Mehmet Yüksel*

*Müezzin, Beşiktaş
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Nice eğitimli insanlar vardır ki edepten yoksundur. Edepten yoksunluk, 
kendi gerçek değerini fark edemeyen, varlık mertebeleri ve toplumsal dü-
zeni gözetmeyen hoyrat bir insanlık durumudur. Edep, insanla hayvan ara-
sındaki farkı da ortaya koyar; hayvan eğitilebilir ancak ondan edep bek-
lenmez.
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davranış eğilimlerini kontrol altına alıp düzeltici bir müda-
hale ile birlikte olur. Terbiye, kendi kendine gerçekleştirilen 
bir etkinlik olmayıp, eğitim işinin sorumluluğunu yüklenen, 
çocuk üzerinde tasarrufta bulunan, ona sahip çıkan ve yol 
gösteren bir yetişkinin iradesini zorunlu kılar. Eğitim işinde 
öğretim, irşat, yol gösterme, aydınlatma görevini yerine ge-
tirecek kimselere ihtiyaç duyulur. 

RABB: “Allah, âlemlerin Rabbi’dir”.  Kur’an’da Allah keli-
mesinden sonra en çok geçen ilâhi isim olarak Rabb kelime-
sinin anlamının terbiye ile doğrudan ilgili olduğu görülmek-
tedir. Nitekim “Rabb” kelimesi de aslında terbiye manasına 
gelen bir mastar olmakla birlikte, terbiye işini yapana bir isim 
olarak verilmiştir. Buna göre Rabb kelimesi bakıp büyütme-
yi, lütuf ve ihsanı çağrıştırmakta olup, “insanı derece derece 
olgunluğa ulaştırmak” için idaresi altındakiler üzerinde ta-
sarrufta, öğretme ve yol göstermede bulunan, terbiye için 
gerekli olan bütün imkânlara sahip kuvvetli, mükemmel ve 
kusursuz olan bir “terbiye edici” anlamlarını ifade etmekte-
dir. Allah, kendisini “Rahmân ve Rahîm” bir Rabb olarak ta-
nıtmaktadır. Yani ilahî modeli esas alan bir eğitimin otoriter, 
baskı ve zorlamaya dayalı değil, engin bir rahmet, sevgi ve 
şefkat, çok ve sürekli bir merhametle 
yürütülmesi gereken bir iş olduğunu 
ortaya koyar. 

Özellikle insanın karakter yapısı, 
ahlâkî eğilimleri ile ulaşılması gereken 
eğitim hedefleri dikkate alındığında 
daha çok edeb-âdâb, te’dib, ıslah, tez-
kiye, tezhîb, tasfiye, tathîr gibi kelimelerin kullanıldığı gö-
rülmektedir. Bu noktada edeb kelimesi üzerinde durmak 
gerekmektedir.

EDEB: Sözlüklerde ”e-d-b” kökünden mastar ola-
rak iki ayrı kökten bu kelimenin şu anlamları ihtiva ettiği 
görülmektedir: “Hayret etme, çok beğenme” kök anlamı 
bakımından edeb, “(ahlâkî) güzelliği dolayısıyla insanı şa-
şırtan, takdirini kazanan şey” demektir. Bir kimsenin sahip 
olduğu meziyet ve fazilet başkalarında hayranlık ve takdir 
duygusu uyandırdığı için edeb diye isimlendirilmiştir. “Da-
vet etme” manasında edb kökünden ise edeb, insanları 
takdire değer ve erdem sayılan hususlara davet eden, bil-
gisizlik ve kötü davranışlardan engelleyen şeyi ifade eder. 
Edep, insanın doğrudan doğruya bir “değer” varlığı olduğu 
düşüncesinden hareket eden bir eğitim anlayışıdır. Nice 

eğitimli insanlar vardır ki edepten yoksundur. Edepten 
yoksunluk, kendi gerçek değerini fark edemeyen, varlık 
mertebeleri ve toplumsal düzeni gözetmeyen hoyrat bir 
insanlık durumudur. Edep, insanla hayvan arasındaki far-
kı da ortaya koyar; hayvan eğitilebilir ancak ondan edep 
beklenmez.

TE’DÎB: “Birini bir konuda bilgilendirme, öğretme”, 
“yaptığı kötülükten dolayı, eğitim amacıyla cezalandırma” 
anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de “e-d-b” kökünden 
herhangi bir kelime yer almamaktadır. Buna karşılık hadis-
lerde edeb, te’dib ve müeddib gibi türevleri ile pek çok yer-
de geçtiği görülmektedir. Birçok hadis kitabında “Kitabu’l-
Edeb” veya benzer başlıklarda bölümler yer almaktadır. 
Bu bölümlerde çocuğa güzel isim takmaktan, evlere nasıl 
girileceğine ve yeme içmede gözetilecek kurallara, çocuk 
ve hizmetçilere nasıl davranılacağından, koku sürünme 
adabına kadar, görgü kurallarına yer verildiği görülmek-
tedir. Te’dib kelimesinin içinde geçtiği iyi bilinen bir hadis 
vardır: “Beni Rabbim eğitti ve eğitimimi (te’dibî) ne güzel 
yaptı!”  Burada te’dib kelimesinin eğitim öğretimle doğ-
rudan ilişkili bir biçimde ve daha çok anlayış ve kavrayış 

gücü, huy, ahlâk ve karakter güzelliği kazandırma anlamı-
nı dile getirdiği görülmektedir. Te’dib kavramının taşıdığı 
potansiyel güç, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şahsında “kema-
line erdirilmiş örnek bir insan” şeklinde canlı ve somut bir 
gerçeklik olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre te’dibin, insan 
karakter, kişilik, ahlâk, ilişki ve davranışlarını güzelleştirme 
işi olduğu, bunun da ancak insanın kendisi vasıtasıyla ba-
şarılabileceği söylenebilir. Bir başka deyişle te’dib, ahlâkın 
güzelleştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için kişinin ilim 
ve marifetle tanıştırılmasıdır.**

**Bu yazıda Prof. Dr. Hayati Hökelekli’nin Dem Dergisi 4. sayısında yayınlanan “Eğitim ve Edeb 
İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Deneme” isimli makalesinden istifade edilmiştir. 
1- Müslim, "Misafirin", 139.
2- Gazali, Eyyühe’l-Veled/Ey Oğul (çev. Lütfü Doğan), İstanbul.
3- Fatiha 1:1.
4- Aclûni, Keşfu’l-Hafâ, c.I, s. 70.

D İ P N O T L A R



"Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için güzel bir örnek vardır." Ahzab Sûresi 21. âyet.

Hat: Ali Hüsrevoğlu



Buhârî, Zekât 18; Müslim, Zekât 94-97.

“Veren el alan elden hayırlıdır. 
Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla! 

Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. 
Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç 

etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar.”
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DEĞER VE ERDEM
Ali Osman GÜNDOĞAN*

KÜLTÜREL YAPILAR NE DERECE FARKLILAŞIRSA FARKLILAŞSIN BİRER DEĞER 
OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN DÜRÜSTLÜK, ÖZGÜRLÜK, İYİLİK, ADALET 

KAVRAMLARI ARASINDA FARKLI KÜLTÜREL YAPILARA GÖRE BİR ZITLIK OLDUĞU 
DÜŞÜNÜLMEMELİDİR.

Düşünen ve akıl sahibi bir varlık olmakla, ontolojik 
olarak varlık hiyerarşisinde en üst basamakta bulunan 
insan için değer, bir yönüyle onun kendi kendisi arasın-
da yaşanan gerginliği dengeye dönüştürmek için, onun 
kendisinde yaşadığı çatışmayı “anlam dünyası” inşa et-
mek suretiyle ortadan kaldırmayı hedefleyen insan için 
mânevî-tinsel dünyanın oluşmasını sağlar. Bu sayede in-
san, kendi doğal-biyolojik varlığının baskısından kurtul-
maya ve doğal-biyolojik olanın üstüne çıkmaya çalışır. 

     Değer sorunu değerin ne olduğu, kaynağı, öznel-
liği ve nesnelliği, değer-olgu ilişkisi gibi sorular üzerine 
odaklanmıştır. Değer, öncelikle eylemlerin, varlıkların ve 
olguların anlamına işaret eder. Çünkü tek başına eylem, 
olgu ve varlığın anlamından bahsetmek güç görünmek-
tedir. Aslında tam anlamıyla değerin varlık-eylem ve olgu 
ile ilişkisini gündeme getiren bu durum karşısında varlı-
ğın, olgunun ve eylemin kendinde bir anlam taşımadığı-
nı savunanlar değerin insan tarafından olguya, eyleme ve 
varlığa yüklendiğini, kaynağının öznel olduğunu ve nes-
nel bir değer nitelemesinden bahsedilemeyeceğini belir-
tirler. Nitekim sınırın bu tarafında kahramanlık sayılan bir 
eylem, sınırın öte tarafında cürüm olarak nitelenebilmek-
tedir. Oysa bu olayda eylem, sahibi ve eylemin niyeti ay-
nıdır. Aynı eylemin bir tarafta iyi, diğer tarafta kötü olarak 
anılması ahlâkî anlamda bir değer göreceliğine neden 

olmaktadır. Bu görece değerlendirme biçimi, değer yar-
gılarının, olgu yargılarından farklı olarak yargıda bulunan 
öznenin inanç, tutum ve eğilimlerine göre gerçekleştiğini 
îmâ eder. Değerin özne tarafından olguya yüklenen bir 
anlam olduğunu iddia edenlerin karşısında, olgunun de-
ğerden bağımsız olmadığını, olgunun değer içerdiğini ve 
buna bağlı olarak da varlık hiyerarşisine paralel bir değer 
hiyerarşisi bulunduğunu savunanlar değerin öznelliğini 
kabul etmezler. Değerler konusunda öznelci yaklaşımlar 
mutlak değerlerden bahsedilemeyeceğini savunurken, 
değerin nesnelliğine vurgu yapan yaklaşımlar ise mutlak 
değerler sisteminin varlığına imkân tanırlar.

     Nesnelci değer anlayışları değeri, yargıda bulu-
nan insandan bağımsız olarak ele aldıkları için değer ko-
nusunda ortaya çıkacak olan olumsuz sonuçları bertaraf 
ederler. Olumsuz olarak ortaya çıkabilecek sonuç ise bir 
değer göreceliği ve buna bağlı olarak her türlü değerden 
kuşku duymak ve nihilizme kapıyı açmaktır. Çünkü kay-
nağında değişmeyen, sâbit ve mutlak değerler bulun-
mayan bir ahlâk sistemi nihilizme giden yolun üzerinde 
bulunur. Nihilizm ise değerlerin değersizleşmesi ve sahip 
oldukları anlamları yitirmesi durumunda ortaya çıkan bir 
değer yok-sayıcılığıdır. Değerin yok-sayılması, anlamın 
yok-sayılmasıdır. Oysa insan eylemleri söz konusu oldu-
ğunda değer, eylemin anlamının meşruiyet ve geçerlilik 

*Prof. Dr., Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Adalet Sembolü Hayat Ağacı Güç ve Adalet Sembolü Çift Başlı Kartal
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Bir eylem, ancak belli bir değerler sistemi içinde anlamlıdır. Eğer bir değerler 
sistemi yoksa bütün eylemler ahlâkî bakımdan eşit hale gelir. Eşit olmak, eylem-
lerin niteliklerinin iyi veya kötü olmak bakımından eşit olmak değil, hiçbir iyi ya 
da kötü niteliğe sahip olmamak bakımından eşit olmaktır, yani nötr olmaktır.

kazanmasıdır. Değer, bireysel veya toplumsal kaynaklı 
olarak kabul edildiğinde her birey ya da toplum, kendi 
değerler sistemine meşruiyet kazandırmakta güçlük çek-
mez. Çünkü birey, eylemlerinin anlam garantisini kendi 
anlam dünyasında, toplum da kendi anlam dünyasında 
temellendirir. Farklı bireyler ve toplumlar için meşruiyet 
kazanmış değerler sistemi çokluğunun doğal sonucu ise 
değerler karmaşası ve çatışması olur. İşte bu karmaşa ve 
çatışma hali, değerlerin öznelliğinin nihilizm ile birlikte 
doğurduğu bir diğer olumsuz sonuçtur. Bu iki olumsuz 
sonuçtan nasıl kaçınabilir ve buna bağlı olarak değer kav-
ramını nasıl temellendirebiliriz? Elbette değerlerin, yaşan-
dığı tarihsel/toplumsal/kültürel zemin ile sıkı bir ilişkisi 
vardır. Söz konusu zeminin değişmesi, değerlerin de de-
ğişmesi anlamına gelir. Eğer değer, olanda değil de olma-
sı gerekende düşünülecek olursa, değerin aşkın ve ideal 
olan bir yerde bulunduğu kabul edilecek olursa yaşanan 
değerlerin ideal/aşkın değerlerin bir çeşit gerçekleşme 
biçimleri olduğu düşünülmelidir. İdeal/aşkın değer tek 
iken, onun sayısız mümkün gerçek-
leşme biçimleri vardır. Toplumsallık/
tarihsellik/kültürellik farklılıkları, ide-
alde tek olanın gerçekleşme biçimin-
deki farklılıklarına işaret eder. Çünkü 
en son amaç olarak bütün ahlâk öğre-
tileri en iyiyi gerçekleştirmeyi amaçlar. Değer çiftleri ola-
rak adlandırdığımız iyi-kötü, güzel-çirkin, sevap-günah 
gibi zıtlıklar istenilebilir olup olmamalarına göre anlam 
kazanmaktadırlar. Bu değer çiftlerinin ise bireylerin ilgi, 
ihtiyaç ve zihnî tutumlarının farklılığı, çevreleriyle kur-
muş oldukları ilişkilerinde çevrelerinin de belirleyici bir 
rol üstlenmesi ve hiçbir iddianın mutlaklık ve evrensellik 
değeri taşıdığının tahkik edilememesi gibi hususlardan 
kaynaklandığı dikkate alınırsa, insanların oluşturdukları 
ve kendilerine göre eylemde bulundukları ilkelerin de 
farklı olması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmakta, bu 
ilkelere göre oluşan değerlerin de göreceliği, dolayısıy-
la çoğulculuğu meşruiyet kazanmaktadır. Durum böyle 
olmasına rağmen, düşünce tarihi boyunca, evrensel de-
ğerlerin varlığı üzerinde ısrarla durulmuş ve bir değerler 
çoğulculuğu hep reddedilmiştir. İlk çağda sofistler, orta 
çağda nominalistler ve son 150 yıldır da tarihselci filozof-
lar dışında Sokrates’ten itibaren başlayan rasyonalist ve 
idealist gelenek, evrensel-genel geçer ve mutlak olan de-
ğerlerin varlığını savunmuştur. Üç büyük dinin yanında 

Platon, ortaçağ skolastisizmi, Kant, ayrıca ideolojik olarak 
tarihin evrensel bir sonu olduğunu iddia eden bütün fi-
lozoflar ve akımlar, tek bir kültür ve değerler sisteminin 
mevcudiyetine ve zorunluluğuna inanmışlardır. Fiilî (de 
facto) durum ise hiç de iddia edilen biçimiyle gerçekleş-
memiş, aksine dünyada farklı yaşam pratikleri, inanç ve 
ahlâk biçimleri ve değer yargıları yoğun bir şekilde ya-
şanmıştır. Bunun nedeni, ahlâkın insanlar arası ilişkilere 
ait bir alan oluşu, bu alanın epistemolojide olduğu gibi 
özne-nesne ilişkisini aşması ve tahkik edilebilir, genelleş-
tirilebilir bir bilgiden ziyade, bir inanç konusu olmasıdır.

     Toplumsal gruplar birbirlerinden en keskin biçi-
miyle kültürel yapılarından ve bu yapıları oluşturan de-
ğerler sisteminden dolayı farklılaşırlar ve kültürel yapının 
da değerlere dayalı pratikleri, inançları birbirinden fark-
lılık gösterir. Bu farklılık, tarihin hiçbir döneminde günü-
müzde olduğu kadar yoğun yaşanmamıştır. Günümüz 
dünyasında bu farklılık, çok-kültürlülük olarak adlandı-
rılmaktadır. Ancak çok-kültürlülük ile değer göreceliğini 

ayırmak gerekir. Çünkü kültürel yapılar ne derece farklı-
laşırsa farklılaşsın birer değer olarak düşünülmesi gere-
ken dürüstlük, özgürlük, iyilik, adalet kavramları arasında 
farklı kültürel yapılara göre bir zıtlık yoktur. Ama çoğulcu 
anlayışın, istenen tek bir iyi bulunduğunu öne süren mo-
nist ahlâk görüşüne zıt olarak, birçok iyi bulunduğunu, 
bir tek iyinin peşinden gitmek yerine birçok iyinin peşine 
düşülmesi gerektiğini iddia edişi, yukarıda bahsettiğimiz 
gibi bir değer çatışması ve nihilizm doğurmaktadır. Tek 
tek bireyler veya toplumlar için iyinin gerçekleşme biçi-
min farklılığı ile iyinin bizzat kendisinin farklılığını karış-
tırmamak gerekir. Ama farklı olarak gerçekleşen iyi veya 
diğer değerlere saygı duymak önemli bir ahlâkî tutum 
olarak benimsenmelidir. Nitekim günümüz dünyasın-
da çok-kültürlülük saygı gördüğü halde özellikle hukuk 
alanında evrensel bir hukuk sisteminin arayışları da aynı 
biçimde saygı görmektedir. Ahlâk ise hukuku önceler ve 
hukuku önceleyen ahlâka ait evrensel ilkeler evrensel bir 
hukukun zemini olabilir. Bundan dolayıdır ki, her disipli-
nin merkezî değerlerinin temel ahlâk ilkeleriyle olan uyu-



munun sağlanması, önemli ölçüde değer göreceliğinin 
olumsuz sonuçlarını bertaraf etmede etkili olacaktır.

     Bir eylem, ancak belli bir değerler sistemi içinde 
anlamlıdır. Eğer bir değerler sistemi yoksa bütün eylem-
ler ahlâkî bakımdan eşit hale gelir. Eşit olmak, eylemlerin 
niteliklerinin iyi veya kötü olmak bakımından eşit olmak 
değil, hiçbir iyi ya da kötü niteliğe sahip olmamak ba-
kımından eşit olmaktır, yani nötr olmaktır. Örneğin ey-
lemlerimizi iyi ve kötü biçiminde sınıflandırmaya imkân 
tanıyan ve böylelikle hangi eylemlerin ahlâkî hangileri-
nin ahlâk dışı olduğunu tanımlayan değerler sisteminin 
olmadığı bir toplumsal ilişkiler ağı içerisinde bir insan, 
Camus’nün dediği gibi “Kendisini cüzamlı insanların ba-
kımına da adayabilir, içinde insanların yakılacağı fırının 
ateşini de tutuşturabilir.” Çünkü her iki eylemi iyi-kötü bi-
çiminde sınıflandıracak bir ölçüt yoktur. Bu bakımdan de-
ğerler, eylemleri nitelemeye ve sınıflandırmaya yarayan 
ölçütlerdir. Öyleyse değerler sisteminin olmadığı yerde 
ahlâktan söz edilemez. Bu değerler sistemi bireysel olur-
sa, her eylem, sahibi tarafından meşrulaştırılır ve ahlâkî 
öznenin kendisinden başka tâbi olduğu bir yaptırım mer-
kezi ortadan kalkar. Oysa değerler sistemi toplumsal iliş-
kiler ağı içerisinde mevcut olabilir. Değerlerin tanımı ve 
ortaya çıkışları gereği olarak da, bazı insanlar bazı değer-
lere, diğer bazı insanlar da başka değerlere göre eylem-
lerini iyi veya kötü olarak nitelerler. Çünkü sadece tek bir 
değerler sistemi yoktur.

     Ahlâkî davranışın en ayırt edici özelliği, eylemlerin 
iyi ve kötü hükümleri çerçevesinde ele alınmasıdır. Bu tür-
lü hükümler, değer hükümleri olarak adlandırılır. “Değer 
hükümleri bir şeyin arzu edilebilir-iyi veya edilemez-kötü 
olduğunu belirten ifadelerdir.”1 “Değer de, bir şeyin arzu 
edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır.”2 De-
ğer hakkındaki bu tanım, değerin bizim inancımız dışında 
objektif bir gerçeği temsil etmediğini gösterir. Şayet de-
ğer, objektif bir gerçeği temsil etmiş olsaydı, o bir inanç 
konusu olmaktan çok bir bilgi konusu olurdu ve ahlâk ile 
ilgili tüm şüphe ve tartışmalar bir çözüme kavuşabilirdi. 
Ahlâk ile ilgili böyle bir objektif temel bulunabilseydi, 

iyi ve kötü konusunda herkesin üzerinde anlaşabilece-
ği bir evrensel değerler sistemi kurulabilirdi. Elbette bu 
görüşün karşısında değerin nesnel bir temele dayanması 
gerektiği hakkında da bir inanç savunulmuştur. Özellik-
le kavramcı realizm, genel ve tümel kavramların bizim 
dışımızda bir gerçekliği olduğu, yaşanan değerlerin ise 
bu gerçekliğe olan mesafelerine göre veya Platon’un ifa-
desiyle gerçeklikten aldığı paya göre aktüel hale geldiği 
iddia edilir.

     Aslında sorun şu soruda odaklanmaktadır: Bir şey 
iyi olduğu için mi biz ona iyi diyoruz yoksa biz iyi dedi-
ğimiz için mi o iyi oluyor? Bu soru, değer konusunun so-
runlu olduğuna da işaret ediyor ve sorunu metafizik bir 
sorun biçimine dönüştürüyor. Metafizik sorunların en 
önemli özelliği, tartışmalı ve spekülasyona açık olmala-
rıdır. Tartışmalı olmak, aynı anda farklı alternatifleri ge-
rekçeli olarak savunabilmek demektir. Spekülasyona açık 
olmak ise tecrübeden bağımsız bir biçimde sadece akıl 
yürütmelere dayalı olarak soyut bir düzlemde bulunmak 
demektir. Ancak değer sorunu, sadece soyut düzlemin 
konusu değildir. Çünkü değer, eylemde somut hale gelir. 
Öyleyse değer sorunu, eylemden hareketle ele alınabilir.  

     Eylem, kendi içinde bir amaç taşır. Eylemdeki 
amaç, bir değeri gerçekleştirmeye yöneliktir. Eylemin 
gerçekleştirmeye yönelik olduğu amaç, insanî varlığın bir 
telos’u olarak düşünülür ve başta Aristoteles olmak üze-
re pek çok ahlâk görüşünde bunun adı erdemdir. Değer 

konusunda olduğu gibi erdem konu-
sunda da farklı erdem listeleriyle kar-
şılaşır ve her dönemin kendisine göre 
erdem saydıkları arasında farklılıklar 
görürüz. Üstelik erdem ve değer kav-
ramlarının da birbiriyle karıştırıldıkla-

rına şahit oluruz.  
     Erdem kavramı, Yunanlıların “arete” olarak adlandır-

dıkları kavrama karşılık olarak kullanılmış olmakla birlikte 
“arete” kavramından farklı anlamları içeren bir kullanıma 
kavuşmuştur. “Arete”, ahlâkî bir kullanıma kavuşmadan 
önce bir varlığın yerine getirmesi gereken işlevi en iyi bi-
çimde yerine getirmesi olarak anlaşılmıştır. Bu anlamda 
bir bıçağın bile “arete”sinden bahsedilebilir. Homeros’un 
manzumelerinde “her tür üstünlük (exellence) (veya fazi-
let) için kullanılmıştır.”3 Arapça fazilet olarak karşılanma-
sı da, kavramın bir fazlalığa ve üstünlüğe işaret ettiğini 
gösterir. Fazlalık veya üstünlük olarak sayılan şeyler ise 

Birey olarak insanda, ruhun her bir bölümünün kendisine ait işlevi yerine 
getirmesi erdem olarak tanımlanır. Böylece ruhun kısımları arasında uyum 
sağlanır. Toplumsal olarak da, toplumu oluşturan sınıfların kendi görevle-
rini en iyi şekilde yapması ve toplumsal sınıflar arasındaki uyumun sağlan-
ması toplumsal mutluluğu kazandırır. 
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toplumlara, çağlara ve kültürlere göre 
farklılık gösterir. Nitekim kahramanlığı 
esas alan toplumlarda erdem, “özgür 
bir insanın rolünü sürdürmesine des-
tek olan ve rolünün gerektirdiği eylem-
lerde kendilerini açığa vuran nitelikler” 
olarak tanımlanır.4 Bu açıdan bakıldı-
ğında cesaret önemli bir erdemdir ve 
kahramanlığı esas alan bir toplum için 
üstünlük ve yücelik ifade eder. Bizim 
dünyamız için ahlâkî bir göndermesi 
olup olmadığı tartışmalı olan cesaret 
erdeminin ahlâkî değerler ile ilişkisi de kurulabilmiştir. Ni-
tekim cesur olanın dostluğuna ve sadakatine dayanabilir 
ve ona güven duyulabilir.

     Toplumsal yapının değişmesi ile birlikte erdem ta-
sarımının da değiştiğine şahit oluyoruz. Nitekim Yunan’da 
site/polis/şehir devletine geçiş ile birlikte iyi insan olmak 
ve üstünlüklerin neler olduğu fikri de değişmiştir. İyi insan 
olmak, iyi yurttaş olmakla aynı anlama gelir. İyi yurttaş ol-
mak âdil, ölçülü ve bilge olmakla tanımlanmaya başlanır. 
Örneğin Sokrates erdemi, bilgi olarak tanımlar. Bu bilgi, 
insanın kendisini bilmesi ve bu suretle nelerden korkula-
cağını, nelerden korkulmayacağını; nelere yaklaşıp neler-
den uzaklaşılacağını bilmektir. Erdemli insan, bu şekilde 
mutluluğa ve bilgeliğe ulaşabilir. Platon’da da erdemli in-
san ile erdemli yurttaş özdeşliği devam eder. Sokrates ile 
birlikte erdem sorunu bütün bir Yunan felsefesi boyunca 
ahlâkın daha doğru bir ifadeyle mutluluk ahlâkının bir 
sorunu olarak gündeme gelir. Burada söz konusu edilen 
mutluluk, bilhassa Platon’da bireysel olduğu kadar top-
lumsal mutluluğu da içine alır. Nitekim erdemli insan 
ile erdemli yurttaş, erdem kavramının ahlâkın ve siyase-
tin bir kavramı olarak düşünülmesine imkân tanır. Birey 
olarak insanda, ruhun her bir bölümünün kendisine ait 
işlevi yerine getirmesi erdem olarak tanımlanır. Böylece 
ruhun kısımları arasında uyum sağlanır. Toplumsal olarak 
da, toplumu oluşturan sınıfların kendi görevlerini en iyi 
şekilde yapması ve toplumsal sınıflar arasındaki uyumun 
sağlanması toplumsal mutluluğu kazandırır. Bu demektir 
ki erdem, bireysel ve toplumsal mutluluğu kazandıran bir 
ahlâkî sonucu sağlayıcıdır.

     Aklın en iyi erdemi ise, teoria yani bilgeliktir. İn-
sanın kendine özgü amacına doğru ilerlemesini müm-
kün kılan bir nitelik olarak anlaşılan bu erdem anlayışı, 

İncil ve Orta Çağ’ın önemli filozofu St. 
Thomas’da da devam eder.5 Dünyevî 
olan ile semavî olanı birlikte düşündü-
ğümüzde daha pragmatist bir erdem 
tasarımıyla karşılaşırız. Nitekim Frank-
lin, dünyevî ve semavî başarıya ulaş-
tıran nitelik olarak erdemi ele alırken6, 
önemli ölçüde pragmatist bir erdem 
tasarımını dile getirmektedir. Bizim de 
içinde bulunduğumuz İslâm kültür ve 
medeniyetinde ahlâkî hayatın en üst 
gerçekleşme biçimi olarak takvâya da-

yalı bir hayat önerilir. Takvâ, normal olarak yerine getiril-
mesi gereken eylemlerin ötesinde ve üstünde olan bir 
hayattır ve böyle bir hayat, hem bu dünyanın hem de öte 
dünyanın kazanılmasında yararlı olan niteliklerin hayata 
geçirilmesini gerektirir. İnsanlar arasındaki üstünlük, eğer 
bir exellence’dan, fazlalıktan yani faziletten bahsedilecek-
se, sadece takvâdan dolayı bahsedilebilir. Şahsiyetçiliğin 
kaynağında da bu vardır ve insanı şahsiyetli kılan, onun 
sahip olduğu erdemlerdir. Bu durum, dinî olan ile ahlâkî 
olanın iç içe geçmiş halde bulundukları bir durumdur ve 
dinin de nihaî hedefi, ahlâkî bir hayatı sağlamaktır. 

     Erdem konusundaki bu farklı anlayışlara rağmen 
hepsinde ortak olan bazı noktalar yok mudur? MacIntyre, 
bu ortak noktaları araştırır ve bizim için önemli olan ve er-
dem ile değer kavramları arasındaki ilişkiyi kurmaya des-
tek olacak bir ortak nokta belirler: Erdem denilen şeyin 
hayata geçirilmesini mümkün kılacak “belirli bir toplum-
sal ve ahlâksal yaşam anlayışının önceden benimsenmiş” 
olması gerekir.7 Benimsenmesi gereken bu yaşam anlayı-
şı, belirli bir değerler sistemine göre oluşmuş toplumsal 
ve ahlâkî yaşam anlayışı ve alanın varlığına işaret eder. Bu 
yaşam alanı anlamını, içerdiği değerlere borçludur. De-
ğerler ise toplum için “en iyi” olanı simgeler. En iyi olanı, 
en iyi olanın kendisi için gerçekleştirme biçimi de erdem-
dir. Çünkü erdem, sırf kendisi için istenilen bir şeyi ger-
çekleştirme biçimi olduğu için, sırf kendisi için istenilen 
de araç olmayan ama amaç olan değerler olabilir.

1- Erol Güngör, Değerler Psikolojisi, Hollanda-Türk Akademisyenler Birliği Yayınları, Amsterdam 1993, s.18.
2- A.g.e., s.18.
3- Alasdair MacIntyre, Erdem Peşinde, Çev.: Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001, s. 185.
4- A.g.e., s. 185.
5- Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev.: Saffet Babür, Ayraç Yayınevi, Ankara 1997, s. 275.
6- A.g.e., s. 275.
7- A.g.e., s. 276.
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Ekrem Demirli* 

TASAVVUF, DÜNYADAKİ MİSTİK GELENEKLER İÇERİSİNDE “İSLÂM TASAVVUFU” OLARAK 
YERİNİ ALMIŞ, İDEAL DEĞERLERİNİ DÜNYANIN İÇİNDE VE TOPLUMLA BARIŞIK BİR 

HAYATTA BULMUŞ, HAYATIN DIŞINDAKİ BİR DİNDARLIĞI REDDETMİŞ, EN AZINDAN 
İDEALLEŞTİRMEMİŞTİR. BİR SÛFÎ İÇİN İDEAL HAYAT, “HALK İÇİNDE HAK İLE BERABER 

OLMAK” İLKESİNE EŞİTLENMİŞTİR.

 Tanzimat ile birlikte ivme kazanan yenileşme ha-
reketlerinin çoğu, toplumun geniş kesiminin desteğini 
almış, benzer süreci yaşayan toplumlarda görülmeyen 
bir tabana yayılmıştı. Ancak bu süreçte günümüze dek 
devam eden derin bir çatışma alanı, başta dil 
olmak üzere kültür alanındaki devrimlerdi. 
Dindar aydınların duyarlı oldukları alan-
ların başında dil gelmişti -kanaatimce bu 
duyarlılık günümüzde bile yeterince anla-
şılamamıştır-. Mesele, dil-düşünce-insan 
ilişkisinin geniş bir tahlilini içermekle bir-
likte, konunun bilhassa tasavvuf-tekke 
ve dil ilişkisi ekseninde değerlendirilme-
si, söz konusu duyarlılığı anlamaya yar-
dımcı olabilir. Üzerinde durulması 
gereken soru şudur: Dil, tasavvuf-
tekke kültürü için ne anlam taşı-
mıştı? Soruyu cevaplamak için, ta-
savvufun önce İslâm bilimlerindeki 
ardından toplum hayatındaki yerini 
anlamak gerekir. Tasavvuf ortaya çık-
tıktan kısa zaman sonra kendisini bir 
“ahlâk ilmi” olarak tanımlamış ve İslâm 

bilimleri içerisinde bazen bilimleri birbiriyle irtibatlan-
dıran “tamamlayıcı” bir ilim, ama daha çok insanlara 
değer aktarımını esas alan “uygulama alanı” ve “ahlâk 
hareketi” olarak yerini almıştı. İslâm bilimlerinin önceki 

kültürlerin birikimini dikkate alarak ürettikleri 
bilgi ve değerler manzumesi, zengin bir 

tecrübe birikimine dayanan araçlarla ta-
savvuf tarafından kitlelere ulaştırılmıştır. 
Tasavvuf bu işlevini evvelemirde tarikat-
lar aracılığıyla yerine getirmişti. Hicrî VI. 
asırdan itibaren yaygın bir şekilde İslâm 
toplumunda ortaya çıkan tarikatları an-
lamak iki hususu dikkate almayı zorun-
lu kılar: Birincisi tarikatlar “toplumun 

ve hayatın içinde olmayı” düstur 
edinmiştir. Bu yönüyle tarikatlar, 
ferdi cemaate ve topluma katma-
nın ve ona sosyal hayat içinde bir 

yer bulmanın en önemli araçlarıydı. 
Tarikatların bu özelliği, uzun bir teo-
rik tartışma süreciyle ortaya konulan 

ahlâk tasavvuruna dayanan, insanın 
ancak bir cemaat içinde ve diğer fertlerle 

TASAVVUFUN “DEĞER” 
AKTARMA YOLU: 

“DİL İLE EĞİTMEK, 
MESLEK İLE OLGUNLAŞTIRMAK”
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Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz

Yunus Emre



iletişim halinde ahlâklanabileceği 
-ya da sûfîlerin isimlendirmesiyle- 
“insan-ı kâmil” haline gelebileceği 
kabulüne dayanıyordu. Tasavvufun 
böyle bir ahlâk ve insan anlayışına 
ulaşması hiç de kolay olmamış-
tı. Zühdün ve dindarlığın anlamı, 
insan-toplum ve madde-ruh iliş-
kileri gibi pek çok alandaki uzun 
tartışmaların ve bazen de çatışmaların sonucunda bu 
noktaya ulaşmıştı. İlk tasavvuf hareketleri, katı bir züht 
hareketi şeklinde ortaya çıkmıştı. Dünyevî olan her şe-
yin küçümsenmesi esasından hareket eden bu züht an-
layışı, ruhanîlik ile maddîlik arasında kurulan karşıtlık 
ilişkisinden beslenmişti. Bu anlayışa göre sağlıklı bir 
mânevî hayat, maddîlikten ve dünyevîlikten soyutlan-
ma ve uzaklaşma ilkesine dayanmalıydı. Bu yaklaşımda 
-başta Hıristiyan zâhitleri olmak üzere- İslâm dışı un-
surların etkileri âşikârdır. Ancak tasavvuf kısa zamanda 
bu züht anlayışının dayandığı madde-ruh ikilemini ve 
karşıtlığını aşarak, derin ve bütüncül bir insan ve âlem 
anlayışı geliştirmişti. Bu süreç, çerçevesini “Eşyada asıl 
olan mubahlıktır” ilkesinde bulan ve “hayatın ve maddî 
olanın temizliği” ilkesini düstur edinen bir takım dü-
şüncelerin yerleşme süreciydi. Bunun sonucunda ta-
savvuf, dünyadaki mistik gelenekler içerisinde “İslâm 
tasavvufu” olarak yerini almış, ideal değerlerini dün-
yanın içinde ve toplumla barışık bir hayatta bulmuş, 
hayatın dışındaki bir dindarlığı reddetmiş, en azından 
idealleştirmemiştir. Bir sûfî için ideal hayat, “Halk içinde 
Hak ile beraber olmak” ilkesine eşitlenmiştir.

Meselenin ikinci yönü ise, tarikatların çeşitliliğidir. 
Sûfîler arasında yaygınlaşan şu sözde ifadesini buldu-
ğu üzere “Allah’a giden yollar nef(e)
slerin sayısı kadardır.” Bu söz üze-
rinden bütün tasavvufun tarihini 
yazmak mümkündür. Ancak dikkat 
çekilmesi gereken husus, bu ifade-
nin tarikatların çeşitliliğine imkân 
verecek bir çerçeve şeklinde görül-
mesidir. Buna göre herkesin kendi-
sini bulabileceği ve kabiliyetlerini 

geliştirebileceği bir tarikat mevcut-
tur. Tarikat herkese, mizacına ve ka-
biliyetine göre bir terbiye metodu 
sunmaktadır. İslâm hukukçularının 
“Zamanın değişmesiyle hükümler 
değişir” ilkesi, “Mizaca göre terbiye 
değişir” şekline dönüşerek, İslâm 
toplumunda büyük bir dinamizm 
ortaya çıkartmıştır. Bu durum, tari-

katların ticaret, eğitim, spor, sanat, savaş ve askerî alan-
lar gibi geniş bir yelpazede hizmet görmelerine imkân 
vermiştir. Öte yandan bu husus, dinî ve ahlâkî değerleri 
belirli kesimlerle sınırlı bir hayat tarzı olmaktan çıkarta-
rak, her türlü seçkinciliği reddetmiştir. Başka bir ifadey-
le tasavvuf, zühdün ilk tarzlarını eleştirmekle, hayat ile 
barışık bir manevî değerler anlayışı ortaya koyduğu ka-
dar, Allah’a giden yolları insanların sayısına denk kabul 
ederek doğuştan getirilen “seçilmişlik” yerine “değere 
ve amele bağlı seçkinliği” yerleştirmiştir.

Peki tasavvuf ahlâk değerlerini topluma nasıl ak-
tarmıştır? Hemen belirtmeliyiz ki, meseleyi tarikatlar 
ile sınırlı görmek, tasavvufun İslâm toplumundaki etki-
sini sınırlamak demektir. Sûfîler, her dönemde değerle-
rin topluma aktarılması için elverişli araçlar bulmuştur. 
Üzerinde durulması gereken ilk husus, menkıbe, hika-
ye, şiir gibi anlatım yöntemleriyle karmaşık düşüncele-
ri kitlelere ulaştırmadaki başarılarıdır. Dinî ilimler içe-
risinde hiçbiri, halk kesimlerine ulaşabilmede tasavvuf 
kadar başarılı olamamıştır. Sûfîler başından beri dilin 
imkânlarını fark etmiş, bundan olabildiğince istifade 
etmişlerdir. Aslında bu durum, sadece İslâm tasav-
vufu için değil, bütün mistik akımlar için geçerlidir. 
Avrupa’da yerel dillerin ortaya çıkmasında mistiklerin 

büyük katkısı olmuştur. Türkçe’deki 
ilk dinî metinler, tasavvufî metin-
ler idi ve bu metinler aynı zaman-
da Türkçe’nin gelişimine de büyük 
katkılar sunmuştur. Bunun anlamı, 
Türkçe’nin dinî-tasavvufî düşün-
ceyle birlikte zenginleşmesi ve 
gelişmesidir. Bu sayede sûfîler için 
dil, düşünce ve değerlerin aktarıl-

İslâm hukukçularının “Zamanın 
değişmesiyle hükümler değişir” 

ilkesi, “Mizaca göre terbiye 
değişir” şekline dönüşerek, İslâm 
toplumunda büyük bir dinamizm 

ortaya çıkartmıştır. Bu durum, 
tarikatların ticaret, eğitim, spor, 

sanat, savaş ve askerî alanlar 
gibi geniş bir yelpazede hizmet 

görmelerine imkân vermiştir.

“Allah’a giden yollar nef(e)slerin 
sayısı kadardır.” Bu söz üzerin-
den bütün tasavvufun tarihini 

yazmak mümkündür. Ancak 
dikkat çekilmesi gereken husus, 
bu ifadenin tarikatların çeşitli-

liğine imkân verecek bir çerçeve 
şeklinde görülmesidir.
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dığı en etkin araca dönüşmüştür. Türkçe’deki pek çok 
deyim, tasavvuf irfanının inceliklerini taşır. Söz gelişi 
sûfîlerin insan anlayışı ve insana saygı düşüncesini en 
iyi yansıtan ifadelerden birisi, “Her gördüğünü Hızır 
bilmek” deyimi, tarikat kültüründe derin biçimde işle-
nen bir konu olmanın yanı sıra, bir deyim halinde bü-
tün kültüre yayılarak etkinliğini çok 
daha geniş alanlara taşımıştır. Ta-
savvufun ana teması olan ve “yerli 
yerinde davranış” diye tanımlanan 
“edebin” önemini vurgulayan “Edep 
ya Hû” ifadesi veya tasavvufî bilgi-
nin ana fikrini yansıtan “Kişi kendini 

bilmek gibi irfan olmaz” cümlesi, en iyi bilinen örnekler 
arasında zikredilebilir. “Yaratılanı severim Yaratandan 
ötürü” cümlesi, tasavvuf çevrelerinde sınırlı kalan bir 
düşünce olmaktan çıkarak, farklı inanç ve kültürleri bir 
arada tutan zengin ve saygın bir medeniyetin ana il-
kesine dönüşmüştür. Türk dili böyle örneklerle doludur 
ve bu durum dili yenileştirme teşebbüsleri karşısında 
gösterilen aydın duyarlılığını anlamaya yardımcı olabi-
lir. Çünkü dil, bu duyarlılığa sahip insanlar için, sadece 
konuşulan bir araç değil, gerçekte yüz yıllar içerisinde 
yoğrulmuş bir kültürün yeni nesillere taşıyıcısı, onları 
eğiten bir rehberdir.

Tasavvufun, değerleri topluma ulaştırmada yarar-
landığı araçlardan birisi de mesleklerdir. Burada bir pa-
radoks vardır: Tasavvuf, başlangıçta dünyevîliği küçüm-
seyerek mânevî hayatı toplumdan kaçmada bulmuştu. 
Bu bağlamda ticaretini, mesleğini, idarî görevini, hatta 
eğitimini bırakan pek çok menkıbe, ilk tasavvuf me-
tinlerinde zikredilir. Ancak kısmen değindiğimiz süreç 
sonucunda tasavvuf, mesleği bir terbiye yolu ve me-
todu olarak görme durumuna gelmiştir. Meslekle veya 
meslekte terbiye etme ve insanı olgunlaştırma yönte-
mi, belki hiçbir dinî gelenekte İslâm’da olduğu kadar 
önemsenmemiştir. Bunun temel nedenlerinden birisi, 
İslâm ahlâkçılarının hayat ile erdem ve değerler arasın-
da kurdukları zorunlu ve realist ilişkidir. İslâm ahlâkçıları 
düşüncelerini, makulü normalde aramanın istilzam 
ettiği bir netice olarak, hayata katılma, değer üretme, 
insanlara hayır ve fayda sağlama gibi pozitif değerler 
üzerinden inşa etmiş, değerlerin aktarılmasının hayat-
taki kurumlar üzerinden olabileceğini görmüşlerdir. 
Tarikatlar bu düşünceyi işlevselleştirerek, müritlerini 
bir meslek içerisinde terbiye etmeyi düstur edinmiş, 
bizatihi tarikatlar da meslek örgütleri gibi teşekkül et-

mişlerdir. Bu bağlamda tarikatler 
ya da tekkeler, meslek kazandırarak 
insanı hayata ve üretime katan, her 
şeyden önemlisi bunu tasavvufî ge-
lişimin bir aşaması sayan yerlerdir. 
Dolayısıyla sabır, tevekkül, itidâl, 
hoşgörü, merhamet, teslimiyet, in-
sanları sevme gibi alışkanlıklar bir 

Tasavvufun ana teması olan ve 
“yerli yerinde davranış” diye 

tanımlanan “edebin” önemini 
vurgulayan “Edep ya Hû” ifadesi 

veya tasavvufî bilginin ana fikrini 
yansıtan “Kişi kendini bilmek 

gibi irfan olmaz” cümlesi, en iyi 
bilinen örnekler arasında zikre-

dilebilir. 
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“Yaratılanı severim Yaratandan 
ötürü” cümlesi, tasavvuf 

çevrelerinde sınırlı kalan bir 
düşünce olmaktan çıkarak, farklı 
inanç ve kültürleri bir arada tutan 
zengin ve saygın bir medeniyetin 

ana ilkesine dönüşmüştür.

Şu
ba

t 2
00

9

23

meslek çerçevesinde insanlara hizmet ederken kazanı-
labilecek erdemlerdir. Tasavvuf için salih ve sahih amel 
bir insana fayda veren ameldir. Burada sûfîlerin hareket 
ettikleri ilke, “Kendini bilen Rabbini bilir” anlamındaki 
bir hadisin geniş yorumudur. “Kendini bilmek” ne de-
mektir? Bu soruya verilecek ilk cevap, insanın kuvve 
halindeki yeteneklerinin fiil haline getirilmesiyle insa-
nın kendini bilebileceğidir. Bu durumda kuvve halinde 
kalmış her kabiliyet, insanın kendini tanımasına en-
gel olduğu gibi aynı zamanda Rabbini tanımasının da 
önündeki engeldir. Öyleyse yapılması gereken şey, bu 
kabiliyetlerin geliştirilmesiydi ve bunlar ancak hayat 
içinde, yani “yaşayarak” bilfiil hale getirilebilirdi. Tasav-
vuf ve tarikatlar, potansiyel olanın etkin ve bilfiil hale 
gelmesi ilkesini düstur edinmiştir. Başka bir ifadeyle ta-
savvuf, insan kabiliyetini ezmeye ve yok etmeye değil, 
onu geliştirmeye ve zenginleştirmeye temerküz eden 
bir ahlâk anlayışına dayanır. Çünkü insandaki her kabi-
liyet, esas itibarıyla Allah hakkında bir delildir ve kabili-
yeti kuvve halinde bırakmak, bir delili terk etmek veya 
işlevsiz yapmak demektir. Öte yandan insan, kendini 
ancak başka bir insan vasıtasıyla tanıyabilir ve bilebilir. 
İnsanın kendini insan vasıtasıyla tanıması, insanlarla 
iletişimde olmasını, onlara fayda vermesini gerektirir. 
Bu düşünce şu hadiste anlamını bulur: “İnsanların en 
hayırlısı, onlara en çok fayda verenidir.” Bu hadis, ta-
rikatların insanı meslek yoluyla eğitme yöntemlerini 
açıklar. Çünkü tasavvuf, ahlâkın bütün ilkelerine hayat-
ta bir karşılık bulur ve ancak normal yaşanan bir hayat 
içinde bu değerler anlam kazanabilir. Bu yönüyle sabır, 
bir işi iyi yaparak insanlara en faydalı hizmeti sunmak 
için metanetle ve ciddiyetle çalışmayla kazanılabilecek 
bir erdemdir. Rıza sadece Allah’ı belirli bir ibadet ile 
razı etmek demek değil yapılan iş ile insanları memnun 
etmek, bu sayede Allah’ı razı etmek demektir. Her ne 
olursa olsun işi yapmak, tasavvufun 
“ihsan” saydığı en büyük erdemdir. 
İki hadis tarikatların meslek yoluy-
la insan eğitimine verdikleri önemi 
anlamak için yeterlidir. Birincisinde 
ihsan tanımlanırken “Allah’ı görür 
gibi ibadet etmek” denilmiştir. Bu, 

tasavvuf ile özdeşleştirilen ihsanın tanımıdır. Tasavvuf 
da her işini Allah’ı görür gibi yapmak ve bu ilkeye göre 
yaşamak demektir. Başka bir hadiste ise, kurbanı ke-
serken bıçağın keskin olması ihsanın bir tezahürü sa-
yılmıştır. Öyleyse ihsan, sadece “ibadet” esnasında ger-
çekleşecek istisnaî veya özel bir durum değildir. İhsan, 
yani Allah’ı görür gibi davranmak, her işte ve meslekte 

olması gereken, dolayısıyla haya-
tın her boyutuna yayılan ahlâkî bir 
erdem ve idealdir. Çünkü ancak ve 
ancak yaptığı her işi “Allah’ı görür 
gibi” yapan kimse, kemâle ulaşabi-
lir.





DEĞER AKTARIMINDA 
SOSYAL ÇEVRENİN ROLÜ

Mustafa OTRAR*

Çizgi: Osman Turhan

Gelişimi anne karnında başlayan insan ilk kez aile 
sosyal ortamı içinde gözünü açar, yeni geldiği bu dünyada 
gelişimini sürdürür. Bu gelişim sürecinde pek çok özellik 
kazanılacak; kazanılan bu özellikler de çocuğun hem ken-
dine yeter olmasına hem de içinde bulunacağı sosyal orta-
ma uyum sağlamasına yarayacaktır. 

Birçok kuramsal açıklama, [psikanalitik kuram, 
Erikson’un kuramı gibi] çocuğun gelişim sürecinde en 
önemli sosyal etkenin aile olduğunu vurgulamaktadır. Ay-
rıca gelişimdeki kritik dönemlerin çoğunda da etkin olan 
çevresel faktörler ya bizatihi ailenin kendisi ya da sadece 
aile üzerinden gerçekleştirilebilen işlevlerle ilgilidir [anne 
sütü alma veya öz-bakım becerilerinin kazanılması gibi]. 
Diğer taraftan doğum sonrası sosyal çevre olarak tanım-
lanabilecek olan aile, arkadaşlar, komşular, akranlar, öğ-
retmenler ve diğer eğiticiler, gelişim ve öğrenme süreçleri 
üzerinde farklı düzeylerde ama güçlü etkilere sahiptirler. 
Özellikle ahlâk gelişimi, psikososyal gelişim gibi gelişim sü-
reçlerinde sözü edilen bu çevre kalıtımda daha fazla etkili 
olabilmektedir. Çeşitli programlar aracılığıyla, yetişen yeni 
nesle temel insanî değerleri kazandırma, onlara karşı du-
yarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konu-
sunda yardımcı olma gayretlerine genel karakter eğitimi 
denilmektedir ki, bu eğitimde iyi karakterin temelini temel 
ahlâkî değerler oluşturur. Karakter eğitimi çok boyutlu bir 
perspektifle hareket eder ve çocuğun düşünme, duygu ve 
davranış boyutlarının tamamını içerecek biçimde yapıla-
nır.

Yazımız bu değerlerin kazanılması ve kazandırılması 
yani karakter eğitimi sürecinde sosyal çevre olarak belirti-
len unsurlarla birey arasındaki etkileşimlere odaklanmak-
tadır. Her iki sürece ait önemli parametreleri merkeze ala-
lım ve adım adım paylaşalım.

Karakter eğitimi, temel değerler konusunda sadece 
bilgi sahibi olunmasına değil, bilinçli olunmasına yani bu 
değerlerin bilinmekle birlikte yaşanılacak bir forma dönüş-
müş olmasına odaklanmaktadır. O halde “Otur sana de-
ğerleri anlatayım!” şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşım, 

değerlerin kazanılması konusunda gerekli yeterlilikten 
çok uzaktır. Anlatılarak öğretilmeye çalışılan değerlerin 
davranışlara yansıması model olarak yaşanarak sunulması 
gereklidir. Diğer türlü, söz gelimi, adaletin ne ol-
duğunu tanımlayabilen ama âdil davran-
manın nasıl olabileceğini bilemeyen bir 
nesil yetişir. Karakter eğitimi için, içinde 
yaşanılan toplumun, kendini sorumlu-
luklarını paylaşan ve aynı temel değerlere 
bağlı bir öğrenme ve ahlâk topluluğu du-
rumuna getirilmesi şarttır. Sözgelimi bu 
değerlerin kazanılmasının beklendiği 
bir toplumda aile ve/veya eğitim kuru-
mu insancıl ve birbirine şefkat gösteren 
insanlar topluluğu olmalıdır. Etkili karakter 
eğitimi çocuğun ailede, eğitim kurumunda 
hatta mümkünse içinde bulunduğu tüm ortam 
ve zamanlarda kapsamlı, maksatlı, inisiyatifi eline 
alan bir yaklaşımı gerektirir.

Gözlem alanına girmeyen bir davranışın 
model üzerinden edinilmesi beklenemez. O hal-
de değerleri kazanması beklenen bireyler, ken-
disinden beklenen kazanımları, içinde yaşadığı 
toplumda gözleyebilmelidir. Başta anne-baba 
ve diğer aile fertleri olmak üzere, çocuğun göz-
lem alanına giren tüm kişilerden ahlâklı dav-
ranışları sergilemesi ve çocuğa bunları fark 
ettirmesi beklenmektedir. Karakter eğiti-
mi için akran veya büyük yaşlarda ahlâkî 
liderler gereklidir. Fark etmek 
veya farkında olmak bu 
noktada kritik kavramlar-
dır. Çevresinde binlerce 
yaşantı oluşsa da ço-
cuğun bunların 
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hepsi ile aynı anda, aynı kalitede ilgileşim kurması müm-
kün değildir. Bu durumda istenen davranışın ortaya çıktığı 
her fırsatta ilgili davranışın dikkat çekici hale getirilmesi 
gerekir. Birey, model alacağı etkinliklere dikkat kesilip, 
doğru bir biçimde algılamazsa değer edinimi meydana 
gelmez. Dikkat etme ve algılama sürecinin çocuğun ge-
lişim özelliklerinden, amacından, daha önceki yaşantıla-
rından; etkinliğin işe yararlılığından ve basitlik, açıklık gibi 
özelliklerinden etkilendiği unutulmamalıdır. 

Gözlemde bulunan kadar gözlemlenen kişi de dikkat 
sürecini etkiler. Popüler kişiliklerin, hatta çocuğun yaşına 
göre çizgi film kahramanlarının daha sık model alındığı bi-
linmektedir. Bunu televizyonlardaki reklam programların-
da görmek de mümkündür. Bu nedenle de çocuğun etkisi 
altında olduğu anne-baba, öğretmen, çocuk için önemli 
kişiler bu konuda herhangi birinden daha hassas davran-
malıdır. Ayrı ve geniş bir tartışma konusu olmakla birlikte 
televizyon programlarının da özenle seçilmesi önerilmek-
tedir. Öte yandan karakter eğitimi bağlamında olumsuz 
modellerin mümkün olduğunca dikkat çekici hale geti-
rilmemesi de gerekmektedir. Sıkça karşılaşılan ve dikkat 
çekici olan olumsuz davranışlar da 
[küfür etme, sigara kullanma gibi] 
istenmediği halde kazanılabilmek-
tedir. 

Çocuklardan sosyal çevrelerin-
de gördüğü davranışları gözlemle-

melerinin ardından hemen yerine getirmeleri beklenme-
melidir. Karakter eğitiminde beklenen sonuçlar belki yıllar 
sonra bile ortaya çıkabilmektedir. Bu durum sosyal çev-
reden çocuğa sunulan modellerin çocuk üzerinde önce 
zihinsel bir değişim meydana getirdiğini ortaya koymak-
tadır. Yani düşünce davranışın önündedir. Davranışın önce 
zihinsel olarak yapılması, ortaya koyulduğunda da yanlış-
ların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durum sosyal çevre 
ve özellikle de anne-babalara ve öğretmenlere bir sorum-
luluk yüklemektedir: Çocuklara bilişsel gelişim düzeylerine 
uygun biçimde modeller sunmak. Örneğin Piaget’in kura-
mına göre somut işlemler döneminde (6-11 yaş arası) bu-
lunan çocuklar “özgürlük” veya “hakkaniyet” gibi kavramla-
rı/değerleri felsefî veya soyut boyutları ile algılayamazlar. 
Bu kavramlardan özgürlük, o dönemdeki çocuklarda “ka-
fesindeki bir kuşun salıverilmesi” ya da hakkaniyet, “daha 
çok çalıştığı için büyük kardeşe 3 küçük kardeşe 2 elma 
ödül verilmesi” şeklinde algılanabilir; kısaca somut olarak 
algılanabilir ve çocuğa da ancak bu düzeyde kullanılan bir 
dille ulaşılabilir. Diğer taraftan, bireysel farklılıklar aynı yaş 
döneminde olmalarına rağmen bireylerin birbirlerinden 

farklı düzeylerde davranış ortaya koy-
malarına sebep olabilmektedir. İşte bu 
noktada ebeveynlerin ve öğretmenle-
rin çocukları hem gelişim düzeyi olarak 
hem de bireysel olarak iyi tanımaları, 
karşılaşılan modelleri çocuk düzeyine 

Gözlem alanına girmeyen bir 
davranışın model üzerinden 

edinilmesi beklenemez. O halde 
değerleri kazanması beklenen 
bireyler, kendisinden beklenen 

kazanımları, içinde yaşadığı 
toplumda gözleyebilmelidir. 
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uygun biçimde işlemeleri gerekmektedir. Aynı durum, 
edinildiği düşünülen değerlerin ortaya konulmasında da 
geçerlidir. Zira öncelikle karakter eğitimini geliştirmek için, 
öğrencilere ahlâkî davranma imkânları sunulmalı, yukarı-
da değinilen bilişsel öğrenmelerin gözlemlenebilir davra-
nışlara dönüştürülebilmesi için de bireyin fiziksel ve psiko-
motor özelliklerinin uygun olması, yeterli isteğe, başarma 
inancına ve öz yeterlik kapasitesine sahip olması gerektiği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çocuk sosyal çevrenin türlü etkileri ile edindiği bir 
ahlâkî davranışı ortaya koyarken ya da ortaya koymaması 
gereken bir davranış için kendini kontrol ederken bunun 
bir nedeni yani güdüleyicisi olmalıdır. Yaşamın ilk yılların-
da bu nedenlerin çoğu dış merkezlidir; ödüllendirilme, be-
ğenilme beklentisi, bazen cezadan kurtulma gibi. Özellikle 
ergenlikte sosyal çevrenin onayını almak daha önemli ol-
maktadır. Ancak karakter eğitimi bu konuda içsel motivas-
yonun üzerinde durmaktadır. Diğer bir deyişle, bireyden 
beklenen, kendi iç dinamikleri ile kendi motivasyonunu 
kendisinin sağlaması, dış belirleyicilerin yokluğu duru-
munda bile istenen davranışı sergilemesidir. Öte yandan 
sosyal çevrenin, bireye kendisi ve gözlemlediği davranış-
lar hakkında kişisel yargılamalarda bulunabilme becerisi 
kazandırması şarttır. Önceki deneyimler ve gözlemler, ki-
şinin düşündüklerini veya açıkladıklarını görme açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Kişi 
ahlâkî veya ahlâkdışı davranışla-
rın sonuçlarına bakarak, bireysel 
denetleme yapabilme ve düşüncelerinin 
yeterliğini test edebilme yetisine sahip ol-
malıdır.

Sosyal çevre üzerinden bakıldığında bir 
detay da dolaylı yollarla davranış değişikliğinin 
karakter eğitiminde önemli bir yer tuttuğudur. 
Bir davranışın ödüllendirildiğini gözlem-
leyen bireylerin aynı/benzer davra-
nışları sergileme ola-
sılıkları artmaktadır. 
Mesela toplumsal 
sorumluluk üstlen-
me davranışının 
ödüllendirildiği-
ni gözlem-
leyen bi-
r e y l e r, 

aynı yönde davranışta bulunabilirler [kızıma söyleyim, 
gelinim de anlasın]. Ceza için de aynı durum söz konusu-
dur. Ceza sadece cezayı alan kişi için değil, bunu gözleyen 
kişiler için de anlam taşımaktadır [ibret-i âlem örneğindeki 
gibi]. 

Tüm bu sözlerin ardından hem yeni bir kavram ortaya 
koyma hem de varolan durumu özetleme açısından “karşı-
lıklı belirleyicilik” kavramının gündeme getirilmesi anlamlı 
olacaktır. Bugün bireyleri etkilemesi açısından üzerinde 
durduğumuz sosyal ortam, aynı zamanda o bireylerce et-
kilenmektedir, kısaca karşılıklı belirleyicilik söz konusudur. 
Temel prensip ahlâkî davranışların, kişisel faktörlerin ve 
çevre etkilerinin birlikte ele alınmasını gerektirmekte, bun-
ların birlikte kendi sistemini oluşturacağı belirtilmektedir. 
Davranış, çevre ve bireylerin karşılıklı etkileşimlerinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkar. Davranışlar çevre ve bireyin kar-
şılıklı etkileşiminin bir fonksiyonudur [D=fx(çevre≈birey)]. 
Ödüller ve cezalar dış dünyada zaten potansiyel olarak var-
dırlar (çevre), ancak bunların ortaya çıkışlarını bireyin dav-
ranışları belirler. Çevre-birey ikileminde hangisinin daha 
fazla etkilendiği ise olaya göre farklılık gösterebilmektedir. 

Karakter eğitimi okul veya dershane gibi kurumsal 
merkezli düşünüldüğünde anne-babalara katkı ve malze-
me sağlama hayatî öneme sahiptir. Sadece okulda uygula-
nan ve ailenin, TV’nin, akranların işin içerisine alınmadığı,  

ya da sadece ailede uygulanan okulun, akran-
ların ve TV’nin işin içerisine alınmadığı prog-
ramlar eksiktirler. Diğer taraftan bakanlık gibi 

merkezler sosyal yapının tüm unsurlarını süre-
ce ortak edebilmelidirler.  

W. Viney, D. B. King, A history of psychology: Ideas and context, (2nd Ed.), Allyn and Bacon, Massachusetts 
1998.
B. Yeşilyaprak, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2004.
N. Senemoğlu, Kuramdan Uygulamaya Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara 1997.

M. Özyürek, Sınıfta Davranış Yönetimi, Uygulamalı Davranış Analizi-1, Karatepe Yayınları, Ankara 
1996.

M. Otrar, “Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Etkenler: Ed.B.D.”, Sınıf 
Yönetimi   (İçinde), Eğitim Yayınları, 2004, s. 341-370.
S. Messick, “The Manner of Style: Manifestations of Personality in Cognition, Learning, 

and Teaching”, Educational Psychologist, 1994, 29(3), pp. 121-136.
B. R. Hangenhahn, M. Olson, An Introduction to Theories of  Learning, Angelwoods Cliffs, 

NJ. Prentice Hall 1993.
P. E. Gallaher, “Individual Differences in Nonverbal Behavior: Dimensions of Style”, 

Journal of Personality and Social Psychology, 1992, Vol: 63, pp:133-145.
M. Erden, Y. Akman, Gelişim ve Öğrenme, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2000.
K. Ersanlı, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2004.
D. Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul 1994.
A. Aydın, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Alfa Yayınları, İstanbul 2003.
H. Bacanlı, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2006.

A. Bandura, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive The-
ory, Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall 1986.

A. Bandura, “A Cognitive Theory: An Agentic Perspective”, Annual Review of Psycho-
logy. 2001, 52, 1-26.

K A Y N A K Ç A

Şu
ba

t 2
00

9

27



DEĞER DEĞİŞİMİ 
KARŞISINDA

AİLE
İhsan KURT*

*Emekli Öğretim Üyesi, Yazar.*Emekli Öğretim Üyesi, Yazar.



Aile, bazı özelliği ile toplumlarda kültürel kimliğin, 
insanî değerlerin ve tarihî sürekliliğin koruyucusu ve ak-
tarıcısı olan evrensel bir kurumdur. Çünkü insanlık henüz 
“aile” kurumu yerine daha sağlıklı ve faydalı bir kurum 
bulamamıştır. Ancak toplumlar gibi “aile” kurumu da 
olumlu-olumsuz bütün gelişmelerden ve değişmelerden 
etkilenmektedir. Bu etki “gelişme”lerden ziyade, toplum-
sal “değerler”e yaklaşım yolu ile kendini göstermektedir. 
Bunun için önce “değer” kavramına bir açıklık getirmede 
yarar vardır. 

Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde1 değer şu şekilde açık-
lanmaktadır; insanların hayatın anlamı ve günlük hayatın 
biçimlendirilmesi konusunda alternatif yollar arasından 
bir tercih yapmalarını sağlayan yol gösterici nitelikteki so-
yut yahut somut ilke, inanç veya varlıklardan her biridir.

Bu çerçevede, toplumun geleceğinin inşasında ha-
reket noktası kabul edilen geçmiş yaşantı, tecrübe ve 
alışkanlıklara geleneksel değer; toplumun tarihî süreç-
te yaşadığı serüveni olumlu etkileyen kişi, kurum veya 
davranış kalıplarına tarihî değer; kendi içinde uyumlu 
bir toplumun kurulabilmesi ve kendisini yeniden ürete-
bilmesi için o toplumda yaşayan bireylere kazandırılan 
eğitici kodlara kültürel değerler; doğrular ve yanlışlar 
konusunda insanları uyarıcı nitelikteki dinî ilkelere dinî 
değer denilmektedir. Bir de, sayılan değerlerin bir kısmını 
da içine alan “manevî değer” kavramı vardır. Âmiran Kurt-
kan2 “Manevî değer”e şu açıklamayı getirmektedir; büyük 
bir sosyal grubun mensuplarının (sırf başkaları tarafından 
tasdik edildiği için değil) kendi idrâk ve anlayışları ile doğ-
ruluğunu tasdik ettikleri için anlaşma halinde oldukları ve 
subjektif olarak da kıymet takdir ettikleri değer hükümle-
ridir. İlme saygı, ferdî ifadeye saygı, insanlığa ve adalete 
yöneliş, yardımseverlik, demokrasi ve insan hakları, va-
tanseverlik, milliyetçilik, hürriyetse-
verlik, çalışkanlığa yöneliş, dürüstlük 
manevî değerlerden bazılarıdır.

Mehmet Kaplan Türk Milleti’nin 
Kültürel Değerleri3  isimli eserinde, bu 
değerleri; Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Musi-
kisi, Türk Plastik Sanatları, Türk Şehirleri, Türkiye’nin Tabii 
Güzellikleri ve Servet Hazineleri, Kültürlü İnsanlar, Türklük 
ve İslâmiyet, Çağdaş Türk Kültür ve Medeniyeti olarak sı-
ralamaktadır.

Sıralanmaya çalışılan kültürel ve manevî değerler, 
toplumun gelişiminden ve değişiminden doğrudan et-

kilenen unsurlardır. Varsayalım ki, insanlık istemese bile, 
zamanın yerinde saymaması değişimi de birlikte getir-
mektedir. “Gelişim” gibi “değişim” de kaçınılmazdır.

“Aile” ve “değerleri” birbirinden ayrı düşünmek hata 
olmasa da büyük eksiklik olur. Çünkü “değerler”in de-
ğiştiği yerde “aile”, “aile”nin değiştiği yerde değerler de 
değişmektedir. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan aile, 
toplumun sosyal yapısı ve değerlerine bağlıdır. Doğrudan 
doğruya toplumdan sosyal ve kültürel özellikler değiştiği 
için bu değişiklik aileye de yansımaktadır. Ailedeki deği-
şiklikler ise topluma yansımaktadır. Yani değerlerin değiş-
mesinden ziyade aile yapısındaki değişmeler ailenin yeni 
rollerini, fonksiyonlarını belirleyici olabilmektedir.

“Değer-aile-değişim ilişkileri” konuyu daha da has-
sas duruma getirebilmektedir. Çünkü köyden kente bü-
yük göçlerin olması ile kentler büyümekte ve buralarda 
değişik sanayi merkezlerinin yanı sıra gecekondu mahal-
leleri de oluşmaktadır. Bu oluşum ile meydana gelen sos-
yal yapıdaki değişiklikler, kültürel değişmeleri birlikte ge-
tirmekte ve bu durumlar aile yapısını da etkilemektedir. 
Bu etkileyişin, genelde olumlu yönde olması beklenirken, 
farkında olmadan çelişki ve uçurumları da birlikte getir-
mektedir. 

Toplum değerlerine uyumlu olarak sosyal yapının 
zenginleştirilmesi “gelişme”dir. Gelişim, değişimi de birlik-
te getirir. Ancak toplum değerlerine ters düşerek meyda-
na getirilen değişim, gelişimi sağlayamayacaktır. Burada 
değerlerin geliştirilmesi değil, değiştirilmesi söz konusu-
dur. Örnek “aile”yi toplumun temel yapısı olmaktan çıka-
ran bir değer anlayışına sahip olunduğunda, son yılların 
moda deyimiyle “birlikte yaşamak” ya da “birliktelik” ge-
çer akçe olacaktır. “Birliktelik” anlayışı ya da kurumu (!), 
“aile”nin yerine ne derece geçebilecektir? 

Sanat, din, ahlâk, hukuk, dil, ilim gibi “aile” de “değer-
ler bütünü” içinde önemli bir unsurdur. Bunların alanları 
farklı da olsa, sosyal hayat alanı içinde her birini ayrı ayrı 
düşünmek, toplumun sağlıklı gelişimini engellemek de-
mektir. Gerek ferdin toplum içinde sağlıklı yetişmesi, ge-
rekse toplumun bir bütün olarak dengelerini kurabilmesi 
bu değerlerin bütünleştirilmesi ile gerçekleşebilir. O hal-

Ailede “kültür aktarıcılığı”, sadece ailenin devamı için değil, çok geniş ola-
rak düşünüldüğünde insanlığın geleceği için de önemli bir görevdir. Bu gö-
rev her millet için “millî kültür” kimliği içinde ortaya çıkabilir.
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de herhangi bir “değer”in yanı sıra “aile”nin rolünü ya da 
rollerini önem-sememek veya dışlamak her zaman sosyal 
gelişimde, dolayısıyla gelişimin diğer alanlarında da ak-
saklıklar oluşturacaktır.

Aile, toplumun en küçük örneği olduğuna göre; top-
lumda neler görülmek isteniyorsa, öncelikli olarak bunlar 
aile yapısı içerisinde gerçekleştirilmelidir. Din, ahlâk, hu-
kuk, dil, sanat, ilim ve benzerlerin-
den her birisi, kendi anlamı içinde 
önce aile ortamında önem kazan-
malı ya da kazandırılmalıdır. Din 
adamı olmadan dindar, ahlâkçı ol-
madan kuralları yaşayan, aile içi hu-
kuku sürdüren, lisanı aile içi iletişim 
ve anlaşma aracı olarak en güzel 
şekilde kullanmaya çalışan; sa-natçı 
olmasa da “sanat zevki”ni kazanmış 
fertler topluluğu “aileler”den mey-
dana gelen toplum-larda “değişim”, 

“gelişim”i destekleyecektir. Yoksa her “değişim” maalesef 
“gelişim” olamayacağı gibi, aileyi ve toplumu “ilkelliğe” 
doğru götürme yollarını da açabilir.

Bütün bu düşüncelerden sonra “değişen değerler”den 
çok, “aile”nin fonksiyonlarındaki artıştan, sorumluluk 
alanlarındaki değişmelerden ve yeni sorumluluklarını da 
işaret etmek gerekmektedir. Ailenin bu fonksiyonlarından 
bazılarını; eğitim rolü, nesillerin sağlıklı devamı, kültür ak-
tarıcılığı, sosyal değişim örneği, ekonomik gelişim örneği 
ve benzeri olarak sıralamak mümkündür.

“Aile”nin “eğitim” görevi; çok hızla değişen, bilgi biri-
kiminin çok hızla arttığı, çevre faktörünün oturma odasına 
(Tv, Bilgisayar-İnternet ağları gibi) bile girdiği çağımızda 
daha da önem kazanmaktadır. Bu önem maddî olmasının 
yanı sıra manevî-psikolojik yoğunluğu ile kendini öne çı-
karmaktadır. 

Sağlıklı ailenin bu anlamda davranış bozuklukları-
nı önleyici, hattâ fertlerin psikolojik sağlığını korumada 
önemli bir görevi yerine getirdiği de söylenebilir. Yalı-
tılmışlık ve yalnızlık duygusunun aşılması da bunlardan 
biridir. Aile içi bağlılıkları karşısına alan “zihniyet”, bunu 
“bireyselleşme”ye engel olarak görürken, meseleyi yeni-
den ciddi olarak düşünmelidir. Çünkü aile içi bağlılıklar 
bireysellikten çok, karşılıklı dayanışma değerlerinin sos-
yalleşmesine sebep olan aile kültürünü yansıtır. Aile içi 
bağlılıkların zayıfladığı veya kalktığı yerde, aile dışı bağ-
lılıklar peşine düşüldüğü de çağın bir gerçeğidir. Uyuş-
turucu, kumar, sapkınlıklar buna örnek olarak gösterile-
bilir. Eğer aile içi bağlılığa çeşitli nedenlerle karşı gelinirse, 
sosyal çözülmeye karşı olma çelişkisi ortaya çıkar. Çünkü 
toplumdaki çözülmelerin başlangıcı aileye dayanır.

Fakat aile içi duygusal ilişkilerin temellerinin atılması 
ve daha sonra bunun duygusal bütün-
lüğe ulaştırılması ailede sağlanacak 
eğitimle gerçekleşebilir. Karşılıklı sev-
gi ve saygıya daya-nan aile yapıların-
daki münasebetler, fertlerdeki psiko-
lojik doyumu da birlikte getirecektir. 
Fertle-rin her birinin "güven duygusu" 
kazanması, sorumluluk şuurunun ge-
lişmesi ve kendilerini ger-çekleştirme 
çabası içine girebilmeleri ancak aile 
ortamındaki şartsız “sevgi” yolu ile 
sağlanabilir. Bu durum ise topluma 
“sosyal birlik örneği” olarak yansır.

Din adamı olmadan dindar, 
ahlâkçı olmadan kuralları 

yaşayan, aile içi hukuku sürdü-
ren, lisanı aile içi iletişim ve 

anlaşma aracı olarak en güzel 
şekilde kullanmaya çalışan; 

sanatçı olmasa da “sanat 
zevki”ni kazanmış fertler toplulu-

ğu “aileler”den meydana gelen 
toplumlarda “değişim”, “gelişim”i 

destekleyecektir. Yoksa her 
“değişim” maalesef “gelişim” ola-
mayacağı gibi, aileyi ve toplumu 

“ilkelliğe” doğru götürme 
yollarını da açabilir.Şu
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Ailede “kültür aktarıcılığı”, sadece ailenin devamı 
için değil, çok geniş olarak düşünüldüğünde insanlığın 
geleceği için de önemli bir görevdir. Bu görev her millet 
için “millî kültür” kimliği içinde ortaya çıkabilir. Ailenin bu 
fonksiyonu çocuklarında gerçekleştirildiğinde, toplum, 
topyekûn olarak sağlam ve kalıcı kültür unsurlarını geliş-
mişlik içinde sürdürmenin karşılığını alacaktır. Ancak bu 
karşılık ailelerin şuurlu ya da şuursuz yaklaşımlarına göre 
şekil bulacaktır.

Gelişmişlik içinde ölçülü ve “tutarlı” olma ya da olma-
ma da “şekil”i belirleyecektir. 

Aile için bir başka tehlike ise; “örnek” diye sürekli 
gösterilen, üzerinde durulan, en tesirli çağdaş araçlarla 
sunulan “yaşama tarzları”, kültürden daha fazla belirleyi-
ci kuvvete yükselebilmektedir. Bu durum ise gerek aile, 
gerekse toplumlar, hatta insanlık için tehlikeli boyutlara 
sürükleme sinyalleri vermektedir. Dolayısıyla ailenin rol-
lerinde bu doğrultuda bir artma ve değişme de meydana 
gelmektedir.

 “Siz kendi nefsinizi düzeltme-
dikçe, başkalarını düzeltemezsiniz” 
hükmü gereğince, eğer ailede bir 
“düzeltme” ihtiyacı hissediliyorsa bu 
anne-babadan başlatılmalıdır. Bu 
konu ise “Ye-tişkin Eğitimi”nin, yani 
“ana-baba” eğitiminin önemini ortaya 
çıkarmaktadır. Çünkü insanlığın tarihinde, insanlığın çeşit-
li vesilelerle “doğru yola” davet mesajları çocuklar üzerine 
değil yetiş-kinler üzerine olmuştur. “Değerler” kavramının 
da “kültürel” boyutu olduğu unutulmamalıdır. Değerle-
rin kültürel yönü “aile” kurumunda daha da belirginleşir. 
Bunun için her toplumun “aile anlayışı”nda farklılıklar or-
taya çıkar. Nitekim Batı değerlerini yansıtan “aile anlayışı” 
ile Türk aile yapısını oluşturma çabaları dejenerasyonu 
hızlandırmış, “değişim”i çarpıklaştırmış, “gelişimi” ise dur-
durmuştur. Bu gerçeği karıştıranlar veya dikkate almayan 
ve her türlü ideolojiye mensup olanlar, eğitim bilimle-
rinin çeşitli bulgu ve verilerini aynen eğitim sisteminin 
öğretim yollarına aktararak aile kurumunda “gelişmeler” 
yerine maalesef sosyal hastalıklara yol açabilmektedirler. 
Bu durum ise, çarpık bir “sosyal değişim örneği”ni ortaya 
çıkarmaktadır.

Ailelerdeki üretim ya da tüketim zihniyeti, israf ya 
da ekonomik olma anlayışı, eşyayı hizmetine alma ya da 
eşyanın hizmetine girme tercihleri doğrudan toplumlara 

da yansıyacaktır. Yani neticede eşyanın değişimi, eşyaya 
biçilen değerlerin değişmesi değil, ekonomik gelişimi de 
“insan” unsurunun oluşturduğu ve dolayısıyla “insanlık” 
değerlerinin hiçbir çağda dışlanmaması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. 

Ailenin geçmişte, hâlihazırdaki rolleri ile birlikte, 
“değişim”lerin işaret etmiş olduğu ferdî ve sosyal yapı-
lanmalar da yeni roller eklemektedir. Daha doğrusu “de-
ğişim” değerlerin özünden çok ailenin görevlerinde öne 
çıkmaktadır. Aileye yüklenecek yeni roller giderek azal-
mamakta, çağın çok hızlı gelişim ve değişimi ile birlikte 
daha fazla ortaya çıkan “uyum sağlama” rolünü de günde-
me getirmektedir. Çağ, artık insan ömrü içerisinde, hatta 
çocukluk dönemi içinde o kadar farklılıkları, değişiklikleri 
getirmektedir ki, çocukluğu “çocuk” olarak yaşayabilmek 
için dahi “uyum” problemlerinin çözümünde sağlıklı bir 
aileye ihtiyaç duymaktadır4.

İnsan ilişkilerinin dahi giderek mekanikleştiği, dost-

lukların “teknolojik dostluk” haline geldiği toplumsal ya-
pılarda “aile kurumu” önemini daha da çok hissettirmek-
tedir. Çünkü hesapsız, karşılıksız, çıkarsız “sevgi” insana 
ancak çocukluk döneminde “aile”si ile kazandırılabilir. 
Kendisi ile, çevresi ile ve içinde yaşadığı toplum ile barış 
içinde olabilen insanlar isteniyorsa “aile” kurumu hiçbir 
zaman dışlanamayacak, aksine her zaman ihtiyaç hisse-
dilecektir. Çünkü sağlıklı toplumlar sağlıklı ailelerle ger-
çekleşebilir. Buradan hareketle de, denilebilir ki; gerek 
“insanî”, gerekse “insanlık” değerlerinin yaşatılıp zengin-
leştirilmesinde, insanlığın ufuklarından umut tablolarının 
kaybolmamasında “aile” her zaman önemli, sağlıklı, köklü 
bir rol oynayacaktır.

İnsan ilişkilerinin dahi giderek mekanikleştiği, dostlukların “teknolojik 
dostluk” haline geldiği toplumsal yapılarda “aile kurumu” önemini daha 
da çok hissettirmektedir. Çünkü hesapsız, karşılıksız, çıkarsız “sevgi” insa-
na ancak çocukluk döneminde “aile”si ile kazandırılabilir. Kendisi ile, çev-
resi ile ve içinde yaşadığı toplum ile barış içinde olabilen insanlar isteniyor-
sa “aile” kurumu hiçbir zaman dışlanamayacak, aksine her zaman ihtiyaç 
hissedilecektir.

1- Ömer Demir ve Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü,.İstanbul 1993.
2- Amiran Kurktan, Türk Milleti’nin Manevi Değerleri, İstanbul 1977.
3- İstanbul 1977.
4- İhsan Kurt, Psikolojiden Kültüre, Ankara 2008.
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GÖRSEL MEDYA VE SİNEMA DÜNYASINDAKİ SİHİRLİ ÜRÜNLERİN KÜRESEL 
DALGASININ YANSIMALARI SON ZAMANLARDA TÜRKİYE’DEKİ BİR BİRÇOK DİZİNİN 

DE KONUSUNU OLUŞTURMUŞTUR. BU DİZİLERDE ALLAH, MELEK, MÛCİZE, 
AHİRET, İLÂHÎ ADALET, DÜNYEVÎ VE UHREVÎ MÜEYYİDE GİBİ DİNÎ KAVRAMLARIN 

TASAVVURU ÇARPITMAKTA VE FARKLI BİR MECRAYA SÜRÜKLENMEKTEDİR.

SİHİRLİ DİZİLERİN 
OLUŞTURDUĞU DİN ALGISI

1. Genel Yaklaşım
İnsan, epistemolojik olarak düşünme işlevinin yanında 

rüya görme, hayal etme, bilinenden bilinmeyenler üretme 
ve dış dünyadaki varlıkların bilgisi ile yetinmeyerek yeni 
tahayyüller oluşturma yeteneğine sahiptir. İnsan zihninin 
ürettiği söz konusu hayalî olgu ve imgeler dönem dönem 
aralarında çeşitli bağlantılar kurularak büyük anlatılar oluş-
turabilmektedir. Bugün insanlığın zihninde bir şekilde yer 
alan mitoloji, efsane, masal ve destanlar söz konusu olgunun 
birer ürünleri olarak önümüzde durmaktadır. İnsan aynı şe-
kilde yaratılıştan getirdiği yetenekler ve dış dünyadan aldığı 
bilgilerle yetinmeyip doğa kanunlarını bir şekilde iptal eden 
sihir, büyü ve falcılık gibi alanlara da iştiyak duymaktadır. 

İslâm düşüncesinde yazılı ürünleri göz önüne aldığı-
mızda hikâye, masal ve destanların halkların zihinlerinde 
önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. İbret, ders ve hayatın 
olumlu yönlerini öne çıkartarak Kelile ve Dimne başta olmak 
üzere Fars ve Hint hikâyeleri çevrilmiş ve bunlar Mevlânâ’da 

da en üstün şekilde örnekliğini görebileceğimiz gibi kap-
samlı bir literatürün öncülüğünü yapmıştır. Aynı şekilde 
İslâm kültürü içerisinde Binbir Gece Masalları, Alaeddin’in 
Sihirli Lambası ve Kırk Haramîler gibi ürünlerden de bahset-
mek mümkündür. Söz konusu ürünlerin konusu ve hayalî 
unsurlara dayanan kahraman ve temaları İslâm’ın metafizik 
öğretisi ve figürlerine halel getirmeyecek bir özelliğe sahip-
tir. 

Modern Hurafeler
Aydınlanma ile beraber düşüncenin seyrinin metafi-

zik olandan deneysel olana doğru yöneldiği söylenmekle 
beraber bir yandan da modern dönem bir ayağı mitolojide 
olan modern hurafe ve okült bilgiler oluşturarak ilerlemiştir. 
Aydınlanma ve pozitivizm metafizik alana bakışı nedeniyle 
maalesef sihir, büyü ve bu tür okült bilgileri dini değer, olgu 
ve kutsal ile aynı statüde değerlendirmiştir. Bu aşamada din 
denildiğinde bugün büyük kitlelerin ilk planda cinler, sihir, 

Prof. Dr., Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
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büyü ve muska gibi şeyleri çağrıştırıyor olmasının sebeple-
rinden birisi de budur ve bu durum doğrudan modernizmin 
metafizik alanda bıraktığı boşluk ve çarpıklıkla bağlantılıdır. 
Pozitivizm insanın kutsal ve mânevî değerlerini aşındırmıştır 
böylelikle de aslında öz olarak farklı iki alan olan din ve sihir, 
büyü ve hurafe dinlerin yeniden canlandığı ve pozitivizmin 
etkinliğini yitirdiği bir dönemde birbirine karışan alanlara 
dönüştürmüştür.

2. Sihirli Diziler
2000’li yıllarla beraber insanlığın dinlere yönelişi ile si-

hir, büyü, hurafe ve aşırı mistisizme yönelmesi ile orantılı bir 
seyir takip etmektedir. Bu olguyu sinema dünyası ve görsel 
medyanın işlediği unsurlar da görebiliyoruz. 2000’li yıllarla 
beraber Harry Potter ve özellikle Yüzüklerin Efendisi serileri 
ile uluslararası bir dalga oluşturmuş, çocuklar ve ergenlerin 
zihninde yeni anlamlar açmakla beraber, onları doğal alan-
dan, makul yönelişlerden ve hayatın gerçeklerinden uzak-
laştırmıştır. Görsel medya ve sinema 
dünyasındaki sihirli ürünlerin küresel 
dalgasının yansımaları son zamanlarda 
Türkiye’deki bir birçok dizinin de konu-
sunu oluşturmuştur. Bu dizilerde Al-
lah, melek, mûcize, ahiret, ilâhî adalet, 
dünyevî ve uhrevî müeyyide gibi dinî kavramların tasavvuru 
çarpıtmakta ve farklı bir mecraya sürüklenmektedir.

a) Kutsala ve Mâneviyata Yönelik İlgi ve Saygının çar-
pıtılması

Dizilerde genel olarak metafizik alana kolayca girilmek-
te, metafizik kahramanlar normal hayatın bir parçası olarak 
sunulmaktadır. Olağanüstü kurgu, normal, reel ve sıradan 
hayat üzerinde baskı kurmaktadır. Zaman ve mekan kolay 
bir şekilde sekteye uğratılmaktadır. Hayalî kahramanlar aynı 
anda iki yerde birden bulunabilmekte, zamanda gezinti 
yapabilmektedir. Basit ve sınırsız sihir olayları ise aile, okul 
ve sosyal hayatı felce uğratacak bir niteliktedir. Dizilerde eş-
yalar insana, insanlar hayvanlara, sosyal roller birbirine dö-
nüştürülmektedir. Keza bu dizilerde metafizik ve kutsal alan 
olabildiğince normalleştirilmekte ve maddîleştirilmektedir. 
Bu durumda insanın kutsala ve mânevî alana yönelik merak, 
ilgi ve saygısı azalmakta, bu alanları insan zihninde kolayca 
iğfal etmektedir. 

b) Allah Tasavvuruna yönelik Olumsuz İdrak
Çocuklarda Allah inancının oluşması için din eğitimi te-

orisyenleri arasında çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Fakat 

bu teorisyenlerin büyük çoğunluğu metafizik inançlara yö-
nelik epistemolojik seyrin somuttan soyuta doğru kademeli 
ve yaş gruplarına yayılmış bir seyir izlemesi gerektiği konu-
sunda hemfikir olmuşlardır. Bu teorisyenler Allah inancının 
insanın dünyasında sağlam zihinsel temeller oluşturması 
için doğrudan bir Allah tasavvurunun çocukların dünyasına 
indirilmesinden ziyade çocuğun epistemolojik gelişimine 
uygun bir şekilde somuttan soyuta doğru ilerlemesini sa-
vunmuşlardır. Söz konusu dizilerde ise hayalî kahramanlar 
normal hayatın bir parçası olarak ve hayata içkin şekilde su-
nulmaktadır. Bu yaklaşım hem çocuğun metafizik ve soyut 
alana yönelik tasavvurunu gözetmekte hem de kalıcı bir 
zihinsel bulanıklığa sebep olmaktadır. Bu durum reel olan 
ile hayalî olan, somut olan ile soyut olan arasında çocukla-
rın zihinsel bir bulanıklığa düşmesine sebep olabilmektedir. 
Maddî olan ile mânevî olan arasında yaşayan bu tür bir zi-
hinsel bulanıklık her şeyden önce çocuklarda sağlıklı bir Al-
lah tasavvuru ve idrâkinin oluşmasını güçleştirebilecektir.

c) Dua
Söz konusu dizilerin genel nitelikleri itibariyle zarar 

verdiği bir diğer alan ise dua anlayışının zedelenmesidir. 
Dua, hayatın henüz başında olan, hayatla ilgili ciddi proje-
leri olan ve sınav dönemleri gibi disiplinli bir yaşam biçimini 
gerektiren aşamaların eşiğinde olan insanlar için büyük bir 
özgüven, tevekkül ve sabır kaynağıdır. Sihirli dizilerde ise 
reel kahramanla bir şekilde ilişki içinde bulunan hayalî kah-
raman zor zamanlarında anında reel kahramana yardımcı 
olmakta, işbirliği içinde karşılaşılan problemler halledilmek-
tedir. Zor zamanlarında hayalî bir kahraman ve olağanüstü 
bir güç beklentisine düşen bir insan doğal olarak duanın 
gücüne rağbet edemeyecektir.

d) Meleklere İman ve İyilik Meleği Tasavvuru  
İslâm inancına göre melekler nurdan yaratılmıştır. On-

lar zaman ve mekândan münezzehtir. Dünya gözü ile gö-
rülemeyecek varlıklardır. Yazıcı melekler insanların yaptıkları 
iyilik ve kötülüğü kaydetmekte, koruyucu melekler ise dua 
edip, hayırlı işler yapan insanları çeşitli tehlikelerden koru-
maktadır. Sihirli dizilerin hayalî kahramanları ise insanın 
melek inancına tenakuz oluşturmakta hatta melek idrâki 

Sihirli büyülerin yaygınlaşması, aynı zamanda din adına hurafelerin, bü-
yünün ve sihirbazlığın da gelişmesine ve yaygınlaşmasına sebep olabile-
cektir. Bu olgu da din üzerinden hurafeciliği bir meslek haline getirmiş in-
sanların varlığını devam ettirmesine sebep olacaktır.



Sihir, büyü, falcılık ve medyumluk 
gibi alanlar mûcizeden tamamen 

farklıdır. Sihir dizileri, sihir ve 
büyü olaylarını nerdeyse mûcize 
niteliğinde sunmaktadır. Mûcize 

peygamberler ile bitmiş bir insanî 
haldir.
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ve inancını aşındırmaktadır. Söz konusu dizilerde reel kah-
ramanın yanında bir şekilde yer alan peri, ruh ve cin gibi 
kahramanlar insanlardaki melek tahayyülünü zedelemekte, 
meleklerin yerine bu kahramanları idâme ettirmektedir. 

e) Dönüştürme Olayı
Bu dizilerin olumsuz yönlerinden birisi ise sihir yoluyla 

eşyanın canlıya, insanın hayvana dönüştürülmesi olayıdır. 
Reel kahraman istediği kişi ve eşyayı başka boyutlara dö-
nüştürebilmektedir. Dizilerin müdavimleri olan bazı çocuk-
lar anne ve babalarını dahi bazı hayvanlara dönüştürmekle 
tehdit etmektedirler. Mesh olayı olarak bilinen bu durumun 
kökenleri İsrailiyâtta mevcuttur. Kadim Yahudi geleneğinde 
Allah’ın bir gazap unsuru olarak bir insanı hayvana dönüştür-
mesi söz konusudur. Dizilerde yaygın bir şekilde kullanılan 
bu olay ise söz konusu geleneğin bir parçasını yansıtmak-
tadır. Bu durum İslâm dini açısından 
mümkün değildir.

f ) Mûcize
Mûcize Allah tarafından Pey-

gamberlere bahşedilen özellikler-
den birisidir. Hemen hemen bütün 

Peygamberler Allah’ın izin verdiği bir zamanda mûcizeler 
göstermişlerdir. Din felsefecileri mûcizeleri, “en az bir defa 
tabiat kanunlarının ihlâl edilmesi anlamına gelmektedir” 
diye tarif eder. Sihir, büyü, falcılık ve medyumluk gibi alan-
lar mûcizeden tamamen farklıdır. Sihir dizileri, sihir ve büyü 
olaylarını nerdeyse mûcize niteliğinde sunmaktadır. Mûcize 
peygamberler ile bitmiş bir insanî haldir. Mûcize semavî 
dinlerin önerdiği makul metafizik alanının önemli bir unsu-
rudur. Kur’an’da geçen kıssalar için ibret vesikası olarak anla-
tılmaktadır. Bu bakımdan Hz. Mûsâ’nın sihirbazlarla yaptığı 
mücadeleyi kazanması insanın aşkın, kutsal ve olağanüs-
tülük konusundaki acizliğini ortaya koyması ve bu alana 
yönelik tasdiki açısından önemlidir. Sihir dizileri bu yönüyle 
Peygamber kıssalarını daimî ibret alınacak ögeler olmaktan 
çıkarmaktadır. 

Dinî İçerikli Programlar
Sihirli dizilerin getirdiği metafizik 

alanla ilgili çarpık anlayışları dinî içerikli 
programlarda da görebilmek mümkün-
dür. Bu dizilerin temelinde bizzat sihir 
ve büyüyü esas almamakla beraber 
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İslâm’ın kader, müeyyide ve ilâhî adalet gibi ilkelerini, insan 
hikâyeleri özelinde Kur’an’ın ruhu ile de örtüşmeyecek şe-
kilde aşırı mistisizm ve sır telakkileri eşliğinde işlemektedir. 
İlâhî adalet bu dünyada işlenen olumsuz olayların hemen 
akabinde tecellî edecek şekilde sunulmaktadır. Yayınlanan 
dizilerde âhiret inancı ve âhiretteki müeyyide de dönem 
dönem İslâm’ın âhiret inancı ile uygun olmayacak şekilde 
sunulmaktadır. Örneğin kişinin bilge bir insan tarafından 
sorgulanması olgusu âhiret inancının ve hesap gününü ta-
mamen maddîleştirmekte ve normalleştirmektedir.

Sonuç
Türk toplumu, şehirleşme ile beraber din algısında kır-

salın ve geleneksel unsurların, hurafelerin, sihir ve büyünün 
etkisindeki törenlerden kurtulma aşamasına ve sürecine gi-
rerek İslâm’ın önerdiği makul metafizik 
alanına doğru yönelişe geçmiştir. 

Medyanın bir tarafından sihir diz-
lerine bu denli yer ayırmasına karşın 
Türkiye’de dönem dönem temayüz 
eden din adına hurafecilik, sihir ve bü-

yüye yönelik sert ve aşırı üslûpta, aslında bir tür çelişkinin 
olduğunu söyleyebiliriz.

Söz konusu dizlerde yer alan bir değer olgu ise gelece-
ğin önceden bilinmesi olgusudur. Dizi kahramanı “iyilik me-
leği”, “iyi cin” ve “iyilik perisi” gibi başka insanların görmediği 
ve bilmediği devamlı kendisinin yanında olan hayalî kahra-
manın yardımı ile geleceği bilmekte ve yardımcı olduğu in-
sanı ona göre yönlendirerek faaliyetlerini tanzim etmektedir. 
Bu olgu bırakın semavî dinleri makul olan bütün öğretilerce 
gerçekliği mümkün olmayacak bir unsur olarak önümüzde 
durmaktadır. Doğal olaylar sebep sonuç ilişkisi ve bilimsel 
hesaplamalarla önceden bilinebilirken aynı durumu insan 
fiilleri için söyleyebilmek mümkün değildir. İnsanlar saçma 
olduğunu bilmesine rağmen ontik yapısında metafiziğe yö-
nelik iştiyak sebebiyle söz konusu dizileri izlemektedir. Bu 

durum insanlarda içten içe geleceğe 
yönelik ümit, üretkenlik ve endişenin 
de kaybolmasına sebep olmaktadır. 

Burada yol göstericilik adına aile-
ye, öğretmenlere ve din görevlilerine 
önemli bir iş düşmektedir.

Aydınlanma ve pozitivizm me-
tafizik alana bakışı nedeniyle 
maalesef sihir, büyü ve bu tür 

okült bilgileri dini değer, olgu ve 
kutsal ile aynı statüde değerlen-

dirmiştir.
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Değerler neye değer, neye yakışır? Hakikaten 
değerlerimiz yaşadığımız, umut ettiğimiz yaşama uy-
gun mu, değerlerimiz değiyor mu, yaşamaya değen 
değerler midir, yoksa değerlerin kendisi, değersizleş-
miş midir, aşınmış mıdır, kokuşmuş mudur, ne ölçüde 
tazelenmesi gerekir ve nelere değmesi gerekir? Bir 
değer yenilenmesi, değerler tamiratı, bir değer öneri-
siyle yola çıkacağım çünkü biz felsefecilerin böyle bir 
görevi olduğunu düşünüyorum. Felsefenin kavramla-
rı aydınlatmak, dayandığımız kavramların temelleri-
ni bulmak, daha tutarlı bir biçimde bilimin, sanatın, 
inanç düzenlerinin getirdiği dünyayı yorumlamak gibi 
görevleri var. Önemli görevlerinden biri de yaşadığı-
mız gerçekliğin anlamına dair önerilerde bulunmak. 
Ben buna felsefenin resimleme görevi diyorum. Ya-
şadığımız dünyadaki anlamların ve 
değerlerin yeniden tazelenmesi, re-
simlenmesi gayreti felsefeye düşen 
işlerden biri. Bu gayret içerisinde bir 
şifa verme çabası vardır; çünkü an-
lamların yarattığı hastalıklara karşı 
felsefecinin önerisinde bir çare ara-
ma gayreti olabilir veya çare bulunmuşsa o yaşanan 
dünyada, çarelerin aslında çaresizlik olduğu da gös-
terilebilir. Gaflet içerisinde uyuyan ve dolayısıyla,  “Bu 
dünyadaki değerleri keşfettik, dünyanın nihaî anlamı-
nı bulduk” diyenlere de, “Hayır, sizin nihaî anlamınız 
bu değildir” itirazı da yine felsefeden yükselir. 

Felsefenin bir başka ödevi de teâlî gayretidir, 
değerleri yükseltme, yüceltme, gayretidir. Eğer yer-
yüzünde ürünler yaratmış, hatta belki zübde-i âlem 
olan, eşref-i mahlûkat olan insan denen varlığın şim-
diki yaşamasına yakışmayan çirkinlikleri varsa, bun-
ların sorgulanması, hesabının verilmesi, tartışılması 
ve felsefecinin ufku ve anlayış yeteneği neyse, o çer-
çeveden yol gösterilmesi, değerlerin yükseltilmesi, 
değerlerin yüceltilmesi, değerlerin aşkınlığının gös-
terilmesi. “Dünya bu kadardır”, savı yılgın bir anlam 
vermeden kaynaklanıyor olabilir. Bir değerlendirme-
dir. Buna karşı felsefî itirazda bulunup, “Hayır arkadaş, 
sen, şu şu şu değerlerin çok müthiş bir şey olduğunu 
sanıyorsun; ama bu sandığın değerler, senin sandığın 
gibi değildir” diyebilmek, o zamana dek birçok insa-

nın fark etmediği yeni anlamların ve yeni değerlerin 
olduğunu gösterebilmek. İşte bu da felsefeye düşen 
önemli bir görevdir.

Değerler neye değmeli? Değerlerin yeniden de-
ğerlendirilmesinde neleri göz önüne almamız konu-
sunda şu on başlığı sizlerle paylaşmak isterim: 

1-Değerler Yere Değmeli. Yerden anladığım şey, 
yaşadığım, yerel olandır, bize özgü olandır, değerler 
bize özgü olana değmelidir. Değmiyorsa, o değer, 
değer değildir. Çünkü aidiyet duygusu, mensubiyet 
duygusu, insan olmanın olmazsa olmaz koşullarından 
biridir. Dolayısıyla değerlerimiz yere değmelidir, me-
taforik olarak haddini bilmelidir anlamını da taşıyor. 

2-Değerlerimiz Ele Değmelidir. Değerlerinize 
yabancıları da almak zorundasınız. Çünkü birinci ola-
rak yere değince, yere çakılıp kalırsanız o yerin içinde 
erir gidersiniz ve çok mahallî olursunuz, çok yaban-
cı olursunuz. Öyle değerlerle yaşamanız lazım ki, bu 
değerler ele değmelidir. Kültür dünyamız çok geniş 
olmak durumundadır. Bizden olmayanları, bize ben-
zemeyenleri, düşman diye saydığımız insanları da, 
cümle mahlûkatı da içine almak zorundadır. 

3-Değerler Tene Değmeli. İnsan bedenli bir var-
lıktır. İnsan teniyle, bedeniyle yaşıyor. 

4-Değerler İçe Değmelidir. İç dünyamıza, derunî 
âlemimize değmelidir. Çünkü insan bir bütün varlıksa, 
teniyle ve içiyle bir varlıktır. 

5-Değerler Yola Değmelidir. Yol bir metafordur 
ve değerlerle yaşamanın bir süreç olduğunu, bir yer-
den bir yere gidildiğini gösterir, bir bitimsizliği göste-
rir. Çünkü benim sınırlı ömrümdeki değer yaşayışım, 
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 Değerlerimizin bir yandan geçmişteki kökleriyle -bir ağaç gibi düşün-
düğümüzde her değerin bir kökü ve bir kaynağı var- ilişkiye geçebilme-
yi başararak,  diğer yandan kökler yeryüzüne ve geçmişe doğru gider-
ken, ağacın dalları ve yapraklarının uzayan kısımlarının da geleceğe 
yönelik olmasını sağlamamız gerekir.



bir gün bitecektir; ama yol devam edecektir. Eğer biz 
bu topraklardaki yaşamın devam etmesini istiyorsak, 
kendi yerelliğimiz içerisinde ortaya çıkmış değerle-
rimizle yaşamak istiyorsak, bu kültürü, dünya kültü-
rüne armağan etmek istiyorsak, dünya kültürünü bu 
kültürle canlandırmak istiyorsak, bunun bitimsiz bir 
süreç olduğunu unutmamak lazımdır.

6-Değerler Göğe Değmelidir. Çünkü insan sade-
ce yerde yaşayan bir varlık değildir. Ayağı yerde, başı 
göktedir. Gök, bizim umutlarımızı, hayal gücümüzü, 
aşkın değerlerimizi, yeryüzüne çakılıp kalmadığımızı, 
bu âlemin, bu dünyanın, bu yeryüzünün dışında, çok 
farklı âlemler olduğunu simgeler. 

7-Değerler cana değmelidir. Birlikte yürüdükle-
rimiz veya kendi iç âlemi olan, kendi değerleri olan, 
sadece tenden ibaret olmayan, ama içi ve teniyle bir-
likte bu gezegende yaşayan, gökyüzüyle irtibatı olan 
bir varlık olarak cana değmelidir. 

Ve değerlerimiz, ister Hegel anlamında anla-
yın, isterseniz başka anlamlarda da anlayabilirsiniz, 
tine değmelidir; Tin dediğimiz nedir? Mâneviyattır. 
Mâneviyattan anladığım şey, bilim, sanat, inanç dü-
zenleri, din, ideolojiler, insanın yarattığı ve kimi za-
man yüksek değerler dediğimiz değerler. Değerleri-
miz, tinsel yanını korumalıdır.
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8-Değerlerimiz, elbette akla değmelidir. 

9-Değerlerimiz yokluğa değmelidir. “Yokluk”u, 
isterseniz nihilist bir şey olarak da anlayın, Nietzsche 
anlamında. Çünkü değerlerin yeniden tazelenebilme-
si, değerlendirilebilmesi, anlam yokluğu deneyimini 
yaşamakla olanaklıdır. Onun için yokluktan, boşluğa 
düşmekten korkmamak gerekir. Dünyanın pılı pırtı-
sına yapışarak, “Aman düşmeyeyim, aman bir anlam 
bulmuşum bunu kaybetmeyeyim” diye kokuşmuş 
değerler içinde yozlaşmak çok tehlikeli bir şeydir. 
Çünkü bu,  değerler dünyamızda tefessühe yol açar. 
Onun için, yokluk da, bizim sık sık yaşadığımız bir şey 
olmalı, egzistansiyalist düşünürlerin, zaman zaman 
Kierkegaard’ın hatırlattığı, çok önemli bir yaşantı. El-
bette muallâkta kalacağız zaman zaman. Çünkü ya-
şam, yaşamak dediğiniz şey, değerlerden daha önce 
geliyor. Değerler, hayatın kendisine değmeli. Eğer bu 
değme gerçekleşmeyip, değerler bu kadar somut, 
canlı, yaşayan şeye değmezse, onların üzerine inşa 
edilmiş birtakım başka değerleri kendinden menkul, 
yaşamdan uzak değerlerle yaşamaya bizi götürür ki; 
yaşadığımız gerçek, kanlı canlı yaşamla, kafamızdaki 
veya yaşantıladığımız anlamlar ve değerler arasında 
büyük uçurum meydana gelir. Bu canlılığın ve taze-
liğin korunabilmesi için değerlere karşı çok duyarlı 
olabilmek, onların canlanmasına, diriltilmesine ve 
sürekli olarak yeniden gözden geçirilmesine çalışmak 
lazımdır. Değerlerimize sahip çıkmak, değerlerimizle 
soluk almayı öğrenmek, değerlerimizin değerini bil-
mek, değerlerimizi ayıklayabilmek, 
tazeleyebilmek, yenileyebilmek ve 
dolayısıyla insan gibi insan olmaya 
yakışan bir dinamizm içerisinde ya-
şamayı öğrenmek gerekiyor. Bunu 
da beceremezsek, zaten, sanıyo-
rum, belki de bu gezegendeki gidiş, 
serüven de ağır dönüşümlere tanık 
olabilir.

Değerlerimizin değerini bilip, değerlerimizin ta-
zelenmesi durumunda güzel bir geleceğe doğru yol 
alacağımızı umuyorum. Değerlerimizin bir yandan 
geçmişteki kökleriyle -bir ağaç gibi düşündüğümüzde 

her değerin bir kökü ve bir kaynağı var- ilişkiye geçe-
bilmeyi başararak,  diğer yandan kökler yeryüzüne ve 
geçmişe doğru giderken, ağacın dalları ve yaprakları-

nın uzayan kısımlarının da geleceğe yönelik olmasını 
sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Bunu başarabi-
lirsek, o zaman yeryüzünde insan olmaya yakışan bir 
hayatımız olur diye düşünüyorum. 
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Değerler, hayatın kendisine değmeli. Eğer bu değme gerçekleşmeyip, 
değerler bu kadar somut, canlı, yaşayan şeye değmezse, onların üzeri-
ne inşa edilmiş birtakım başka değerleri kendinden menkul, yaşamdan 
uzak değerlerle yaşamaya bizi götürür ki; yaşadığımız gerçek, kanlı 
canlı yaşamla, kafamızdaki veya yaşantıladığımız anlamlar ve değer-
ler arasında büyük uçurum meydana gelir. 



KURALLAR KİMİN İÇİN?
Seyfi KENAN*

TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENE KOYMAYA ÇALIŞAN İLKE VE YASALAR VE BUNLARI 
BESLEYEN DEĞER VE ERDEMLER, HERKESİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEMİNAT ALTINA 

ALMAYI HEDEFLER. ŞAYET HERKESİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜVEN ALTINA ALAN İLKE 
VE DEĞERLER BULUNMAZSA VE BUNLARA UYULMAZSA, EN ZAYIFIN GÜÇLÜ

TARAFINDAN EZİLDİĞİ VE ÇİĞNENDİĞİ BİR TABLO ORTAYA ÇIKAR.

Çok önce değil, henüz Kasım’ın ilk günlerinde, 
yanlış hatırlamıyorsam, gazete satırlarına düşen olay-
lardan bir tanesi de on-onbir yaşlarındaki küçük bir kız 
çocuğunun hazin hikâyesiydi. Hikâyesi çok kısa, fakat 
çok acıklı ve hiç kimsenin unutamayacağı ve unutma-
ması gereken türdendi. Küçük kız çocuğu annesiy-
le birlikte yoldan karşı karşıya geçmek isterler, trafik 
ışıklarının hemen dibinde dururlar ve yayalar için geç 
işaretini beklerler. Okulda öğrendiği trafik kurallarını 
yeni öğrenmenin verdiği heyecan ve güçle, artık ben 
de caddeyi rahatlıkla kullanabiliyorum düşüncesiyle 
olsa gerek, annesinin elini tutmaz, hem neden tutsun 
ki, o artık caddeden karşıdan karşıya nasıl geçileceği-
nin kuralını çok iyi öğrenmişti, kendine güvenebilirdi, 
bu kuralın, ilkenin verdiği özgürlüğü sonuna kadar 
tadabilirdi, çünkü ona nasıl uyacağını ve bunu nasıl 
uygulayacağını gayet iyi biliyordu; hem çevresindeki 
bütün yetişkinler bu kurallara göre hayatlarını sürüyor, 
toplumsal düzeni sağlamıyor muydu, o açıdan endi-
şeye hiç gerek yoktu. Annesine “Bak anne! Bize yeşil 
yandı! Haydi karşıya geçelim” der. Hani çocuklar yeni 
bir şey öğrendiklerinde onu heyecanla ilk önce anne-

babalarına göstermek, onların önünde uygulamak is-
terler ya, bu küçük kız da öyle yapar, âdeta annesine 
rehberlik yapmaya çalışır. Caddeye ilk adımını atar ve 
kendisine kırmızı yanan, geçme diyen işareti dinleme-
yen, çok basit, ama çok hayâtî olan bir kuralı çiğneyen 
bir yetişkinin aracı altında kalır.

Bir kuralı bilmek başka, uygulamak, uygulatabil-
mek, zihin haritasında sürekli olarak “onu uygula, uy-
gulamalısın, çünkü..!” dedirtecek bir buyruğun bulun-
durulması ve bu buyruğun daima beslenmesi başka bir 
şey. Bu eylem içerisinde acaba hangisi daha özgürdü? 
Kurala uyan bu küçük kızcağız mı daha özgürdü, yok-
sa kuralı çiğneyen yetişkin mi? Evet, toplumsal yaşamı 
daha sağlıklı işlemeye ve güçlendirmeye yönelik dü-
zenlenmiş bu kurala uymak hem aklın hem mantığın 
gereğidir diye düşünerek kurala uyan bu kız çocuğu 
mu daha özgürdür, yoksa hangi dürtü ve itkilerin çağ-
rısıyla, daha doğrusu tutkusuyla hareket ettiği belli ol-
mayan, sadece trafik kurallarını değil, akıl, mantık ve 
toplumsal hayatı mümkün kılan kuralları da çiğneye-
rek hareket eden bir yetişkin mi? Özgürlük, kendi koy-
duğumuz ilke ve yasaya, kendi irademizle ve aklımızla, 

*Dr., Araştırmacı, TDV İSAM
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tek başımıza uymamızdır, der Rous-
seau. Toplumsal yaşamı sağlıklı ve 
huzurlu bir düzene kavuşturmaya 
yönelik hazırlanmış ilke ve yasaları 
çiğneyen bir kimse, ancak aklın dı-
şında tutku ve dürtülerin esiri olarak 
hareket eder ve böyle bir kimsenin 
gerçek anlamda özgür olduğundan bahsetmek müm-
kün değildir. Sadece dürtü ve tutkularının esiri olarak 
yaşayan bir kimsenin varlığı söz konusudur. Toplumsal 
yaşamı düzene koymaya çalışan ilke ve yasalar ile bun-
ları besleyen değer ve erdemler, herkesin özgürlüğünü 
teminat altına almayı hedefler. Şayet herkesin özgürlü-
ğünü güven altına alan ilke ve değerler bulunmazsa ve 
bunlara uyulmazsa, en zayıfın güçlü tarafından ezildiği 
ve çiğnendiği bir tablo ortaya çıkar.

“Ahlâkî değerlere ve kurallara uymak ile trafik ku-
rallarına uymak arasında fark yok mu?” diye bir soru 
gelebilir akla. Belki trafik kurallarının çok basit ve so-
mut bir sonucu hemen karşımıza çıkabiliyor, ama her 
ikisi de eylemin ilk tetiklendiği yer olan zihin dünya-
mız olması sebebiyle aralarında pek fazla fark yoktur. 
Diğer taraftan çok temel bir ahlâkî değerin ihlali, nasıl 
hayâtî sonuçlar doğurduğuna ve toplumsal yaşamı na-
sıl olumsuz yönde etkilediğine, daha doğrusu sadece 
tek bir ahlâkî prensibin, örneğin dürüstlüğün yoklu-
ğunda hem ekonomik hem de siyâsî güvenin nasıl yok 
olduğunu günümüzün küresel ekonomi-politik çalka-
lanmaları içerisinde izlemekteyiz. 

“İnsanı iyiyi tercih etmeye, doğruyu yapmaya, 
ahlâkî bir değeri, hukukî veya toplumsal bir kuralı uy-
gulamaya götüren şey nedir?” sorusunun cevabını tam 
ve ikna edici bir şekilde vermek pek kolay değildir. Bazı 
düşünürler cevabı, iyi-doğru, kötü-yanlış hakkında 
sağlam bilginin yanı sıra güçlü iradede aramaya 
çalışır. Bazı düşünürler de iyi ve doğru olanı sü-
rekli tercih edecek ve bireyi buna ikna ede-
cek, bununla kalmayıp onu daima doğru 
olanı uygulamaya götürecek bir gücün 
insanın içinde inşasında arar. Bu güç, 
ahlâkî buyrukların çıktığı bu kaynak, 
insanın içinde nasıl oluşur? Aileden 
başlayıp tüm eğitim hayatı boyun-
ca devam eden ve içinde yaşanı-
lan toplum ve kültür tarafından 

da beslenen “izzet-i nefs”, başka bir 
ifadeyle saygınlık ve onur duygu-
sunun inşâsı, bunun karşısında da 
utanma duygusunun oluşması ile 
işe başlamak gerekir.  İzzet-i nefs, 
öz saygınlık ve onur duygusu na-
sıl oluşur? Bunun cevabını, büyük 

şâirliğinin yanı sıra 26 yıl süren öğretmenliğiyle daima 
öğrencilerde izzet-i nefs duygusunun oluşumu için 
çaba harcayan ünlü şâir-eğitimcimiz Tevfik Fikret’te 
bulabiliriz. Kısa süren efsanevî müdürlüğü esnasında 
cereyan eden bir olayı mesaî arkadaşı Mazhar Osman 
anlatıyor:

Mazhar Osman Galatasaray Mektebi Sultânîsi’nde 
yaşanan bu hâdiseyi, “O, ne nazik, ne kuvvetli eğitim-
ci idi!” diye söze başlayarak anlatır. Öğrencilerden bir 
tanesi sürahiyi kırdığı için mubassır (ahlâk gözetme-
ni) tarafından müdüre götürülmüş ve şikayet edilmiş. 
Müdür Tevfik Fikret, oturduğu yerden gencin yüzüne 
bakarak “devletin malını güzel idare etmek ve çok dik-
katli bulunmak gerektiğine” dair sözler söylemeye baş-
layınca genç hemen “ben yapmadım ki..” diye cevap 
vermiş.  Mubassır öğrencinin yalan söylediğini ifade 
etmeye kalkıştığı esnada, müdür ayağa kalkmış. Tale-
benin elini sıkarak: “Yok efendim, bir talebe yalan söy-
lemez. Siz yanlış görmüşsünüzdür!” diyerek Mubassırı 
susturduktan sonra gence çıkabileceğini söylemiş. Öğ-
renci, kapıdan çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar içeri 
girmiş. Dizüstü bir halde: “Beni affediniz müdür bey, iki 
suçu üstüste yaptım. Rica ederim, beni cezalandırınız, 
çünkü hem sürahiyi kırdım, hem de yalan söyledim!” 
demiş.  Fikret, gencin, içinde duyduğu bu vicdan aza-
bını ve pişmanlığı yeterli bir ceza olarak görmüş.  İşte 

ahlâk eğitiminde insan onurunu ve saygınlığını ön-
celeyen çok temel, fakat oldukça nazik ve insanî 

bir davranış sayesinde, hemen oracıkta oluşan 
bir dürüstlük, saygınlık ve kendi başına doğru 

karar verebilme ve hareket edebilme gücü. 
Eğitimde de bütün mesele, çocuğun ru-

huna ve onuruna hitap eden ve bu sa-
yede onda kendi kendini yönetebilme 

gücünü uyandıran, aynı zamanda bu 
gücü besleyip inkişâf ettirebilen 

bir eğitim-öğretim yöntemi uy-
gulayabilmektedir.
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“İnsanı iyiyi tercih etmeye, doğru-
yu yapmaya, ahlâkî bir değeri, 

hukukî veya toplumsal bir kuralı 
uygulamaya götüren şey nedir?” 
sorusunun cevabını tam ve ikna 

edici bir şekilde vermek pek kolay 
değildir. 



KADINDAN EVE VE 
TOPLUMA YANSIYAN 
BİR DEĞER: ESTETİK

Kadriye Avcı ERDEMLİ*

TOPLUMSAL, BİREYSEL YA DA AİLEVÎ 
DEĞERLERİN KÜLTÜRDEN BAĞIMSIZ OLMASI 

DÜŞÜNÜLEMEZ. KÜLTÜR İSE PAYLAŞILAN 
DEĞERLER, SİMGELER, İNANÇLAR VE 

YAŞANTILARIN BÜTÜNÜDÜR. DEĞERLER, 
KÜLTÜREL BİLGİDİR; KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ 

ÜZERİNE KURULURLAR.

Bir ilim olarak değerlerle meşgul olan estetiğin, Arapça’daki karşılı-
ğı ilmü’l-cemâl olup, “güzellik bilimi” demektir. Güzel duyu, duygu ilmi, 
bediiyyât1 ve şeklin ötesindeki güzellik2 olarak da tanımlanabilir. Güzelliğin 
mahiyeti, ilkeleri, sanatla ilgili değer yargıları, güzellik teorileri gibi konuları 
araştırır. İslâm’ın estetik anlayışında sadece fizikî görünüm ön planda olma-
sa da; bir eserin veya nesnenin estetik olabilmesi için ölçü, ahenk, denge ve 
uyum gibi niteliklerin bulunması gerekmektedir. 

İslam dünyasında “ölçü ve ahenk güzelliği” olarak tanımlanan estetik, 
Yüce Yaradan’ın  “Cemal” sıfatının tecellisi olarak değerlendirilir. Yüce Allah 
(c.c.), yarattığı her şeyi bir ölçü ve ahenk içinde yaratmıştır. O’nun yaratma-
sında bir eksiklik ve uyumsuzluk bulunmaz.3  

Güzel olan, tarih boyunca sevilmiştir. Güzele meyil fıtridir. İnsan yaratılışı 
gereği güzel olanı seçer, güzel olana meyleder. İnsanın estetik bakışla gör-
dükleri, estetik duyuşları, edindiği estetik tecrübe, şiir, musiki, hat, minyatür, 
tezhip olarak ifade edildiğinde ise, sanat eseri ortaya çıkmaktadır. 

İslam estetik anlayışının odak noktasını tevhid inancı ve tenzih düşünce-
si oluşturur.  Tevhid, Allah’ın, sonradan yaratılan varlıklardan ontolojik olarak 
ayrı olmasının bir ifade biçimidir.4 Allah hiçbir varlığa benzemez ve O, her 
türlü tasavvurun üzerindedir. “... O’nun benzeri hiçbir şey yoktur...”5 âyetinde 
Yüce Yaratıcı kendi zatını bu şekilde anlatmıştır. Tevhid ve tenzih anlayışları 
bağlamında sanatta soyut bir düşünce hakim olmuş, Müslüman sanatkarlar 
temsil ve tasvirden özellikle kaçınmışlardır.  

Müslüman sanatkar, yaratmanın Allah’a mahsus olduğu inancından ha-
reketle stilizasyona yönelir, benzetme biçiminden özellikle kaçınır ve sanat 
faaliyetleriyle estetik bir zevk uyandırmakla beraber, cemal sahibine işaret 

* İstanbul Müftü Yardımcısı
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etmeyi gaye edinir. Müslüman sanatkarın tasvirlerden ve temsil süsle-
mesinden kaçmasının nedeni, özellikle İslâm’ın ilk devirlerinde can-
lı varlıkların tasvirine karşı alınmış olan tavırdır ki, bunun temelinde 
o devirde somut bir şekilde cereyan eden putperestlikle mücadele 
şuuru yer almaktadır. Yoksa, Kur’ân-ı Kerîm’de tasviri kesin yasakla-
yan bir âyetten veya canlı figür yapmayı yasaklayan bir yargıdan 
kaynaklanmamaktadır.6 

Müslüman sanatçıya göre, estetik veya güzelliğin taşıdığı 
mana beş duyu ile sınırlandırılamaz. İmam Gazalî özetle “hayal 
ve duyu aleminin varlıklarında sıkışanlar, güzelliğin  endam ve 
tenasüp, şekil ve suret güzelliğinden ibaret olduğunu zanne-
der. Onlara göre güzel, gözün güzel gördüğü şeydir. Onlar 
çoğunlukla şahısların güzelliklerine takılıp kalırlar. Görülme-
yen, tahayyül edilmeyen, şekil ve renk almayan herhangi bir 
şeyin güzelliğinin algılanamayacağını sanırlar.  Güzelliği sa-
dece somut varlıklarla sınırlamak hatalıdır. Her şeyin güzelliği 
kendisine layık olan kemalindedir. Hüsn ve cemal duyularla 
bilinmeyen şeylerde de vardır”7 diyerek estetik anlayışa orijinal 
bir yorum katmıştır.

Estetik bir kavram olan “hüsn”, Kur’ân-ı Kerîm’de beşerî münase-
betlerle ilgili davranış modellerini nitelendirmekte de kullanılmak-
tadır. Zira güzel yaratılan insanın davranışları da güzel olmalıdır. 
Zaten Kur’an’a göre, yüce Allah’ın rızası da “hasen” olarak nitele-
nen güzel davranışlardır.

“Allah sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde 
bozgunculuk isteme”8 buyruğu davranışların estetiği bağlamında 
iyi okunmalıdır. İnsan ilim öğrenmek, iffet sahibi olmak, cömert-
lik, temizlik, rikkat, adalet, nezaket ve nezafet gibi niteliklere 
sahip olduğu oranda güzeldir. Yoksa güzellik sadece sure-
te ait ve gözün görmesine bağlı bir tanımlama değildir.

Estetik salt sanat ürünleriyle ilgili bir kavram ola-
rak düşünülmemelidir. Kur’ân-ı Kerîm’de hüsn, ziynet, 
tayyib, cemal gibi kavramlarla bazen formel güzellikler, 
bazen de manevî ve ahlakî güzellikler ifade edilir. Zira, 
ahlaken pozitif olan davranışlar estetik bakımından da 
güzeldir. 

Kendisi bizatihi bir güzellik mesajı olan 
Kur’an’ın perspektifinden bakıldığında; varlık 
dünyası ve insan, bütünüyle evren, estetik bir 
yapıda yaratılmıştır. Bu yapının âyet-i kerimeler-
deki tasviri de estetik güzelliğe birer delil teşkil 
etmektedir. Zira, alemleri ve insanları yaratan 
Yüce Mevla’nın isimlerinden biri de Cemal’dir. 
O’nun isimleri de “el-hüsna=en güzel” olarak ni-
telendirilmiştir.



“O, yaratan ve yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. 
En güzel isimler O’nundur.”9  

Allah’ın “El-Esma’ül-Hüsna” olarak bilinen isimlerin-
den yaratmayla ilgili olanların aynı zamanda estetik bir 
yönü de vardır. Bunlar, yaratıcının yaratmasındaki sanatı 
ifade ettiği  gibi, insanda tazim ve tenzih hissi uyandırır.

“Yaratanların  en güzeli olan Allah’ın şanı ne 
yücedir”10 

Yaradan, insanı “ahsen-i takvim=en güzel olarak”11 

yarattığını söylerken, insan da “yaratılanın, yaratandan 
ötürü” güzel olduğunu söyler. Yüce Allah insanlara güzel 
giyinmeleri için çağrıda bulunur:

“Ey Adem oğulları, her mescitte ziynetinizi takının 
(güzel ve temiz giyinin)”12 

Yüce Yaradan’ın bu çağrısını ilk 
uygulayan şüphesiz ki her yönüyle 
güzellikte örnek olan Hz. Peygamber  
(s.a.v.) olmuştur. 

Hz. Peygamberin (s.a.v.) ve dola-
yısıyla İslâm’ın dünya görüşüne göre, 
bir Müslümanın hayatında sadelik, 

temizlik ve uyum esas olmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.), 
Mescid-i Nebi’de saçı sakalı bir birine karışmış bir adamı 
gördüğünde ondan saç ve sakalını düzeltmesini ister. 
Adam kendisine söyleneni yerine getirdikten sonra Pey-
gamberimiz, saçı-başı dağınık dolaşmasından bu duru-
mun daha güzel olduğunu söyler.13 

Yine, Peygamberimiz (s.a.v.) üstü başı kirli olan baş-
ka bir adam gördüğünde, onun hakkında da; “şu adam 
elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu”14  diyerek, in-
san kişiliğinin tecessümü olan estetik görünümün baş-
kaları üzerindeki derin etkisini dile getirmiştir.

Resûl-ü Ekrem (s.a.v.) gerek Mekke döneminde ge-
rekse Medine döneminde, insanları etkileme açısından 
fiziki yapısı ve kıyafetleri düzgün olan ilk Müslümanlar-

dan Mus’ab b. Umeyr ve Dıhyet’ül-
Kelbi gibi bazı genç sahabeleri 
davet çalışmalarında görevlendir-
miştir. Zira estetik görünümün in-
sanların kişiliği üzerinde ve muha-
tapları etkileme açısından önemi 
bilinmektedir.15 

Müslümanın çoğu hareketi dinî 
bir münasebet veya mahiyet 

taşıdığından, Allah’ın Kelâmı’nın 
da mümkün olan her dekoratif 
çevrede ve tabii ki evlerde göze 

ve kulağa hitap etmesi arzu 
edilmiştir. 

Tezhip: Ayşe Koç
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Hz. Peygamberin 
(s.a.v.), disiplinli bir 
hayat yaşama, saçını 
ve sakalını düzeltme, 
güzel koku sürünme 
ve konuşma tarzı gibi 
konulardaki estetiğe 
verdiği önemi insanlar 
arasındaki ilişkilerde 
de görmekteyiz. Mese-
la oğlu İbrahim’i kabre 
defnettikten sonra et-
rafındakilere toprağın 
düzeltilmesi konusunda talimatta bulunur. Bunun vahiy 
olup olmadığı kendisine sorulunca, Hz. Peygamber “ha-
yır, göze hoş gelsin” buyurmuştur. Bu davranış hayatın her 
alanına estetik duygusuyla yaklaşılmasına temel teşkil 
edebilecek güzellikte bir söz estetiğidir. Zira mana olarak 
estetik de, insanda hoşlanma duygusudur. Hz. Peygam-
berin ‘göze hoş gelsin’ ifadesi de bunun tezahürüdür.16  

Keza, bir kabirde açık kalmış bir delik gören Hz. Pey-
gamber bunun kapatılmasını ister. Kendisine “bunu yap-
manın kabirdekine bir faydası olacak mı ?” diye sorarlar. 
“Hayır, ona ne faydası, ne de zararı var, fakat dirilerin gö-
zünü rahatsız eder“ diye cevap verir.17 

Hz. Peygamber (s.a.v.) “iyilik, güzel huydan 
ibarettir...”18, “Allah güzeldir, güzel olanı sever ve kuluna 
verdiği nimetin eserini üzerinde görmekten 
hoşlanır”19; “Allah’ım, hilkatimi güzel ya-
rattığın gibi, ahlakımı da güzelleştir”20  
buyurarak, yaratılışın kökeninde gü-
zel bir özün bulunduğunu, bunun 
davranışlara dökülmesi gerektiği-
nin mesajını vermiştir.

Kadında Estetik Duygusu-
nun Akisleri

Allah güzeldir, güzeli se-
ver. Allah’ın yarattığı insan 
da güzeli sevmektedir. Fakat 
Allah’ın yarattığı kullardan 
kadınlar, güzeli daha 
çok sevmektedirler. 
Süslenme ve süs 
kavramı çağdan 

çağa, inanışlara ve kültürlere 
göre değişiklik arzetse de, ka-
dındaki güzel olma, güzelliği 
artırma, güzel yapma arzusu 
değişmemektedir.21 Kadının es-
tetik algısının eve yansımasını üç 
başlık altında ele alabiliriz:

1. Giyim-Kuşamda Estetik
İlk insanla birlikte, örtünme-

nin ve süslenmenin de başlamış 
olduğu bir hakikattir. Yüce Yara-
tan bu keyfiyeti “Ey Âdemoğulları, 

size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise in-
dirdik” âyeti ile bildirmektedir.22 Çağlar boyu -istisnâlar dı-
şında- kadınların giyim ve takıları erkeklere nazaran daha 
süslü olmuştur.23 Anadolu kadınının giydiği çorap, şalvar, 
gömlekler ve şallar hatta baş süslemeleri sadece kadını 
süslemekle kalmamış, aynı zamanda farklı anlamlar yük-
lenerek işlenmiştir. Mesela çoraplara işlenen motiflere ba-
kılarak giyenin ovalı mı, dağlı mı; bekar mı, evli mi olduğu 
anlaşılırmış. Giydikleri ketenden, ipekten, ham ipekten, 
bürümcükten yapılan gömleklerin yakası ve kol ağızları 
iğne oyalarıyla süslenirdi.24 

Anadolu kadınının baş süslemesi olarak karşımıza 
çıkan kâküller, fesler, işlemeler, fes üstüne krepler, yeme-
niler, yazmalar, oyalar, altınlar, gümüş süslemeler, takılar 

birer sanat eseri değerinde estetik görünüm 
arzetmektedir.25 

Kadınlar giyimlerindeki süslerini; 
yüzlerini, ellerini ve saçlarını boyayarak 
tamamlamak istemişlerdir. İlk çağlar-
da yüzlerini ve ellerini bitkisel veya 
madensel boyalarla boyayan kadın-
lar; gelişen imkân, şart ve kültüre 

göre bu temayüllerini devam 
ettirmişlerdir. Sürme de kadın-
ların gözlerini süslemede kul-
landıkları bir materyal olarak 

bilinmektedir.26 Takı da, 
kadınların hiçbir zaman 

vazgeçemedikleri es-
tetik anlayışlarını ta-
mamlayan bir unsur 
olmuştur.27 
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2. Ev Dekorasyonunda Estetik
Giyimde olduğu gibi, kadının estetik anlayışı, ev 

dekorasyonu ve süslemede de tezahür eder. Çadır da 
olsa, saray da olsa, herkes kendi kültür ve estetik anla-
yışına göre evini süslemiştir. Kıl çadırlar bile kültürlere 
göre renklerle, nakışlarla ve simetrik döşemelerle gü-
zel gösterilmeye çalışılmıştır. İslâm süsleme sanatında 
estetik ifade eden her figür veya nesne, her parça veya 
hareket, her çizgi veya hikâye İslâm’ın mensubu için bir 
hakikat veya iyilik içerdiği kadar, daha kuvvetli bir sebep-
le “tevhid”i ifade etmiştir.28 Müslümanın çoğu hareketi 
dinî bir münasebet veya mahiyet taşıdığından, Allah’ın 
Kelâmı’nın da mümkün olan her dekoratif çevrede ve ta-
bii ki evlerde göze ve kulağa hitap etmesi arzu edilmiştir. 
Müslüman dünyasının birçok köşesinde Kur’an pasajları 
yalnızca dinî açıdan önemli nesneler üzerinde değil, aynı 
zamanda kumaşlarda, elbiselerde, kaplarda ve servis 
tepsilerinde, kutularda, mobilyalarda, duvarlarda hatta 
küçük yemek kaplarında süsleme motifleri olarak kulla-
nılmıştır. 

3. Davranışlara Yansıyan Estetik
Kadının davranış estetiği aile fertlerine, özellikle ço-

cuklara eğitim olarak dönmekte ve örneklik teşkil etmek-
tedir. Çocuğun görme, duyma ve algılama atmosferine 
akseden şeyler müspet, temiz ve öğretici olmalıdır. Bu ise 
günün çoğunda annesiyle hemhal olan bir çocuğun gör-
mesi, duyması ve algılaması demektir. Daha anne kar-
nında iken annenin duygu ve düşüncelerinin, huyundaki 
güzellik ve çirkinliğin, inanışının çocuğu etkilediği bilim-
sel bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor.29 Gözünü açtığı 
zaman kendisini gören çocuğu, annenin abdestli olarak 
emzirmesi, besmele ile yerden kaldırması gibi davranış 
biçimleri, dinî duyguların çocuğa aksetmesini sağlar. 
Çocuk, ilk namaz kılan kişi olarak annesini görecektir.30  
Bu nedenle kadının ağzıyla söylediği güzel sözler, güzel 
davranışlarla pekişmezse hatta davranışları sözlerinden 
daha doğru aksetmezse, söyledikleri sözlerin tesiri şöyle 
dursun, bazen aksülamel yapması bile sözkonusudur.31

İlerleyen yaşlarda kız çocukları annelerinin giyim 
tarzını, nezafet ve zarafet anlayışını, çocuk yetiştirme tu-
tumlarını, insanlarla münasebetlerini aynen taklit edebil-
mektedir. Erkek çocuğu ise, annesinden gördüğü yemek 
kültürünü, davranış zarafetini, misafir ağırlama yöntemi-
ni, annesinin çocuk yetiştirme tarzını eşinden bekleye-

bilmektedir. Annenin davranış estetiğinin çocukta teza-
hürünü tecrübe eden atalarımız, “anasına bak kızını al” 
atasözü ile bu gerçeği vurgulamışlardır.

Kadının dinî duygu ve heyecanı; Kur’ân-ı Kerîm 
okuma, namaz kılma, hacca gitme ve zekât verme gibi 
ibadetlerle evde tezahür edecektir. Çocuğun bilincine ve 
benliğine yerleşen bu davranışlar, onun kafasından ve 
kalbinden ömür boyu çıkmayacaktır. Küçük yaşlarday-
ken kendisine Allah’ı anlatan annesinin sözleri, ilerleyen 
yaşlarda bile kulağında çınlayacaktır. Rahman ve Rahim 
olarak anlatılan Allah kavramı, çocuğun zihninde, tek 
güvenilecek merhametin, yaratanın merhameti olduğu 
duygusunu verecektir.  
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Kur’ân-ı Kerîm’de Cuma Sûresi’nde müminler 
Cuma namazında Allah’ı anmaya çağırıldıktan son-
ra, 11. âyette şöyle buyurulmaktadır: “Ama insanlar, 
dünyevî bir kazanç [fırsatı] veya geçici bir eğlence 
gördükleri zaman ona doğru koşup seni ayakta [ve 
konuşur durumda] bırakıverirler. De ki: Allah katında 
olan, bütün geçici eğlencelerden ve bütün kazançlar-
dan çok daha hayırlıdır! Allah rızık verenlerin en iyisi-
dir!” Bu âyetin iniş sebebi olarak sahih hadis kaynak-
larında şöyle bir rivâyet nakledilir: “Bir Cuma namazı 
vaktinde, Şam’dan Medine’ye bir ticaret kervanı gelir. 
Kervan şehre girerken def ve davul çalmaktadır. Tam 
bu esnada Hz. Peygamber (s.a.v) hutbe irad etmekte-
dir. Def ve davulun sesini duyan cemaat sabırsızlanır 
ve on iki kişi dışında herkes hutbeyi terk edip kâfilenin 
bulunduğu yere koşarlar.”1 

 Hicretin akabinde ve sahabenin dinî sosyal-

leşmesinin henüz başlarında gerçekleşen bu olay, de-
ğinilmesi gereken birçok husus yanında, tüketim ve 
eğlence kültürünün gücünü ve insanoğlunun bunlara 
olan hassasiyetini çok güzel bir şekilde göstermekte-
dir.  

 Bu yazının konusunu oluşturan popüler kül-
türle ilgili pek çok nitelendirmelerin başında onun 
“tüketime ve hazza yönelik tutumu” gelmektedir. Bu 
durum aynı zamanda popüler kültürü eleştirme nok-
talarının da önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Popüler kültür genellikle, üretici üst sınıfın kendi be-
ğenilerini halk tabakasına benimsetme, kendi üretim 
olanakları doğrultusunda halkı tüketime yöneltmenin 
diğer adı olmakla eleştirilmektedir. Gerçekten de po-
püler kültür sistematiğinin işlemesinde bireysel istek, 
beklenti ve hazların önemli bir yeri vardır. Belli bir 
süre sonra ortadan kalkan, doyum, arzu ve haz talep-

POPÜLER KÜLTÜR: 
SORUNLAR VE İMKÂNLAR

Mustafa ARSLAN*

POPÜLER KÜLTÜR GENELLİKLE, ÜRETİCİ ÜST SINIFIN KENDİ BEĞENİLERİNİ HALK 
TABAKASINA BENİMSETME, KENDİ ÜRETİM OLANAKLARI DOĞRUaLTUSUNDA 

HALKI TÜKETİME YÖNELTMENİN DİĞER ADI OLMAKLA ELEŞTİRİLMEKTEDİR.
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leriyle ortaya çıkan bir “sahiplik duygusu” ile popüler 
kültür kendi kendini üretmektedir. Böylece gündelik 
yaşantının sıradanlığı içinde kitlede kendisine olduk-
ça geniş bir yer bulabilmektedir. 

Popüler kültür ürünleri her ne kadar üretici üst sı-
nıflar tarafından halkın beğenisine sunulan bir karak-
tere sahip gözükse de aslında ortak duyu (common 
sense) denilen ve gündelik yaşantı içinde üretilen bir 
bilgi türünün sonucu olarak karşımıza çıkar. Başka bir 
deyişle popüler kültür, gündelik yaşantının pratiği 
içinde ortak duyu bilgisi ile üretilen ve geliştirilen bir 
özelliğe sahiptir. Ancak bu bilgi türü, halkın gündelik 
yaşantısı içinde kendi kendine oluşabildiği gibi, yük-
sek kültüre sahip üst sınıfların kendi tüketim mantık-
larını alta/halka benimsetme amaçlı faaliyetlerinin 
sonucu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Popüler 
kültürün bu ikili karakteri, ona yaklaşım tarzlarında 
hatta eleştirilerde bile ortaya çıkacaktır. Popüler kül-
türe ait ürünleri seçkinci tarzda tamamen eleştiren 
yaklaşımla, halka ait olması sebebiyle daha olumlu 
bakan yaklaşımları burada örnek verebiliriz. 

Popüler kültürün bu çelişkili özelliğine değinme-
mizin nedeni, popüler kültür değerlendirmelerinde 
görülen çok büyük bir yanlışlığa ya da “açmaz”a ya-
zının hemen başında dikkat çekmek, aynı zamanda 
da bu yanlışlığa düşmemeye dönük bir irade beyanı-
dır. Popüler kültür ürünlerini yorumlayan çalışmalara 
bakıldığında, nitelikli analizler bir yana, seçkinci bir 
yaklaşımla toptan bir olumsuzlama hemen dikkati 
çekmektedir. Bu bir açıdan doğrudur. Gerçekten de 
popüler kültürün içindeki doyum, haz ve eğlenceye 
dönük yönü, bireyde duyarsızlık ve kayıtsızlık duygu-
ları ile tüketim kültürü oluşturma işlevi onun dikkat 
edilmesi ve pedagojik açıdan eleştirilmesi gereken 
özelliklerindendir. Bugün kitle iletişim araçları gün-
delik hayatımızı giderek artan oranda etkilemektedir. 
Günümüzde gençlerin günde ortalama 5-6 saat med-
ya ile iç içe oldukları dile getirilmektedir.2 Şüphesiz 
buna internetin hayatımızdaki yaygınlığını ve tekno-
lojinin gelişmesi ve küçülmesi ile müzik ve sinema en-

düstrisinin bireyin doğrudan kullanımına açılmasını 
da eklemek gerekir. Giderek küçülen mp4, cep tele-
fonu vb. aygıtlarla, müzik, internet ve video gibi alış-
kanlıklar, sadece ev ve işyerindeki zamanlarımızı de-
ğil, yürüme, otobüs benzeri araçlarda, örneğin sınıfta 
ders anında ya da kısa teneffüslerde hatta yemek ara-
larındaki anlarımızı işgal etmektedir. Artık bırakın ki-
tap okuma gibi faydalı faaliyetleri, yemekte ya da oto-
büste yanımızda oturan insanla tanışma ve muhabbet 
etme imkânı, hatta gündelik işlerimize ya da hayata 
dair düşünme ve tefekkür etme anlarımız bile nere-
deyse ortadan kalkmaktadır. Hatta yoğun internet ve 
TV dizi merakının, arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinin 
yanı sıra aile içi ilişkileri bile sarsma noktasına getir-
diğini basında çıkan birçok haberden öğrenmekteyiz. 
Şüphesiz popüler kültür sadece medya ve internetle 
sınırlı kalmamakta, çizgi romanlardan çocuk, gençlik 
dergilerine, yiyecek, içecek (fast food) kültüründen 
alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığına, oyuncaklar-
dan spora ve dine kadar çok geniş alanda hayatımıza 
dair sınırlar koymakta ya da yeni imkânlar açmaktadır. 

Dolayısıyla popüler kültür 
ürünlerinin kullanımına dönük 
eleştirilmesi gereken birçok nokta-
nın olduğu bir gerçektir. Ancak bu 
durum popüler kültürün bütünüyle 

olumsuz bir olgu olduğu anlamına gelmemelidir. Son 
zamanlarda, “popüler kültür konusunda konuşmanın 
sadece eleştirmek demek” olduğuna dair bir yanlış 
anlayışa düşüldüğü görülmektedir. Haz ve eğlence 
kültürünün yanlışlıkları bir tarafa, yazının başında ver-
diğimiz hadisten çıkan sonuca göre, bu özellikler aynı 
zamanda insanın ihtiyaçlarına da işaret etmekte değil 
midir? Örneğin bir zamanlar anne babaların -özellikle 
muhafazakâr ailelerde- yasakladığı ve bir şekilde be-
ğeniyle okunulan çizgi romanlar aracılığı ile ilk oku-
ma alışkanlığını edindiğini söyleyenlerin sayısı hiç de 
az değildir. Kitle iletişim araçlarının, önceleri sadece 
okul, özel şahıs ya da kitaplarda bulunan ve herke-
sin kolayca ulaşamayacağı bilgilere ulaşılmasındaki 
katkılarını ve bireyin kendi kendini yetiştirmesi için 
sağladıkları kolaylıkları da burada zikretmek gerekir. 
Popüler kültür, bireyin gelişimine yönelik zararlı yan-
ları yanında, onu yeni bilgi ve teknolojilerle, üstelik 
eskisinden daha hızlı ve etkili biçimde donanmasını 

Son zamanlarda, “popüler kültür konusunda konuşmanın sadece eleştir-
mek demek” olduğuna dair bir yanlış anlayışa düşüldüğü görülmektedir.
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sağlayacak işlevlere de sahiptir. 
Popüler kültürdeki bu diya-

lektik durum din konusunda da 
geçerlidir. Popüler kültürle gelen, 
hemen her şeyin bir tüketim metaı 
haline gelmesi, bir “değer enflasyo-
nuna uğraması” halinden dinî bilgi 
de nasibine düşeni almaktadır. Dinî 
açıdan belli âdâb ve ilkelerle ted-
ris edilmesi, konuşulması gereken 
konuların, reyting uğruna medya-
da seviye dışı bir üslupla ve hatta 
mahalle kavgası görüntüsü altında 
tartışıldığı hepimizin malumudur. 
Bu durum popüler kültürün, bilgi-
yi enformasyona dönüştürüp de-
ğerini azaltarak popülerleştirmesi 
sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Yine 
popüler kültürün, bilgiyi kişinin ta-
lep ve beklentilerine göre kullanıma sokması da aynı 
bağlamda değerlendirilmelidir. Böylece aşkın nitelikte 
ve kendi anlam dünyası içinde belli bir değere sahip 
olan dinî bilgi, popüler kültür içinde basit bir tartışma 
konusu ya da basit bir tüketim me-
taı haline dönüştürülmektedir. 

Popüler kültür ve din ilişkisinde 
dikkatleri çekmek istediğimiz diğer 
bir husus, dinî temaların medyada 
nasıl sunulduğu konusudur. Dinin, 
belli bir geleneğe yaslanması sebe-
biyle geçmişle bağlantılı tarzda anlaşılması doğaldır. 
Ancak bu durum, dinin tamamen geleneksel bir çer-
çevede sunulmasını gerektirmemelidir. Dinin temel 
ilke ve değerlerini, bu günün kitle iletişim mantığı ve 
formu içerisinde anlatacak çalışmalara ihtiyaç bugün 
de geçerliğini sürdürmektedir.

Kitle iletişim araçlarında dinî temaların işlenişi 
konusunda dikkatimizi çeken bir diğer nokta, TV dizi-
leri ve sinema filmlerinde mistik ve büyüsel temaların 
dinî konularla iç içe verilmesidir. Büyüsel, mistik ve 
ezoterik niteliğe sahip bir çok popüler dinî konu, kitle 
iletişim araçlarında sıkça işlenmeye başlanmıştır. Gü-
nümüzde hemen her gazete ve dergide artık, bir burç 
ve astroloji sayfası ile karşılaşmaktayız. Parapsişik ve 
kehanetsel konular dergi kapaklarında ve gazetelerin 

üst sütunlarında, haber ve tartışma 
programlarınınsa önemli konuları 
arasında yer almaktadır. Önceleri 
bu tip konular, şarlatanlık olarak 
gazetelerin iç sayfalarında ve haber 
programlarında polisiye olay olarak 
verilirken, günümüzde manşetlerde 
ve oldukça geniş bir şekilde işlen-
mektedir. Bu yaygınlığın, modernli-
ğin geçirdiği krizle, modern insanın 
anlam arayışları ile alakası olsa da, 
postmodern yaklaşımların yerel, 
akıl karşıtı ve geleneksel olana rağ-
betinin yanı sıra mistik “Yeni Çağ” 
akımının entelektüel desteği ile de 
yakından alakası vardır.3 Ancak dinî 
ve mânevî konuların işlenmesinde 
sahih dinî bilgiye yaslanmadan ya-
pılan çalışmaların nasıl bir tahribata 

neden olacağı hepimizin malumudur.
Sonuç olarak bilgi ve teknolojideki baş döndürü-

cü gelişmeler, popüler kültürün etki alanlarını da hızla 
genişletmektedir. Popüler kültürün, yarattığı sorunlar 

ve getirdiği yeni imkân ve kolaylıklarla, hayatımız üze-
rinde eskisinden daha etkili olacağı anlaşılmaktadır. 
Önemli olan popüler kültüre dönük seçkinci ve sonu 
gelmez eleştirilerde bulunmak değil, sebep olduğu 
sorunların farkına vararak gidermeye çalışmak, aynı 
zamanda hayata dair “yeni şeyler söyleyebilmenin” ih-
timallerini araştırmaktır. 

1- Mevdûdî, Tefhimu’l Kur’ân, İnsan Yayınları, VI: 314 vd.
2- Ş. Kızıldağ, Medya Çocukları, Şehir Yayınları, İstanbul 2001, s. 10. 
3- Bu konunun sosyolojik ve felsefî arka planının işlendiği bir çalışma için bkz. M. Arslan, “Değişim Süre-
cinde Yeni Dindarlık Formları: Yeni Çağ İnanışları Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2006, 4 (11), 7-24. 

D İ P N O T L A R

Kitle iletişim araçlarının, önceleri sadece okul, özel şahıs ya da kitaplarda 
bulunan ve herkesin kolayca ulaşamayacağı bilgilere ulaşılmasındaki kat-
kılarını ve bireyin kendi kendini yetiştirmesi için sağladıkları kolaylıkları 
da burada zikretmek gerekir. 



SIBYAN MEKTEBLERİ: 
DEĞER EĞİTİMİNİN TARİHE

BAKAN YÜZÜ 
Mefail HIZLI*

TOPLUMSAL, BİREYSEL YA DA AİLEVÎ DEĞERLERİN KÜLTÜRDEN BAĞIMSIZ OLMASI 
DÜŞÜNÜLEMEZ. KÜLTÜR İSE PAYLAŞILAN DEĞERLER, SİMGELER, İNANÇLAR VE 

YAŞANTILARIN BÜTÜNÜDÜR. DEĞERLER, KÜLTÜREL BİLGİDİR; KÜLTÜRÜN 
ÖĞELERİ ÜZERİNE KURULURLAR.

Tarih boyunca toplumlar, değerlerini sonraki nesil-
lere aktarmak için eğitime çok büyük önem vermişlerdir. 
Değerlerden arındırılmış ve değerleri barındırmayan bir 
eğitim anlayışından söz edilemez. Çocuklara ve yetiş-
mekte olan kuşaklara doğruyu, yanlışı ve ortak değerleri 
benimsetmek, toplumların özen gösterdiği konulardan 
olduğu tartışmasızdır.

Toplumsal, bireysel ya da ailevî değerlerin kültür-
den bağımsız olması düşünülemez. Kültür ise paylaşılan 
değerler, simgeler, inançlar ve yaşantıların bütünüdür. 
Değerler, kültürel bilgidir; kültürün öğeleri üzerine ku-
rulurlar. Toplumdaki bireylerin o değerleri korumasına 
veya göz ardı etmesine paralel olarak değerler ya zaman-
la kaybolurlar ya da bir sonraki nesle aktarılarak yıllarca 
devam ettirilirler. Değerlerin yıllarca devam etmesi ve ka-
lıcı olması, onların insanlarca içselleştirilmesine ve genel 
kabul görmesine bağlıdır. 

Her toplumun kendine özgü bazı ortak değerleri 
olduğu gibi bütün toplumları kuşatacak evrensel değer-

ler de vardır. Yetişkin nesillerin görevi, hem evrensel de-
ğerleri özümsemiş hem de yaşadığı toplumun öne çıkan 
bazı özel değerlerini sahiplenmiş kuşaklar vücuda getir-
mek olmalıdır. Bu bağlamda, geçmiş yüzyıllarda Osman-
lı toplumunun, yetişmekte olan nesillere dinî, sosyal ve 
kültürel değerlerini aktarmakta bir hayli başarılı olduğu 
sıbyan mektepleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz.

Osmanlılar, daha ilk dönemlerden itibaren birçok 
müessesede olduğu gibi, eğitim-öğretim konusunda da 
dikkat çeken bir çaba sergilemişlerdir. Medreseler, Os-
manlı Devleti’nin hemen her şehrinde hatta birçok yerle-
şim biriminde, çevreyi kültürel yönden zenginleştirirken, 
bu kurumların bir alt basamağını oluşturan mekteplerde 
de belli bir disiplin içinde tedrisat gerçekleştiriliyordu. 
Medreselerde ulaşılan başarıların arka planında, mektep-
lerde kazanılan temel bilgi, görgü ve tecrübenin bulun-
duğu şüphesizdir.

Kuruluşunda itibaren genellikle beş-altı yaşlarındaki 
Osmanlı çocuklarının eğitim-öğretim için gittikleri sıbyan 

* Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

Ayasofya Sıbyan Mektebi Sıbyan Mektebi İç Mekan
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Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi



mekteplerinde eğiticilik ve öğreticilik görevini “muallim” 
üstlenmişti. Muallimin yardımcısı olarak bazı mektepler-
de “halife/kalfa” kadrosu da vardı. 

Mektepler, genellikle ahşap ya da kâgir olarak iki 
katlı ve kubbeli inşâ edilmekteydi. Mekteplerin fiziksel 
yapılarının genel ev mimarîsine benzemesi, üzerinde 
durulması gereken önemli bir husustur. Zira beş-altı yaş-
larındaki çocukların mekteplere intikallerinde psikolojik 
birtakım ögelerin ağırlıklı olarak kendini hissettireceği 
muhakkaktır. Çocukluğunun ilk devresinde ev hayatını 
maddî ve mânevî yönüyle yakından teneffüs etmiş yav-
ruların, eğitim-öğretim sebebiyle yaşadıkları evin dışın-
da bir başka mekâna devam etme 
zorunluluğu, bu ikinci mekânın ev 
mimarîsinde yaptırılmasını zorunlu 
kılmış olmalıdır. 

Gerçekten de mekteplerin bir-
çoğu geleneksel ev formunda iki kat-
lı yapılmakta ve ikinci katta bulunan 
kubbeli mekânda öğrencilere ders 

verilmekteydi. Bütün bunlar, mektep çocuklarının, kendi 
evlerinden farklı bir ortama geçtikleri bu hassas psikolo-
jik devrede, en azından, fiziksel mekân olarak kendilerini 
rahat hissetmelerine zemin hazırlamaktaydı. 

Öte yandan, çocukların okula yeni başlamaları tarih 
boyunca bir heyecanı da sürekli beraberinde getirmiştir. 
Bir Osmanlı çocuğunun hayatında iz bırakan en önem-
li olaylardan biri, okuluna başladığı gün cereyan eden 
“âmin alayı” (bed-i besmele cemiyeti) törenidir. Âmin 
alayları, çok renkli dinî ve millî motiflerle doluydu.

Âmin alayı, Osmanlılar döneminde yüzyıllar boyun-
ca uygulanmış ve geleneksel hale gelmiş bir merasimdir. 

Genellikle, çocukların okula başla-
ma heyecanına heyecan katmak ve 
evlerinden ayrılıp farklı bir fiziksel 
mekâna geçtikleri bir ortamda mo-
tivasyonlarını artırmak ve endişe ile 
korkularını azaltmak için düzenle-
nen bu tören, ailelerce son derece 
önemsenirdi.

Çocuklara ders verecek kişilerde 
“…âlim, verâ sahibi, iffetli, 

müttakî, mütedeyyin, iyi ahlâk 
sahibi, mürebbî, iyiliklere 

meyyâl, kötülüklerden korunan, 
mütedeyyin vs.” gibi vasıfların 

aranması, bilgi ve değerler 
eğitimi konusundaki yaklaşımı 

ortaya koymaktadır. Şu
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İçinde yaşadığı toplumun dinî, millî, sosyal ve ahlâkî 
değerlerinin öğretildiği; vatan, millet, bayrak, ana-baba, 
sevgi, kardeşlik vb. duyguların etkin bir şekilde aktarıldı-
ğı mektepler, çocukların kişiliklerinin de oluştuğu önemli 
eğitim-öğretim yuvalarıydı. 

Okulun ilk günü, çocukları son derece heyecanlan-
dırırdı. O günün sabahı erkence kalkılır ve yeni alınan el-
biseler büyük bir özenle giydirilirdi. Öte yandan mektep 

hocası da daha önce okula başlayan çocukları sıraya di-
zer ve bir düzen içerisinde yürümelerini isterdi. Öndekiler 
yüksek sesle ve koro halinde ilâhiler okurken arkadaki-
ler de beyit aralarında “âmin” derlerdi. Okula başlayacak 
çocuklar tek tek evlerinden alınarak bu alaya dâhil edilir 
ve hep birlikte mektebe varılırdı. İstanbul’da oturan aile-

ler, okula başlayacak çocuklarını bu törenden önce Eyüp 
Sultan’a götürür ve birlikte dua ederlerdi.

Okulun yeni öğrencileri için düzenlenen bu tören, 
sadece okula başlayanları değil, daha sonraki yıllarda 
talebe olacakları da bir hayli özendirmekte ve büyük bir 
okuma arzusu uyandırmaktaydı. Ana-babaları da saran 
bu heyecanın, çocuklarının eğitimi konusunda motive 
edici bir unsur taşıdığı da açıktır. Çocukları mektebe gön-

dermenin zorunluluk kapsamında 
olmadığı bir ortamda, böylesi mera-
simlerin ne kadar anlamlı olduğu tar-
tışmasızdır .

Çocuklara değerler eğitiminin 
verildiği en yoğun ortamlar elbette dersler idi. Bazıların-
da küçük birtakım değişiklikler olsa dahi, mekteplerde 
genel anlamda belli bir müfredat ve ders programı takip 
ediliyordu. Çocuklara değerler eğitiminin verildiği pek 
çok ders olmakla birlikte, Kur’ân-ı Kerîm, Fıkıh (ilmihal) ve 
Ahlâk (edeb) dersleri, bunun en yoğun yaşandığı içerikle-

Her toplumun kendine özgü bazı ortak değerleri olduğu gibi bütün toplum-
ları kuşatacak evrensel değerler de vardır. Yetişkin nesillerin görevi, hem ev-
rensel değerleri özümsemiş hem de yaşadığı toplumun öne çıkan bazı özel 
değerlerini sahiplenmiş kuşaklar vücuda getirmek olmalıdır. 
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re sahipti. Bu dersler hakkında şimdi kısaca bilgi verelim.
Sıbyan mektepleriyle ilgili bilinen en temel ders, 

İslâm dininin de ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm idi. Bu 
kutsal kitabın öğretilmesi, mümin velilerce, çocukları için 
yerine getirdikleri son derece mukaddes bir görev sayı-
lırdı. 

Osmanlıların son dönemlerine kadar uygulanage-
len bir metotla, çocuklar Kur’an’ın öğretimine geçmeden 
önce sırasıyla elifbâ ve amme cüzleriyle Mülk sûresi ve di-
ğer bazı cüzleri öğrenmek zorundaydılar. Bu dersle amaç-
lanan temel hedef, kutsal kitabın, mümkün olabildiğince 
kurallarına uygun (tecvid) ve “tertîl” üzere okunması idi. 
Okumayı öğrenen talebelerin indirdikleri “hatim”ler bir 
cemiyet ile taçlandırılmaktaydı. Kur’ân-ı Kerîm derslerin-
de namaz ve diğer ibadetlerde okumak zorunda oldukla-
rı sûre ve dualar da öğretilirdi. Ayrıca hâfız olmak isteyen 
öğrencilerin, hıfzını tamamlayıncaya kadar mektebe de-
vam etmelerine izin verildiği sanılmaktadır.

Ders programları arasında Fıkıh (ilmihal) önemli 
bir yer tutmaktaydı. Kişinin sadece ibadetlerinin değil, 
hayatının her alanını ihtiva eden ve “muâmelât” denilen 
uygulamaların ilköğretim seviyesindeki çocuklara öğ-
retilmesinin faydalı olacağında şüphe yoktur. “Helâl” ve 
“haram” anlayışının en iyi bir biçimde öğretilebilecek, 
özümsenebilecek ve zihinlere en net bir şekilde nakşedi-
lebilecek çağın ilköğretim devresi olduğu dikkate alınır-
sa, böyle bir ders seçiminin isabetli olduğu söylenebilir. 

Günlük yaşamla ilgili temel ilmihal bilgilerinin, çocuklara 
bu derste basitleştirilerek ve örneklendirilerek verilmeye 
çalışıldığını düşünüyoruz.

Mekteplerde ihmal edilmediği anlaşılan bir ders de 
Ahlâk (edeb) idi. Kişiliğin teşekkül ettiği bu dönemde 
böyle bir dersle, çocukların İslâm’ın yüce değerleri doğ-
rultusunda yönlendirilmesi, ailesine, topluma ve millete 
daha faydalı hale getirilmesi amaçlanmaktaydı. İhtimal ki, 
bu derste ayrıca millî, mânevî ve ahlâkî değerler üzerinde 
de durulmakta, toplumun dinden ve gelenekten getirdi-
ği değerlerin nasıl anlaşılması gerektiği irdelenmekteydi.

Bu derslerin dışında yine mektep öğrencilerine veril-
diği anlaşılan; Hz. Âdem’den başlayarak son peygamber 
Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar olan peygamberlerin ha-
yatlarından kesitler sunulduğu Dinler Tarihi, Osmanlıca 
dilbilgisinin aktarıldığı Sarf-Nahiv, eğitim-öğretim için 
şiddetle ihtiyaç duyulan Yazı (kaligrafi) ve Aritmetik ders-
leri de vardı .

Derslerin ve değerlerin eğitiminde en önemli görev 
kuşkusuz muallimlere düşmekteydi. Bu konuda ciddi bir 
duyarlılığın oluştuğu vakfiyelerden anlaşılmaktadır. Ço-
cuklara ders verecek kişilerde “…âlim, verâ sahibi, iffetli, 
müttakî, mütedeyyin, iyi ahlâk sahibi, mürebbî, iyiliklere 
meyyâl, kötülüklerden korunan, mütedeyyin vs.” gibi va-
sıfların aranması, bilgi ve değerler eğitimi konusundaki 
yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, Osmanlı çocuklarının 
okula gittikleri ilk günden itibaren değerler eğitim süreci 
başlıyordu. Osmanlı mektepleri üzerinde yapılan çalış-
malar, en az dört-beş yıl süren eğitim-öğretimleri sırasın-
da verilen derslerle de çocukların dinî, sosyal, ahlâkî ve 
kültürel yönden ciddi olarak beslendiklerini, toplumun 
ihtiyaç duyduğu ortak değerlerle bezendiklerini ve gele-
nekleri konusunda titiz davrandıklarını göstermektedir. 
Bu sebeple sıbyan mekteplerinin, Osmanlı tarihi boyun-
ca değerler eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun son 
derece güvendikleri kurumlar olarak dikkat çektiğini ifa-
de edebiliriz.  

1- Sadegül Akbaba-Altun, “Eğitim Yönetimi ve Değerler”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1/1 Ocak 2003, s.8.
2- Özgönül Aksoy, Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul 1968, s.150; 
Mefail Hızlı, Osmanlılarda İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri, Bursa 1999, s.36-38.
3- Ali Birinci, “Mahalle Mektebine Başlama Merasimi ve Mekteb İlâhileri”, II. Milletlerarası Türk Folklor 
Kongresi: Bildiriler IV, Ankara 1982, s.37-57; Mustafa Öcal, “Âmin Alayı”, DİA, c. III, s. 35.
4- Mefail Hızlı, “Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği)”, Osmanlı 
Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, 12-15 Şubat 1995, Tebliğler, İstanbul 2001, 
s.109-115.
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DİN FELSEFESİ BAĞLAMINDA 
DEĞER
Cafer Sadık Yaran*

DİN SADECE DOĞRU İNANCI YETERLİ GÖRMEMİŞ, ONUN ERDEMLİ 
DAVRANIŞLARLA TAMAMLANMASINI İSTEMİŞTİR.

Din Felsefesi, dinin entelektüel değerlendirmeye 
uygun olan konularına felsefenin yöntemleriyle bakmak 
ve böylece dinin felsefî bir değerlendirmesini yapmak-
tır. Değer ise önemli bulduğumuz, üstün tuttuğumuz 
somut ya da soyut her şeydir. Dinî, felsefî, ahlâkî ve es-
tetik değerler, din felsefesinin daha yakından ilgilendiği 
değer kümelerini oluştururlar. Din felsefesi bağlamında 
en önemli değerler, hem dinin hem de felsefenin ortak 
olarak vurguladığı değerlerdir. Bu yazıda önce ortak te-
mel değerler, sonra yaygın kabul gören üst değerler, en 
sonunda da değerlerle ilgili belli başlı tartışmalar üze-
rinde durulacaktır.

Din, Felsefe ve Din Felsefesinin Ortak Temel De-
ğerleri

Felsefeyi İslâm düşüncesine tanıtan, meşruiyet ve 
makbuliyetini savunup sevdirmeye çalışan Kindî başta 
olmak üzere pek çok İslâm filozofuna göre din ve felse-
fe özellikle konu ve gaye açısından birçok ortak özelli-

ğe sahiptir. Bu geleneksel bakış ana hatlarıyla doğru bir 
perspektifi yansıtmaktadır. Onların konu ve gaye eksenli 
yorumlarının benzerini biz de değerler açısından yaptı-
ğımızda benzer bir sonuçla karşılaşırız. Dinin ve felsefe-
nin ortak olarak vurguladığı ve dolayısıyla din felsefesi 
bağlamında büyük önem taşıyan temel değerlerin en 
önemlisi sayılabilecek dört tanesi şunlardır: 

1. Doğruluk/Hakikat
Dinin önde gelen değerlerinden biri doğruluk/

hakikat arayışıdır. Burada doğruluk, gündelik yaşamda 
gerçekleştirmemiz gereken ahlâkî anlamdaki doğruluk-
tan ziyade doğru inanç, doğru yol, bağlanacak doğru bir 
din konusundaki hakikat arayışıdır. Her inanç, her yol 
ve hatta her din, başlı başına bir değer kabul edilmez. 
Kur’an’ın ifadesiyle yol bir değil ikidir: “Biz ona eğri ve 
doğru iki yolu da göstermedik mi?”  Değer(li) olan bun-
ların doğru olanıdır. Onun için müminler günde defalar-
ca “(Allah’ım!) Bizi doğru yola eriştir”  diye dua ederler. 

*Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
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Bu talep “Bizi nimete erdirdiğin kimselerin yoluna eriş-
tir”  talebinden de önce gelir. 

Din gibi felsefe için de doğruluk/hakikat en önce-
likli değerlerden biridir. Felsefenin onlarca tanımı vardır 
ve filozofların kendileri bile felsefeyi tanımlamaya pek 
yanaşmazlar. Buna rağmen, felsefenin klasik ve köklü 
tanımlarından biri, onun, “doğru kabul ettiğimiz temel 
inançlarımızla ilgili bir tür hakikat arayışı” olduğudur. 
Bazı septikler, sofistler ve günümüzün kimi postmoder-
nist düşünürleri farklı düşünse de, felsefe her zaman, 
özellikle rasyonel düşünmeye ve sorgulamaya dayalı 
hakikat arayışını en önemli işlevlerinden biri olarak gör-
müştür. 

2. Erdem/Fazilet
Din ve felsefenin ortak temel değerlerinden bir di-

ğeri erdem/fazilettir. Ahlâklılığın iyi ahlâk ve kötü ahlâk 
olarak ikiye ayrıldığı yerde, erdem/fazilet, reziletin/er-
demsizliğin zıddı olarak iyi ahlâka, iyi huy, karakter ve 
eylemlere tekabül etmektedir. Din sadece doğru inancı 
yeterli görmemiş, onun erdemli davranışlarla tamam-
lanmasını istemiştir. Kur’an’da geçen pek çok ayette 
doğru imandan hemen sonra iyi amel sahibi olunması 
gerektiği vurgulanmaktadır: “İnsanlar hüsran içindedir. 
Ancak inanıp yararlı iş işleyenler bunun dışındadır”. 

3. Bilgelik/Hikmet
Din ve felsefenin temel ortak değerlerinden biri 

de bilgelik/hikmettir. Doğru bilgi ve inançların erdemli 
karakter ve eylemlerle bütünleştirilmesi ve bu vasıflarla 
insanlara örneklik edip öğütler verilmesi konusunda in-
sanın erişebileceği kadar yüksek bir noktaya erişme hali 
ve ideali olarak tasvir edilebilecek olan bilgelik, bütün 
büyük dinlerin en fazla önem ver-
diği değerlerden biridir. Kur’an’da 
hikmet hayırla birlikte anılmaktadır: 
“Kime hikmet verilmişse şüphesiz 
ona çokça hayır verilmiştir”. 

4. Mutluluk/Saadet
Din ve felsefe arasında görü-

lebilecek ortak temel değerlerden 
dördüncüsü de mutluluk/saadet-
tir. Dinin amacı insanların sadece 
bu dünyada değil öte dünyada da 

ebedî saadete ermeleridir. Saadet kavramı, dine uzak, 
dünyevî bir kavram değildir. Bu konuyla ilgili birçok 
âyetten birinde insana hem iyilik hem de kötülük kabili-
yeti verildiği bildirildikten sonra “Kendini arıtan saadete 
ermiştir” denilmektedir. 

Din, Felsefe ve Din Felsefesinin Yaygın Üst De-
ğerleri

Din felsefesi bağlamında bu temel değerler daha 
başka üst değerlerin araştırılmasına, aydınlatılmasına, 
tartışılmasına ve savunulmasına yol açmaktadır. Dinde 
ve felsefede yaygın olarak paylaşılan üst değerlerin en 
önemlilerinden dört tanesi de şunlardır:

1. Allah/Tanrı 
Allah ve Allah inancı din için en üst değerdir. Kutsal 

değerler skalasının zirvesinde bu inanç bulunur. Ayrıntı-
lardaki farklılıklara rağmen Allah’ın varlığı ve kemal sıfat-
larıyla muttasıflığı her dinin esas itibarıyla ittifak ettiği 
hususların başında gelmektedir. Dinler için Allah, varlı-
ğın da değerlerin de nihaî kaynağıdır. “Nereden geldik?” 
sorusunun en kesin ve kısa cevabı O’dur. 

Bu durum sadece din için değil, felsefe için de bü-
yük ölçüde böyledir. Filozofların çoğu Tanrı’ya inanan 
kişilerdir ve en yaygın olduğu söylenebilecek Tanrı ta-
savvuru da dinlerin tasavvuruna en yakın olan teizmdir. 
Pascal’ın ve bazı çağdaş felsefecilerin dinin Allah anlayı-
şı ile filozoflarının Tanrı anlayışını birbirinden çok uzak 
göstermelerinin çok fazla haklı gerekçeleri yoktur. So-
nuçta hem din hem de felsefenin ana çizgisi için Allah/
Tanrı en üstün değerdir. 

2. Vahiy-Akıl
Dinin epistemolojik anlam-

da en üst değeri vahiy ve onunla 
bağlantılı kitap ve nübüvvet inanç-
larıdır. Vahiy bir bilgi kaynağıdır; 
duyuları ve aklı aşan konularda in-
sanlara bilgi verir ve rehberlik eder. 
Bununla birlikte vahyin kendisi de 
insanlara akıllarını ve duyusal bilgi 
güçlerini kullanmalarını fazlasıyla 
tavsiye eder. 

Felsefenin epistemolojik de-
ğerlerinin başında da duyular ve 

Çoğunluğun görüşünün, 
değerlerin tek kaynağı olma-
makla birlikte nihaî ve temel 
kaynağının doğrudan (vahiy) 

veya dolaylı (fıtrat, vicdan) 
olarak ilâhî olduğu, bununla bir-
likte değerlerin oluşumunda ve 

aktarılışında insan aklı ve deney-
imlerinin, toplumsal dinamikler 
ve kültürel birikimlerin rolünün 
de inkar edilemeyeceği şeklinde 

olduğu söylenebilir. 
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özellikle akıl gelir. Duyular ve aklı yüceltip başarıyla kul-
lanmak dinî bilgi ve vahyin değerini düşürmek anlamına 
gelmemektedir. Zaten felsefe tarihçisi Bryan Magee’nin 
Felsefenin Öyküsü’nde dediği gibi “Bazılarının yoksa da 
en büyük filozofların dinî inançları vardı.” Dolayısıyla, ön-
celik ve vurgu farkı olmakla birlikte, vahiy ve akıl da din 
felsefesindeki temel epistemolojik değerlerdendir.

3. Ahlâk/Etik
“Nasıl yaşamalıyız ki arınalım, kemale erelim ve 

birbirimizle barış içinde yaşayabilelim?” türü soruların 
cevabını dinî ahlâk ve felsefî etik vermeye çalışır. Dinin 
inanç ve ibadet yanında üçüncü temel boyutunu ahlâk 
oluşturduğu gibi felsefenin ontoloji ve epistemoloji ya-
nında üçüncü ana kısmını da aksiyoloji veya etik oluş-
turur. Din de felsefe de ahlâkı ve ahlâkî değerleri her 
zaman en üst düzeyde tutar. Bu konudaki bazı tartışmalı 
konulara biraz aşağıda değinilecektir.

4. Âhiret/Ölümsüzlük 
“Nereye gidiyoruz?” sorusu da çok önemli bir inanç 

değeri ile karşılık bulmaktadır. Dinlerin bu soruya ver-
dikleri cevap âhiret merkezlidir; ve bu kavram dinler için 
de dindarlar için de en önemli inanç değerlerindendir. 
Felsefede ve özellikle din felsefesinde de ölümsüzlük 
önemli inanç veya tartışma alanlarından biridir. Ölmek 
üzereyken etrafında ağlayanları “ölümsüzlük olduğu için 
fazla üzülecek bir şey olmadığı” şeklinde yorumlarıyla 
teskin etmeye çalışan Sokrates başta olmak üzere, pek 
çok filozof için ölümsüzlük de varoluşsal değerlerin en 
önemlilerindendir.

Din Felsefesinde Değer Mer-
kezli Tartışma Alanları

Din felsefesi, tipik bir felsefe 
disiplini olarak değerlerle ilgili pek 
çok tartışmanın yapıldığı ve farklı 
görüşlerin savunulduğu bir alandır. 
Bu tartışmaların en önemlilerinden 
bazıları özetle şunlardır:

1. Dinin Değerlere Kaynaklı-
ğı ve Katkısı (Eflatun’un Euthyphro 
Dilemi)

Din felsefesindeki tartışma 
alanlarının başında değerler yahut 

kısaca ahlâk alanı ile genelde dinin, özelde Tanrı’nın iliş-
kisi meselesi gelir. İlk felsefî tartışma Eflatun’un Euthy-
phro diyaloğunda “İyi, özünde iyi olduğu için mi Tanrı 
emretmektedir, yoksa Tanrı emrettiği için mi bir şey iyi 
olmaktadır?” şeklinde özetlenebilecek bir konu üzerine 
yapılır. 

Sonuçta çoğunluğun görüşünün, değerlerin tek 
kaynağı olmamakla birlikte nihaî ve temel kaynağının 
doğrudan (vahiy) veya dolaylı (fıtrat, vicdan) olarak ilâhî 
olduğu, bununla birlikte değerlerin oluşumunda ve ak-
tarılışında insan aklı ve deneyimlerinin, toplumsal dina-
mikler ve kültürel birikimlerin rolünün de inkar edileme-
yeceği şeklinde olduğu söylenebilir. 

2. Değerlerin Tanrı İnancına ve Dine Katkısı 
(Kant’ın Ahlâk Delili)

Değerler bağlamında din felsefesinde tartışılan bir 
başka konu da değerler veya ahlâkın varlığının Tanrı’nın 
varlığına delil olup olmayışıdır. Kant, Allah’ın varlığına 
dair ontolojik, kozmolojik dünyada gerçekleşmesini 
sağlayacak bir Tanrı’ya ahlâk bilincinden dolayı inanma-
nın daha doğru olduğunu savunmuştur. Kant’ın dışında 
bazı filozoflar da her insanın fıtratında vicdanın varlığını 
veya insanlar arasında görülen yüksek değerlerin varlı-
ğını Allah’ın varlığının delilleri olarak değerlendirmişler-
dir. 

3. Değerleri Seçme ve Yapmada Özgürlük ve De-
terminizm 

Din ve felsefedeki değer tartışmalarının belki en 
eski olanlarından birinin özgürlük 
ve kader eksenli tartışmalar olduğu 
malumdur. Dinde de felsefede de 
her iki görüşü savunanların olduğu 
bir gerçektir. Bununla birlikte dinin 
de felsefenin de insanlara hitap 
eden, onları şöyle değil de böyle 
inanmak ve şu şekilde değil de bu 
şekilde yaşamak konusunda ikna 
etmeye çalıştıkları dikkate alınırsa, 
her ikisinin de aslında karşılarında 
buldukları ve etkilemeye çalıştıkları 
insanları belli ölçüde özgürce karar 
verebilen varlıklar olarak kabul et-
tikleri açıkça ortaya çıkar. Nitekim 

Dinin de felsefenin de insanlara 
hitap eden, onları şöyle değil de 

böyle inanmak ve şu şekilde değil 
de bu şekilde yaşamak konusunda 

ikna etmeye çalıştıkları dikkate 
alınırsa, her ikisinin de aslında 

karşılarında buldukları ve etkileme-
ye çalıştıkları insanları belli ölçüde 
özgürce karar verebilen varlıklar 

olarak kabul ettikleri açıkça ortaya 
çıkar. Nitekim insanların tercih 

özgürlüğü Kur’an’da şu ayette de 
açıkça belirtilir: “Semud milletine 

doğru yolu göstermiştik, ama onlar 
körlüğü, doğru yola gitmeye tercih 

ettiler” (Fussılet, 41: 17)
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insanların tercih özgürlüğü Kur’an’da şu ayette de açıkça 
belirtilir: “Semud milletine doğru yolu göstermiştik, ama 
onlar körlüğü, doğru yola gitmeye tercih ettiler” . 

4. Değerler ve Ölümsüzlük İlişkisi 
Din felsefesi bağlamında değerlerin ele alındığı son 

bir konu da değerler ve ölümsüzlük arasındaki ilişkidir. 
Ölümden sonra hayat ve özellikle cennet-cehennem 
inancının dinî ahlâkın değerini düşürüp düşürmediği 
Bertrand Russell gibi filozofların itirazları bağlamında 
tartışma konusu olmaktadır. Dindarların cennet için 
iyilik ettiklerini iddia eden bazı kişiler, bunun bencil ve 
çıkarcı bir tutum olduğunu öne sürmektedirler. Oysa, 
cennet, inananların çoğu için değerlere uygun yaşama-
nın sebebi değil sonucudur. İnsanların değerlere uygun 
davranmalarını sağlamada önemli bir rolü ve işlevi oldu-

ğu inkar edilemez olmakla birlikte, cehennem korkusu 
veya cennet ümidi müminlerin ahlâklılığının tek sebebi 
değildir. Gerçek müminler için en büyük değer ve en bü-
yük ümit Allah’ın hoşnutluğudur. Bu husus Kur’an’da da 
açıkça belirtilmektedir: “Allah mümin erkeklere ve mü-
min kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar 
akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler vaat 
etmiştir. Allah’ın hoşnut olması en güzel şeydir.”  

1- Beled, 90/ 10.
2- Fatiha, 1/ 6.
3- Fatiha, 1/ 7.
4- Asr, 103/ 1-3.
5- Bakara, 2/ 269.
6- Şems, 91/ 9.
7- Fussilet, 41/ 17.
8- Tevbe, 9/ 72.
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DOĞAN CÜCELOĞLU İLE SÖYLEŞİ Betül Çakırca - Davut Özgül • Fotoğraf: Erdem Dereyayla

Mersin’in Silifke kasabasında 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dün-

yaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli’de liseyi bitirip 

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. ABD’de Illinois 

Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır. Türkiye’de Hacettepe ve 

Boğaziçi üniversitelerinde çalışmış, Fulbright bursu  ile Berkeley’deki Kaliforniya 

Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır. 1980-1996 

yılları arasında ABD’deki Fullerton şehrinde Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde 

görev yapmıştır. 1996’dan bu yana Türkiye’de üniversite öğrencilerine, öğret-

menlere, anne-babalara ve işadamlarına yönelik seminerler, konferanslar  ve 

atölye çalışmaları düzenlemektedir. Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel 

makalesi yayınlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçe-

vesinde gelişim seminerleri sunan iletişim psikolojisi uzmanıdır. Çok sayıdaki 

kişisel gelişim kitabı ile Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceler.



Değer nedir? Her zaman olumlu manayı mı ifade 
eder ve değer aktarımı en sağlıklı şekilde nasıl olmalı-
dır?

Değer, esas itibariyle önemli olduğuna inanılan ve 
davranışta yaşatılan düşünce ve inançlardır. "Davranışta ya-
şatılan" kelimesinin altını çiziyorum çünkü bazı değerler ko-
nuşulur ama kişinin davranışına baktığınız zaman o değerin 
yansımadığını görürsünüz. Bir düşünce, bir fikir inanç haline 
gelip davranışta yaşatılmaya başlandığı zaman değer hali-
ne dönüşür. Ve bilinçli ya da bilinçsiz insanlar mutlaka dav-
ranışlarına değerlerini yansıtırlar.  Bu yüzden değer, sürekli 
bir pusula gibi insanın bilincinde yol gösterir. Ancak kişinin 
sahip olduğu bazı değerlerinin olması, ille de o insanın bi-
linçli, kendine ve topluma yararlı bir insan olduğu anlamına 
gelmez.  Ben hayat ve evrenle ilişki içerisinde olan insan yak-
laşımlarını üç başlıkta topluyorum: Ben bilinci. Bu yaklaşım 
içerisinde kişinin temel varsayımı şudur: Ben önemliyim ve 
bütün evren bana hizmet etmek için var. O nedenle ihtiya-
cım olan ne ise alır kullanırım ve kimseye de sebep göster-
mek zorunda değilim. Her şeyden önce bu insanın hayatını 
devam ettirebilmesi için güce ihtiyacı vardır ve bu gücün 
peşindedir. Ondan dolayı  "güç" temel değerdir. Buna bağlı 
olarak da insan ilişkilerini kurarken, ziyaretçesine bakarken 
tamamıyla güçler hiyerarşisi içerisinde düzenlemeye çalışır. 
Güçlü bir insan kendinden daha güçlü bir insan olduğu za-
man çok rahatlıkla sen bilincine geçer. Bu kişinin düzenini 
kurarken çevresine topladığı insanlar uyum yapma duru-
munda olabilmesi için onların da bakış tarzı sen bilincin-
de siz bilincinde olması lazım. Bükemediğin eli öpeceksin 
tavrı içerisindedir. Onun için bir insanın hayatında değerler 
vardır ve değerler yönetiyor denildiği zaman bana hiçbir 
şey söylenmiş olmuyor. Hangi değerler olduğu önemli. O 
değerler nasıl bir hayat felsefesini destekliyor? Bu değerler 
biz bilinci değerleri dediğim değerler ve orada ilişki de biz 
bilincini ayakta tutacak değerler tavır içerisinde. Bunlardan 
beş tanesini çok önemli görüyorum. Bunların ilki ilişki içe-
risinde olduğun bireyin kendi olmasına izin verme, birey-
sellik. Kızı utangaçsa onu utangaçlığı ile kabul ediyor. İkinci 
temel değer, empati. Yani çocuk ağladığı zaman "ağlama 
ağlanacak bir şey yok!" değil de " ne oldu yavrum ağladığına 
göre ağlanacak bir şey var, ne oldu?" diyerek onun gözüyle 
görüp onun gözüyle anlam vermek. Üçüncü temel değer, 
açık olmak yani şeffaflık. Ortama, duruma uygun tavır içe-
risinde içindekini birince ve ikinci değeri de aklında tutarak 
paylaşabilmektir. Yutkunup çöplük biriktirmemektir. Bu söy-

lediklerimi öğretmen öğrenci ilişkisi olarak ele alabilirsiniz 
ya da imam-cemaat ilişkisi olarak da. Dördüncüsü çok temel 
bir değer bence adil olmak. Kişinin adil olabilmesi için iliş-
ki içerisinde olan insanların bütününü görebilmesi lazım ki 
herkesin hakkını verebilsin. Beşinci değer de "ekip olmak"tır. 
Düşünürken, konuşurken ekip olmak, karar verirken ekip ol-
mak, yaparken ekip olmak ve sonuçların paylaşımında ekip 
olmak. Her birisi konuşurken kendi bireyselliği ile fikirlerini 
ifade edecek ama şunun bilincinde olacak; biz bilincinin üç 
temel sütunu vardır ben varım ve ben bir insan olarak var 
olma hakkına sahibim. Sen varsın bir insan olarak aynı be-
nim gibi aynı haklara sahipsin. Esas en temel olan da, sen ve 
ben istesek de istemesek de birbirimize mecburuz. Eğer sen 
ve ben aynı ortamdaysak senin mutluluğun veya mutsuzlu-
ğun eninde sonunda benim mutluluğumu veya mutsuzlu-
ğumu etkiler. Bunun bilincinde olacağız. 

Değerlerin evrenselliği hakkında neler söylersiniz?
Israrla üzerinde durduğum konu iki insanın birbirinin 

farkına vardığı anda iletişimin başlamış olduğudur. Sosyal 
ortamlarda iletişimsizlik söz konusu değildir. Çünkü iletişim, 
mesaj alışverişidir.  Mesaj nedir? Anlamı olan her şeydir ve iki 
insan birbirinin farkına varınca yaptığı, yapmadığı, söylediği, 
söylemediği her şeyin bir anlamı vardır. 

Bir de insanların iç dünyası var. Ben bahsettiğim birinci 
yöne "yüz" diyorum. Öbürüne de "can" diyorum. Birisi hak-

kındaki düşünceyi gözlerine bakarak anlayabiliriz. Orada 
ulaşmaya çalıştığı o içtir, o özdür.  Bu "yüz" yereldir, toplum-
dan topluma değişir. "Can" ise evrenseldir. O bakımdan de-
ğerler sistemi "can" ile ilgilenmeye başladığı zaman evrensel 
değerlere doğru ilerlemeye başlar. Acaba evrensel değerler 
var mıdır derseniz ben de diyeceğim ki evet insanın özüyle 
ilgili değerler evrenseldir. Canı besleyen ortamı ayakta tutan 

Bazı kültürlerin gelenek ve görenekleri hayatın 
değişimine toplumu ayak uydurabilecek hale ge-
tirir, toplum ve kültür sarsılır ancak sonunda der-
lenir toparlanır yeniden yola devam eder bu saye-
de. Bazı gelenek ve görenekler öyle bir temele 
sahip ki onların temelindeki değerler, sorunu in-
celeme, gözden geçirme ve çözebilme yeteneğini 
elinden almıştır. 
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değerler vardır. İşte bu değerler bana göre evrenseldir ve 
biz doğuştan bu değerleri getiririz. Siz doğduğunuz zaman 
bomboş gelmezsiniz dünyaya. Dolayısıyla değerler sadece 
toplum ve kültür temelli değildir. Eğer bazı toplumlar bu te-
mel üzerinde insan özüne ters düşen değerler geliştirmişse, 
o insanların gelişmesi, olabileceğinin en iyisi olması,  mutlu 
ve mesut olması mümkün olmuyor. 

Evrensel değerler var mıdır sorusuna gelince bence 
nasıl ki bir meşe ağacının yetişmesi için belli ortamlar var-
dır, havası suyu şöyle olmalıdır diyebiliriz. Ben çalışmalarım 
neticesinde bu can dediğim, öz dediğim şeyin gelişebilmesi 
için aile içinde nasıl bir ortamın oluşturulması gerektiğini az 
çok söyleyebilirim ve bunların evrensel olduğunu da iddia 
edebilirim. Ve bir diğer gözlemim de çocuğun doğduğunda 
temel değerlerden bir tanesi olan güven duygusu ile do-
ğar, güvenerek doğması. Çocuk yalanı bilmiyor ve ilk yalanı 
duyduğu zaman müthiş bir zelzele oluyor. Bana göre çocuk 
bu evrensel değerlerle doğuyor sonra biz bunu çalıyoruz 

ondan. Sonra da yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Hâlbuki 
çocuk bunlara sahip olarak doğuyor, güveniyor, inanıyor. O 
bakımdan evet insanoğlunun evrensel değerleri vardır.

Her değer, değerli değildir diyebilir miyiz, toplumla-
rın ürettiği her değer pozitif anlamda değer taşımıyor ola-
bilir denilebilir mi?

Değerin inandığınız ve yaşattığınız inançlar, düşünce-
ler olduğunu söyledik ama her değer, değer değildir elbet-
te. Kültür Antropolojisi Profesörü Robert Edgerten'in "Hasta 
Toplumlar" isimli bir kitabı var. Çok geniş çaplı bir araştırma 
yaptıktan sonra yazarın gördüğü şu, insanlar gibi toplumlar 
da hasta oluyor, bazıları iyileşiyor bazıları ölüp gidiyor. Sorusu 
ise, hangi kültürler bunu atlatabiliyor ve yoluna devam ede-
biliyor, hangi kültürler yok olup gidiyor? Peki vardığı sonuç 
ne? Kültürlerin ayakta kalmasına da hayatına devam etme-
sine de veya yok olmasına da gelenek ve görenekler sebep 

oluyor. Ve ikinci sorusu, gelenek ve göreneklerin temelinde 
yatan değerler ayırımının neler olduğu. Bazı kültürlerin gele-
nek ve görenekleri hayatın değişimine toplumu ayak uydu-
rabilecek hale getirir, toplum ve kültür sarsılır ancak sonun-
da derlenir toparlanır yeniden yola devam eder bu sayede. 
Bazı gelenek ve görenekler öyle bir temele sahip ki onların 
temelindeki değerler, sorunu inceleme, gözden geçirme ve 
çözebilme yeteneğini elinden almıştır. 

Bu noktadan baktığımızda toplumda giderek artan 
bir tahammülsüzlük olduğunu görüyoruz. Nerede, hangi 
bağlar koptu ve bu bağlar nasıl telafi edilebilir, siz bu ko-
nuda ne düşünüyorsunuz?

Bizim kültürümüzde organik olarak yüzyıllar içerisin-
de oluşturulmuş bağlar var. Farkında bile değiliz. Her şeyin 
birbiri ile ilişkisi vardır, ancak siz onu görmezsiniz. Bu bağla-
rı en güzel ifade eden, mahalle kültürüdür. İnsanlar bir şey 
yaparken kafalarının bir tarafında acaba bizim mahalleli ne 
der düşüncesi vardı değil mi? Bakkalımız vardı, bir yere gi-

Demokratik toplumda her bir bireyin şahsi olarak 
sorumluluk alması, resmî görevi ne olursa olsun 
derneğini kurup kollarını sıvayıp bu toplumun ge-
leceğindeki değerleri koruyacak girişimleri yap-
ması lazım.
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derken evinin anahtarını ona bırakırdın. Bu bağlar mahalle 
kültürünün bir parçasıydı. Onun için yaşlıya nasıl muamele 
edilir, çocuğa nasıl muamele edilir gibi konularda mahal-
lede bir tavır bütünlüğü vardı. Şimdi öyle bir büyüme, şe-
hirleşme süreci içerisine girdik ki, mahalleli olma bilincinin 
yaşamadığını tekrar tekrar görmeye başladık. Oysa mahalle 
kültürü bize öğretilmedi bunu doğal olarak öğrendik ve ya-
şadık. Hiç kimse bu şehirleşme süreci içerisinde "bakın böyle 
değerlerimiz vardı bundan dolayı biz bu mahalle kültürünü 
yaşatmıştık" demedi. Şimdi bu değerleri bizim kendimizin 
öğrenmesi lazım ve doğal olarak varolan mahalleyi biz şimdi 
kendimiz bilinçli olarak yaşatacağız deme durumunda deği-
liz, bilmiyoruz çünkü. Kaybettiğimiz zaman farkına vardık "aa 
biz neyi kaybetmişiz" dedik. O zaman bireysellikle bencilliği 
karıştırmamamız lazım. Bu çok önemli. Bilinçli olarak hangi 
değerleri yaşatacağımızın farkında olarak, Milli Eğitim, Diya-
net ve Aileden Sorumlu Bakanlıkla hep beraber çalışıp bu 
toplumun temeline hangi değerleri koyacağız konusunda 
hem fikir olmamız lazım. Bir imam, bir müftü, bir öğret-
men karşısındaki topluluğa bu değerlerin neler olduğu-
nu ayrıntıları ile anlatmalıdır. Ben televizyonlarda söyle-
yebilirim ama kişi camide hocadan duyduğu zaman çok 
daha fazla ikna olur. Bunun yeri başkadır. Onun kaynağı 
toplum üzerinde daha etkili oluyor. 

Değerlerin zemin kaybetmesi ile idare mekaniz-
ması arasında bağ kurulabilir mi? 

Demokratik toplumda her bir bireyin şahsi olarak 
sorumluluk alması, resmî görevi ne olursa olsun derneği-
ni kurup kollarını sıvayıp bu toplumun geleceğindeki değer-
leri koruyacak girişimleri yapması lazım. Bu değerleri yayma 
bir bilinç meselesidir. Mevki makam meselesi değildir. Bun-
dan dolayı gücü elinde bulunduran insanları ikna etmek la-
zım ki bu değerler elden giderse bu toplumun demokratik, 
özgür bir toplum olma temeli kaybolur gider. Ben üç adımlı 
bir projenin peşindeyim. Birinci soru Türkiye'ye baktığımız 
zaman esas itibari ile ne görüyoruz? Bunun kitabı çıktı; "Mış 
Gibi Yaşamlar". İnsanların söylemleri ile eylemleri birbirini tut-
muyor. İkinci soru, peki neden böyle oluyor? Cevabı: Korku 
kültürü. Alt başlığı neden "mış gibi yaşıyoruz". Üçüncü soru 
da peki ne yapalım? Bunun üzerinde de çalışmaya başladım, 
dört-beş yıl sonra zannediyorum kitabım çıkar.  Birey olarak 
her bir insanın yapması gerekenler var. Ailenin, muhtarın, 
hükümetin yapacakları var. Burada Diyanet'e çok önemli 
görevler düşmektedir. Ama bence en önemlisi evlenmeden 

önce karı-koca olmak ne demek, ana-baba olmak ne demek 
konusunda seminer, konferans, video ve kitaplarla eğitim 
vermek ve sonunda da katılanları ödüllendirmek.

Bir yazınızda Amerika ve Türkiye'deki aydın profi-
lini mukayese derken  diyorsunuz ki ; Amerika'da insan-
ların değer yargıları eğitim aldıkça, okudukça yükselir, 
Türkiye'de ise bunun tam tersi gerçekleşir. Eğitimin kişiye 
artı değer katması gerekirken ülkemizde bu konuda yaşa-
nan sıkıntının sebebi size göre nedir?

Bizim eğitim sistemimiz değer odaklı değil, bilgi odaklı. 
Hatta bilgi de değil malûmat odaklı. Ne kadar çok malûmat 
yüklersen o kadar değerli olursun tavrı içerisinde. O nedenle 
de hakikaten malûmatlı ama içi boş. Amerika'da ise anaoku-
lundan itibaren bazı değerler var ki,   Amerikan vatandaşlığı 
bilincini veren bir süreç işliyor. Bu kişi üniversiteye ulaştığında 
artık gerçekten aydınlanmaya doğru giden bir insanla karşı 
karşıya olduğunu anlıyorsun. Ama eğitim almamış halkta 

buna rastlamayabilirsin. Bu malzemeyi alıyor bir eğitimden 
geçiriyor ve bahsettiğimiz iyi vatandaş haline getiriyor. Din 
için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir kişi oruç tutuyorsa, bes-
mele çekerek işine başlıyorsa, ben günlük davranışlarında 
değerler sistemini görebilmeliyim. 

Diyanet'in değerler konusunda söz sahibi olması hu-
susunda neler söylersiniz?

Ben şunu görüyorum diyanet, toplumda dinî konuların 
hangisinin doğru hangisinin yanlış ya da mevzuların nasıl 
yorumlanması gerektiği konusunda karar verecek bir merci 
olarak görülüyor. Sayın Ali Bardakoğlu'nun gerçek bir ilim 
insanı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten toplumun çoğu 
onun gibi dine baksa müthiş bir rahatlama içerisine girece-
ğiz sanıyorum. Bu sebeple onun daha çok beyanat vermesi-
ni istiyorum. Bu bir fırsattır. 

Bilinçli olarak hangi değerleri yaşatacağımızın 
farkında olarak, Milli Eğitim, Diyanet ve Aileden 
Sorumlu Bakanlıkla hep beraber çalışıp bu toplu-
mun temeline hangi değerleri koyacağız konu-
sunda hem fikir olmamız lazım.
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Genel olarak değer, bir şeye önem kazandıran ölçü-
dür. Bir varlığın değerini oluşturan şey onun kendine özgü 
yetkinliğidir. Bir şeyin değerli olup olmaması, yine onun 
özünde mevcuttur. İnsanın kendine özgü yetkinliği ise, onu 
evrendeki diğer varlıklardan ayıran ve kendi varlık yapısın-
dan kaynaklanan niteliklerinde saklıdır. İnsan hem varlıklar 
arasındaki özel yeri ve işlevi, hem de bilgi üretme, değerleri 
ve anlamları keşfetme, bunlardan seçimler yaparak hayatı-
na katma yönündeki başarısı ile başlı başına bir değerdir. 

Geleneksel felsefî anlayışa göre iyi, doğru ve güzel yani 
tüm değerler varlıkta mevcut olan ve ona bitişik bulunan 
özelliklerdir. İnsana düşen, varlığa yeni bir değer eklemek 
değil, onda zaten mevcut olan bu değeri fark etmektir. 
“Değer, varlığın zorunluluğuna bağlıdır, o halde insana ni-
çin ihtiyaç duyulur? İnsan olmasa değerler var olmayacak 
mıdır?” diye sorulabilir. Yani, insanın bu varlığa kattığı şey 
nedir? Bu sorulara, “İnsanın buradaki görevi bu zorunluluğa 
yönelmesidir, ya da bunları keşfetmesidir” şeklinde cevap 
verilmektedir. Başka bir şekilde söylersek, doğruluk, adalet 
ve iyilik, her ne kadar varlıkta içkin olsa da, ancak insanla or-
taya çıkar. İrade burada, sadece, bu yönelime karar veren bir 
iç güçtür. Dolayısıyla tüm değerler insan elinde ortaya çıkar, 
insan eliyle hayata geçer. Değer atfettiği hatta onu yarattığı 
için insan değerlidir. Böylece insan kendi başına bir değer 
olduğu kadar, tüm değerlerin de merkezinde yer alan var-
lıktır. Fakat bu demek değildir ki mânevî değerlerin bizzat 
kaynağı insandır. Aksine o mutlak varlıktan aldığı esaslara 
dayanarak değerleri oluşturur ve geliştirir. 

Değere sahip olmak dolayısıyla da bir mânaya sahip 
olmak, tarih sahnesinde var olmak ve var olmaya aday ol-
mak demektir. İnsan öncelikle varlık âleminin bir parçası, 
önemli bir unsurudur. Âlemdeki her şey insan için, insanın 
gelişimine ve kendini gerçekleştirmesine hizmet etmek için 
yaratılmıştır.1 Çünkü insanın varlık modeli, ilâhî isim ve sıfat-
ların kendisinde yansıdığı en mükem-
mel bir örnek durumundadır. “Allah, 
Âdem’i kendi suretinde yarattı”2 an-
lamındaki hadisinde Hz. Peygamber 
(s.a.v) bu gerçeği dile getirmiştir. 

Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde 
belirtildiği gibi, insan ruh ve beden-
den oluşan bir bütündür. İnsan be-
deninin ana maddesi su ve topraktır.3 
Ona hayat veren, benlik ve bilinç sa-
hibi bir varlık haline getiren ise “ilâhî 

nefha”dır.4 İnsanın varlığı maddî ve ilâhî, dünyevî ve tabiat 
ötesi unsurların bir bileşimidir. Kâinâtta yaratılan her ne var-
sa, insanın varlığında ondan bir parça bulunmaktadır. 

İnsan, bedeninde soğukluk, sıcaklık, yaşlık ve kuruluk 
olması bakımından âlemin asıl unsurlarına, cisim olması 
bakımından da madenlere benzer. Gıda alıp beslenmesi 
ve büyümesi bakımından bitkiler gibidir. Acı ve zevk duy-
ması, kendini savunması bakımından hayvanlara benzer. 
Hilekârlık ve kötülük yapması, insanları aldatıp kötü yola 
sürüklemesi bakımından şeytana benzer. Allah’a bağlan-
ması, dua ve ibadet yapması bakımından meleklere benzer. 
Bu âlemde yönetim ve etkinlikte bulunması, kendi dışında-
ki varlıkları egemenliği altına alması bakımından da Yüce 
Allah’ın sıfatlarıyla donatılmış durumdadır.

Fahreddin Râzî’nin ifadesiyle temel özellikleri bakımın-
dan yaratılmış varlıklar dört kısma ayrılır:

- Kendisinde akıl ve hikmet bulunan fakat “tabiat” ve 
“şehvet” bulunmayanlar. Bunlar meleklerdir.

- Kendisinde akıl ve hikmet bulunmayan fakat tabiat 
ve şehvet olanlardır. Bunlar insanın dışındaki canlı varlıklar 
yani hayvanlardır.

- Kendisinde akıl, hikmet, tabiat ve şehvet bulunma-
yanlar. Bunlar bitkilerdir.

- Kendisinde akıl, hikmet, tabiat ve şehvet bulunanlar. 
Bu da insandır.

Bu sıralamada melekler insana göre daha üstün ve 
mükemmel gözükebilir. Fakat meleklerde “hakikat arzusu” 
yoktur. Yeni fikirler üretme ve yaratıcılık yeteneği onlarda 
yoktur. Meleklerde “arzu”nun meydana gelmesi imkânsızdır. 
Oysaki arzu (şevk) makamı şerefli bir makamdır ve beşerî ta-
biata bu makamı elde etme yeteneği verilmiştir.5

Değer, insan düşüncesinde tatmin edilmesi gereken 
sonsuz bir istek olarak ortaya çıkar. Bu da hürriyet, çaba ve 
yaratmayı gerekli kılar. Yüce Allah tarafından varlığın isim-

leri kendisine öğretilen Hz. Âdem’in 
meleklerle tâbi tutulduğu sınavda on-
lara üstünlük sağlaması6 da ondaki bu 
gelişme yeteneğini, tam ve mükem-
mel olana ulaşma arzu ve isteğinin bir 
yansıması olarak değerlendirilebilir. 
Bu bilgi onun yüksek şerefine sunul-
muş bir bedeldir. Yeryüzünde Allah’ın 
hilâfet tohumuna sahip olan insanın 
benliğindeki yüksek güç, yüksek bilgi 
ile birleşmiştir. Ben’in yaratıcılık ve öz-

Yüce Allah’ın insana bir 
armağanı, bağışı ve iyiliği olarak 

dünyaya gelen her insan için 
genel geçer doğal bazı haklar 

vardır. Bunlar, sadece insan 
olması bakımından doğuştan 

sahip olunan temel hak ve hürri-
yetler olup genel, kesin, değişmez 
hak ve hürriyetlerdir. Bunlardan 
yararlanma konusunda insanlar, 
Hz. Peygamber (s.a.v)’in ifadesi-

yle; “tarağın dişleri gibi eşittirler” Şu
ba

t 2
00

9

63



gürlük gibi potansiyel yeteneklerinin fark edilmesi ve onla-
rın eyleme dönüştürülmesi ile birey Allah’a yakın olur. Böy-
lece Allah’ın yaratıkları içinde yalnız insan, Rabbinin yaratıcı 
hayatına bilinçli bir şekilde katılabilmektedir.7

İnsanın bilgisi, zihni, şuuru, ruhu daima gelişmek, ge-
nişlemek, derinleşmek, büyümek ister. Yaşayış, tecrübe ve 
anlayış bakımından gelişmeyen kimse donmuş, kalıplaş-
mış, durağanlaşmış dolayısıyla kendi aslî boyutlarına ulaşa-
mamış kimsedir. Peygamber Efendimiz’in “İki günü birbiri-
ne eşit olan zarardadır” hadisini burada hatırlamak gerekir. 
Çünkü hayatın asıl gayesi “aşkınlık” tır.8 Aşkınlık hem kendi 
kendini aşma hem de bir Aşkın varlığa ulaşma çabası an-
lamındadır. Böylece değerleri erdem haline dönüştürmek-
le, insanlık değerini oluştururuz. Bu da insanı meleklerden 
daha yüce bir makama yerleştir-
mektedir. Burada Şeyh Galip’in çok 
ünlü dizesini hatırlamak gerekir:

Hoşça bak zâtına kim zübde-i 
âlemsin sen

Merdüm-i dide-i ekvân olan 
âdemsin sen

Bütün bu özellikleri ve üstünlükleri dolayısıyla insan 
yeryüzünde “Allah’ın halifesi”9 olarak seçilmiştir. İnsan, dün-
yadaki işleri Allah adına yürüten ve yöneten bir vekildir. 
O’nun adına tasarrufta bulunma ve yeryüzünde hükmetme 
görev ve yetkisiyle donatılmıştır. Yeryüzünde insanın mut-
lak bir saygınlığı vardır. Kendisine verilen bu çok yüce ve 
aynı zamanda sorumluluğu çok büyük olan görevi yerine 
getirebilmesi için bütün güçlerini sağlıklı ve dengeli olarak 
geliştirmesi ve Allah’la işbirliği içerisinde çalışması gerek-
mektedir. Bu durum “takvâ” terimi ile ifade edilir.

Yüce Allah’ın insana bir armağanı, bağışı ve iyiliği olarak 
dünyaya gelen her insan için genel geçer doğal bazı haklar 
vardır. Bunlar, sadece insan olması bakımından doğuştan 
sahip olunan temel hak ve hürriyetler olup genel, kesin, 

değişmez hak ve hürriyetlerdir. Bunlar-
dan yararlanma konusunda insanlar, Hz. 
Peygamber (s.a.v)’in ifadesiyle; “tarağın 
dişleri gibi eşittirler”10.

İslâm’a göre, ana rahminde can-
lanan ve dünyaya gelen her insan tabiî 
olarak yaşama ve varlığını sürdürme 

Akıl ve onun fonksiyonu 
olan düşünme, insanı öteki 
canlılardan ayıran ve üstün 

kılan en önemli bir yetenektir. 
Kişinin gerçek insanlık seviyesine 

ulaşabilmesi, aklî yeteneklerini 
hür olarak ve tam bir kapasiteyle 

kullanabilmesine bağlıdır. 
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hakkına sahiptir. Hayat, Yüce Allah’ın insana lütfettiği en 
büyük armağandır. Başkasının hayat hakkı üzerinde olduğu 
gibi, kişinin kendi hayatı üzerinde de dilediği gibi tasarrufta 
bulunma yetkisi yoktur. Asıl olan, Allah’ın bir emaneti olan 
canı korumak, gözetmek ve devam ettirmektir. Bu bakım-
dan İslâm, haksız yere adam öldürmek gibi, kendi canına 
kıymayı, intihar etmeyi de hoş karşılamaz ve yasaklar. 

İnsanın yaratılışında mal, mülk ve servet edinmeye yö-
nelik güçlü eğilimlerin bulunduğu Kur’ân-ı Kerîm’in birçok 
yerinde belirtilmiştir.11 Malı koruma, insanlara özel mülkiyet 
hakkı tanımakla sağlanır. İslâm, insanın bu köklü arzusu-
nu gerçekçi bir şekilde değerlendirir ve herkese mal-mülk 
sahibi olma hakkı tanır. Kişi kendi malı üzerinde harama 
düşmeden istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip-
tir. Hırsızlık, gasp, tefecilik, yolsuzluk, hile vb. kişilerin rızası 
dışında, zor ve haksız bir yolla mal edinme önemli yasaklar 
arsında yer alır. 

Akıl ve onun fonksiyonu olan düşünme, insanı öteki 
canlılardan ayıran ve üstün kılan en önemli bir yetenektir. 
Kişinin gerçek insanlık seviyesine ulaşabilmesi, aklî yete-
neklerini hür olarak ve tam bir kapasiteyle kullanabilmesi-
ne bağlıdır. Aklı koruma, bilgi elde etme, düşünce ve ifade 
hürriyeti ile sağlanır. Bu yüzden bilginin her türü İslâm’da 
değerli görülür ve teşvik edilir. İnsanın bu yöndeki etkin-
liğini kısıtlayan ya da engelleyen yaklaşımlar ilâhî kanuna 
aykırıdır. İslâm medeniyeti bünyesinde dinî ya da dünyevî 
çok sayıda bilim dalının, düşünce okullarının gelişmesi an-
cak bu hürriyet ortamında varlık bulmuştur.

İnsanın değeri, kendi hür tercihleri ile ortaya çıkar. 
Hiç kimse inanma ya da inkâr etmeye zorlanamaz. İman, 
gönlün ve vicdanın kararına bağlıdır. Bu nedenle İslâm, din 
adına vicdanlara baskı yapılmasına izin vermemiştir. İslâm 
anlayışında hiç kimsenin ötekinin imanı üzerinde belirleyici 
yetki ve otoritesi yoktur. 

Cinsellik insan hayatının doğal ve ayrılmaz bir boyutu-
dur. Kadın ve erkeğin aile ortamındaki ortak cinsel etkinliği 
sonucu çocukların dünyaya gelmesi daha sonraki neslin, 
sonuçta toplum hayatının devamı için kaçınılmazdır. Nesli 
koruma, ancak sağlıklı bir üreme et-
kinliğine bağlıdır. Kadın ve erkeğin 
kurdukları beraberlikle ortaya çıkan 
aile hayatının temel fonksiyonların-
dan birisi, şüphesiz neslin devamını 
sağlamaktır. Bu hak ve görevin yerine 
getirilmesi toplumsal bir zorunluluk 

olduğu kadar, dinî bir görevdir. İslâm, cinsler arası sevgi ve 
saygıyı yok ederek nefret ve düşmanlıklara yol açacak, kişi 
ve toplum sağlığını bozacak başıboş cinsel zevk düşkünlü-
ğünü, aile dışı serbest beraberlikleri, doğal olmayan sapık 
cinsel yönelimleri yasaklayarak, bu hakkı güvence altına 
almak istemiştir.

Sözü edilen yukarıdaki hak ve hürriyetlerin kullanıl-
masından asıl maksat, insanın yüksek ve saygın kişiliğinin 
ortaya çıkması ve korunmasıdır. İnsanlık şeref ve haysiyeti-
ni koruma hakkı, insanın değeri ile doğrudan ilgilidir. Her 
insan, insan olmak bakımından tabiî olarak saygıya layıktır. 
Bundan dolayı, insanın maddî varlığı gibi, mânevî varlığını, 
kişilik ve benliğini küçültecek, namus, şeref ve haysiyetine 
zarar verecek tüm davranışlar İslâm dışı kabul edilir. İnsan-
lara hiçbir şekilde eziyet ve işkence yapılamayacağı gibi, 
aşağılanıp alaya da alınamaz. Kişileri arkasından çekiştirme, 
iftira, dedikodu, kötü zan, hakaret, koğuculuk, kötü lakaplar 
takma gibi davranışlar kötülenmiş ve güzel ahlâka aykırı ka-
bul edilmiştir.

Yazımızı Muhammed İkbâl’in şu dizeleriyle tamamla-
mış olalım:

• İnsanın makamı semadan yüksektir
Terbiyenin aslı insana hürmet göstermektir. 
(Câvidnâme)
• Ey insan ne yer ne de gök içinsin
Kâinât senin içindir, sen kâinât için değilsin. 
(Bâl-ı Cibrîl: Cebrâil’in Kanadı)
• Bütün bu varlığın kalbi senden başka kimse değild
  Nişanı olmayan Hakk’ın nişanı senden başka kimse 
  değildir
  Hayat yolunda daha pervasız adım at
  Bu cihan fezasında senden başka kimse yoktur. 
  (Peyâm-ı Meşrik: Şarktan Haber)

Aklı koruma, bilgi elde etme, 
düşünce ve ifade hürriyeti ile 

sağlanır. Bu yüzden bilginin her 
türü İslâm’da değerli görülür ve 
teşvik edilir. İnsanın bu yöndeki 
etkinliğini kısıtlayan ya da en-

gelleyen yaklaşımlar ilâhî kanuna 
aykırıdır.
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Modern medya araçlarının ve 
özellikle de televizyonun gücünü 

hiç kimse inkâr edemez. Tele-
vizyon, bireylerin “simgesel 

çevrelerine” hükmetmede çok 
etkin bir güce sahiptir.
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Değer, bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekono-
mik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddî ve mânevî öge-
lerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Değer, aynı zamanda 
değerlendirmeler yapandan bağımsız bir ide 
olarak düşünülemez. Nitekim hangi 
çağda ve hangi kültür çevresinde 
yaşarsa yaşasın, insan kendini de-
ğerler dünyası içinde inşâ eder.1 
Örneğin, değerlerin yaratılması 
aynı zamanda kişiliğin yaratıl-
ması demektir. Değerler geniş-
ledikçe kişi büyür, kişilik geliştik-
çe de değer aksiyonu genişler.2 

Günümüzde çocuklar 
daha dünyaya geldikleri andan 
itibaren, çeşitli endüstrilerin yü-
künü üzerinde taşımak zorunda 
bırakılmıştır. Çeşitli markalara 
bağlanma daha bu aşamada baş-
latılmaktadır. Böylelikle medya tarafın-
dan sürekli öneriler yağdırılan aile üyeleri, tüketim kültürünün 
baskısıyla asıl kimliklerinden “tüketen” kimliğine çekilmiştir.3   

Televizyon, 20. yüzyılın en büyük buluşlarından biri, ile-
tişim, eğitim ve eğlence alanlarında ortaya çıkan en büyük 
devrimdir. Şu sayılar, televizyonun yığınları ne ölçüde etkisine 
aldığının en açık kanıtıdır: ABD’de 18 yaşına gelinceye dek bir 
öğrenci 12.000 saatini okulda, 15.000 saatini televizyon kar-
şısında geçirmektedir. Bir Amerikalı çocuk günde ortalama 3 
saat, Japon çocuğu 5-6 saat televizyon izlemektedir.4  Televiz-
yon ötesini, çocuk merkezli bazı yaklaşımlar etrafında düşün-
meye çalışalım: Çocuk hiçbir önbilgi edinmeden iki-üç yaştan 
itibaren kendisini televizyon karşısında bulmaktadır. Bakmak-
ta, dinlemekte ve imgelerin akışına kendini kaptırmaktadır. 
Televizyonun gösterdiği her şeye bakan çocuk, seçme yapa-
mamaktadır. Yetişkinlerin hazırlayıp denetlediği içeriği, tele-
vizyon çocuğa aktarmaktadır. Meraklı olan çocuk, nelerden 
kuşkulanacağını ve neleri ayıklaması gerektiği bilincinden yok-
sundur. Yetişkinlerin hükmettiği bilgiyi 
de denetleyemez. Çocuklar neyi, nasıl 
ve niçin seyredeceklerini bilemeden, 
kararını kendileri veremeden televiz-
yon seyircisi olurlar.5 Çocuklar gerçekle 
gerçek olmayanı ayırt etmekte güçlük 
çekerler. Gözleri önünde olup bitenin, 
bir oyun veya temsil olduğunu bilmez, 

gerçek sanırlar. Hatta çok küçük çocuklar, ekrandaki insanların 
hayal ve görüntü değil televizyon kutusu içine girmiş gerçek 
insanlar olduğuna inanırlar. Çocuklar gördüklerine öykünür, 

Süpermen gibi uçmaya çabalar, kavga sahnelerini ar-
kadaşları üzerinde denemeye kalkışırlar.6 Ço-
cuklar, aktif bir tutum içinde olmadan aldıkları 

bilgileri kendi içinde değerlendirip süzmeden 
başka bir ekran başına geçmektedir.7 Modern 
medya araçlarının ve özellikle de televizyonun 
gücünü hiç kimse inkâr edemez. Televizyon, 
bireylerin “simgesel çevrelerine” hükmetmede 
çok etkin bir güce sahiptir.8 

Bir çalışmada, medyadaki 
çocuk istismarının çocuğun he-
def kitle arasında tartışmasız ve 

korunmasız olarak yer alması ve 
haberlerin, her üç çocuktan biri 
için “korkutucu” olarak algılan-
ması, içerdiği şiddetin varlığını 
kavramalarından gelmektedir. 

Çocuk, içeriği olum- suz mesajlarla yoğrulmuş, (savaş-ölüm, 
kaza-ölüm) gerçek dünyanın yansıması olarak verilen ha-
berlerin şiddet örgüsünden korkuya kapılmaktadır.9 Bu gibi 
durumlar aslında çocukların değer algılarını şekillendirmeye 
de zemin hazırlayabilmektedir. Örneğin medyanın, şiddeti en 
azından “şiddetin kanıksanmasına” -duyarsızlaşmaya- yol açtı-
ğı söylenebilir.10 Duyarsızlaşma dışında değer farklılaşmasına 
bir örnek verecek olursak, bugün televizyonlarda gösterilen 
yabancı filmlerden bir kısmında Hıristiyan ve Musevî dinî mo-
tiflerinin yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Hıristi-
yanlığın dinî kutsalları, dua gibi âyinler, sempatik gösterilirken, 
kendi inanç değerlerimiz göz ardı edilmektedir. Hafta içi ya-
yınlanan diziler yoluyla, kültürümüzün temel koruyucu ve ta-
şıyıcısı olan aile yapımızı çözülmeye götürecek oldukça farklı 
bir yaşam tarzının özendirildiği görülmektedir. Bu karakterle-
rin genel özelliği; bolca tüketmek, karşı cinsten arkadaş edin-
mek ve istedikleri her şeyi yapabilmektir.11Bu duruma başka 

bir örnek reklamlardan verebiliriz. Ör-
neğin reklamlar vasıtasıyla, çocukların 
çevrelerinde olup bitenleri anlamlan-
dırmaya ve sosyalleşmelerine yardımcı 
olabildikleri gibi reklamlarda gördüğü 
her şeyi isteyerek tüketim toplumunun 
bir ferdi olma ve toplumsal değerlerde 
yozlaşma gibi olumsuz etkiler de ya-
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pabilmektedir. Değerlerdeki sapma, kişisel bakım ürünleri ve 
özellikle de kadın bakım ürünlerindeki reklamlarda yoğunluk 
kazanmaktadır. 

Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı bir değerlendirmede 
şu satırlara yer vermiştir12: “...Televizyonun izleyenlere davranış 
kalıpları oluşturucu etkisi, toplumda bazı davranışların yay-
gınlaşmasına yol açabilmektedir. Bu durumun, şiddet içeren 
programların çocukların da televizyon izleyebildiği saatlerde 
yayımlanmasıyla, çocuklar üzerinde daha da zararlı etkilere 
yol açacağı kolayca anlaşılabilir. Aynı şekilde, yoğun cinsel iliş-
ki sahneleri içeren programları çocukların izlemesiyle doğa-
cak zarar da tahmin edilebilir. Bu bağlamda, şiddet ve yoğun 
cinsel ilişki içeren programların, öncelikle çocuklar olmak üze-
re, izleyiciler üzerinde olumsuz etkileri olduğu kanısındayız.”. 

Diğer yandan Türk medyasının egemen çocukluk imge-
sini kurduğu yayınlarında çocuklardan, eskinin sosyal değer-
lerini aşıp yerine yeninin bireysel değerlerini koymaları daha 
çok beklenmektedir. Orta sınıfların hayatına girmesi istenilen 
ve büyük ölçüde üst sınıfların kolaylıkla gerçekleştirebildiği bir 
hayatın çeşitli “ileri” görünümleri (‘lüks’, ‘rekabet’, ‘bol kazanç’, 
‘bireycilik’, ‘küresel ilişkiler’, ‘marka’, ‘cin fikirlilik’ gibi), çocuklar 
ile ve üzerinden medyatik yapımlarda bir norm olarak kabul 
ettirilmeye çalışılmaktadır.13

Wernick’e göre14, aile bir üretim merkezi olmaktan ziya-
de bir tüketim merkezine dönüştürülmesi, tutumluluğa karşı 
yaklaşım tamamen değişmesi, önceliğin modern ve genç ol-
maya kaydırılması bir mecburiyetti. Müşterilerin böylece tü-
ketici haline gelmelerine yardımcı olmak için reklamlar, doğ-
rudan, kentleşmenin ve evin teknolojik-ekonomik bakımdan 
ciddî bir dönüşüm geçirmesinin ev cephesinde yol açacağı 
kültürel kargaşaya hitap etmeliydi. Nitekim bir araştırmada15 
çocukların % 28’inin televizyondan öğrendikleri ile ailesinden 
öğrendikleri arasında bir çatışma yaşadıkları tespit edilmiştir. 
Bu çatışmalar sırasıyla dinî, ahlâkî ve kültürel konularda ol-
maktadır.

İstanbul’da ulusal yayın yapan medya kuruluşları arasın-
da yürütülen araştırma sonuçlarına göre, medya mensupla-
rının % 70’i medyanın aile yapısına zararlı olduğunu düşün-
mektedir. Fakat yine aynı orandaki katılımcı, “medyanın aile 
yapısını korumak” gibi bir görevinin olmadığını dile getirmek-
tedir. Medya mensuplarına göre televizyon, iletişim araçları 
arasında en etkili olanıdır. Ayrıca onlara göre televizyonda 
yansıtılan, topluma örnek olarak gösterilen aile modelleri ile 
toplumdaki aile modelleri birbiriyle örtüşmemektedir. Bu çer-
çevede televizyon dizilerinin ailelere etkileri sorulduğunda 

her beş medya mensubunun dördü, aile dizisi olarak rağbet 
gören dizilerin aslında aile hayatını olumsuz yönde etkilediği-
ni ifade etmektedir.16 

Bu bağlamda iyi insan olabilme, çevreye güven vere-
rek etkileyebilmede abartılı rollerden kaçınarak unutulmaz 
etkinliklerle, iz bırakan davranışlar ve kişilikler sergilemede 
değerler eğitiminin17 önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca med-
yaya düşen bir görev olarak mutlu sonları izlemek istiyorsak 
bugünün mutlu senaryolarını sorumluluk bilinciyle yazma-
mız gerekmektedir.18 

Çocuğun gelişim özellikleri ve değerler sistemi göz önü-
ne alındığında televizyonun denetimli olarak seyrettirilme-
sinin olumlu, rasgele seyrettirilmesinin ise birçok olumsuz 
etkileri olduğu gözden kaçırılmamalı ve asla küçümsenme-
melidir. Özellikle de ebeveynler televizyon seyretme konu-
sunda çocuğa iyi bir model olmalıdır. Anne-babalar çocukla-
rını televizyon karşısında yalnız başlarına bırakmamalı onlarla 
birlikte gerekli -sevgi temelli- vakit geçirmelidirler. Bu durum 
aynı zamanda çocuklarıyla aralarındaki duygusal bağın gücü-
nü de artıracaktır. 

1- H. Poyraz, “Değerlerin Kuruluşu ve Yapısı”, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, De-
ğerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul 2007.
2- N. Avcı, Düşün Anaforunda Bir Adam: Hilmi Ziya Ülken, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 
İstanbul 2005.
3- N. Önür, “Modernleşme Sürecinde Okul, Aile ve Medya Kavşağında Toplumsal Değerler”, Değer-
ler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul 2007.
4- A. Yörükoğlu, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayınları, İstanbul 2000.
5- M. R. Şirin, Televizyon, Çocuk ve Aile, İz Yayıncılık, İstanbul 1999. 
6- Yörükoğlu, age., s. 99. 
7- M. Serpemen, “Çocuk Eğitimi ve Öğrenme Sürecinde Bedensel ve Tensel Algılama”, Türk Psiko-
loji Bülteni 1998,, 4, 9, s. 97. 
8- A. Arslan, “Medyanın Birey, Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Der-
gisi.
9- N. Rigel, “Medyada Çocuk İstismarı”, I. İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu, İstanbul 
Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s. 580. 
10- K. Görmez; B. Bayat; İ. Sezal; E. Göka; R. Köse; Y. Z. Özcan; D. Kutlugün; M. Sarımeşeli; K. Kentli; 
D. Cavcav, Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları 
Bilim Serisi 113, Ankara 1998, s. 240. 
11- Y. Kaplan, Enformatik Devrim Efsanesi, Rey Yayıncılık, İstanbul 1991, s. 52. 
12- İ. Dağ; F. Öktem; M. K. Yazıcı; G. Güvenç; M. Rezaki; N. Ö. Demir; Ö. Özer; A. Özer; M. Tunçel, 
Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyi-
cilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) sunulan 
Özel Çalışma Grubu Sonuç Raporu. 
13- K. İnal, “Türk Medyasında Egemen Çocukluk İmgesi”, Sivil Toplum, 2006, 16, 7-19. 
14- A. Wernick, Promosyon Kültürü-Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım, Çev.: O. Akınhay, Bilim 
ve Sanat Yayınları, Ankara 1996. 
15- H. E. Öztürk, Çocuk ve Televizyon, Beyan Yayınları, İstanbul 2002, s. 261. 
16- Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Medya Profesyonellerinin ve 
Medyanın Aile Algısı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 
2007.
17- A. Çağlayan, Ahlâk Pusulası Ahlâk ve Değerler Eğitimi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, 
İstanbul 2005, s. 91. 
18- F. Ö. Belligüçük, “Medyanın Aile Kurumu Açısından Eleştirel Okuması: Biz Evleniyoruz Progra-
mı Örneği”, Aile ve Toplum Dergisi 2004, 7,2. 
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Sezai Karakoç*

* Çocukluğumuz (1960) S.97-98 GÜN DOĞMADAN, Diriliş Yayınları 2000
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ŞİİR

Annemin bana öğrettiği ilk kelime 
Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde 

Annem bana gülü şöyle öğretti 
Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi 

Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus 
Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus 

Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde 
Binmiş gelirdi Ali bir kırata 

Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından 
Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte 

Biz o atın tozuna kapanır ağlardık 
Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü 

Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü 
Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman 

Ali olmaktan bir sedef her çocukta 

Babam lâmbanın ışığında okurdu 
Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık 

Fetihlerde bayram yapardık 
İslâm bir sevinçti kaplardı içimizi 

Peygamber’in günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık 
Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık 

Mekke’nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi 

Kediler mangalın altında uyurdu 
Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı 

İnanmış adamların övüncüyle 
Sabırla beklerdik geceleri 

Şimdi hiç birinden eser yok 
Gitti o geceler o cenk kitapları 

Dağıldı kalelerin önündeki askerler 
Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi

ÇOCUKLUĞUMUZ



NURETTİN TOPÇU VE 
İSLÂM AHLÂKI

Hüseyin KARAMAN*

ALTMIŞ ALTI YILLIK ÖMRÜNDE HER TÜRLÜ GÖSTERİŞİN DIŞINDA BİR HAYAT 
SÜRMÜŞ OLAN NURETTİN TOPÇU, RESMÎ GÖRÜŞLERİN, BÜYÜK KALABALIKLARIN 

KABULÜNE YASLANMA GAYRETLERİNE DÜŞMEDEN, SON NEFESİNE KADAR 
KENDİNİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ VE MİLLETİNİN MESELELERİYLE UĞRAŞMIŞTIR. 

ÖMRÜNÜ HER AN BÜYÜK MAHKEMENİN HUZURUNDAYMIŞÇASINA HESAP 
VERMEYE HAZIR BİR ŞEKİLDE, HİÇBİR OTORİTENİN TESİRİNDE KALMADAN, 

MÜCADELECİ, EYVALLAH ETMEYEN, REALİTEYE UYMAK YERİNE KENDİ 
REALİTELERİNİ HAYATINDA YAŞAYAN BİR İNSAN OLARAK GEÇİRMİŞTİR.

Milletimizin son dönemde yetiştirmiş olduğu en 
önemli fikir ve aksiyon adamlarından birisi olan Nuret-
tin Topçu, 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Baba tarafın-
dan Erzurumlu olan Topçu, lise tahsilini İstanbul Erkek 
Lisesi’nde tamamladı (1928). Aynı yıl kendi imkânlarıyla 
girdiği Avrupa imtihanlarını kazanarak Fransa’ya gitti 
(1928). 

1928-1934 yılları arasında Fransa’da kalan Topçu, 
Sorbonne Üniversitesi’nde lisans eğitimi ve doktora ça-
lışması yaptı. Doktora çalışması “Confirmisme et Revol-

te/İsyan Ahlâkı”1  ismindedir. Böylece o, hem Sorbonne 
Üniversitesi’nde doktora yapan ilk Türk öğrenci, hem de 
Türkiye’de ahlâk alanında doktora yapan ilk kişi oldu.2 

Türkiye’ye döndükten sonra (1935) Galatasaray Lisesi’nde 
öğretmenliğe başladı. Aynı yıl Erzurum Kongresi’nin güç-
lü isimlerinden olan aile dostları Hüseyin Avni Ulaş’ın kızı 
Fethiye Hanım’la evlendi. Fakat bu evliliği kısa sürmüş-
tür. 

Galatasaray Lisesi müdürünün Haziran imtihanların-
da geçmesini istediği öğrencilerin bir kısmının kalması 

*Doç. Dr., Rize Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
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üzerine İstanbul’dan İzmir’e tayin/sürgün edildi. İzmir’de 
Türk düşünce tarihinde önemli bir yeri olan “Fikir ve 
San’atta Hareket Dergisi”ni çıkarmaya başladı (1939). Bu 
dergideki tek parti yönetimini eleştiren “Çalgıcılar” isim-
li yazısından dolayı Denizli’ye sürgün edildi. Böylece o, 
yeni başlamış olduğu öğretmenlik mesleğinde ikinci kez 
sürgün edilmiş oldu. Buna rağmen Topçu, düşüncelerinin 
arkasındaki tavizsiz ve kararlı duruşundan, mücadelesin-
den hiçbir zaman vazgeçmemiştir.

Bu yıllar Nurettin Topçu’nun ka-
fasında bazı soruların oluştuğu, iç 
çatışmaların yaşandığı dönemlerdir. 
Kafasındaki problemleri giderme 
arayışında iken arkadaşları vasıtasıyla “Onu tanımasay-
dım Peygamberi anlayamazdım” dediği Nakşî tarikatının 
şeyhlerinden Abdülaziz Bekkine ile tanıştı ve ona intisap 
etti. Abdülaziz Efendi, Topçu’nun yaşamında ve düşün-
celerinin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu 
olaydan sonra yavaş yavaş şüphelerinden kurtulan Top-
çu, İmam Hatip Liseleri’nin kurulması çalışmalarında Ce-
lal Hoca’yla birlikte faal olarak görev aldı, hatta İstanbul 
Lisesi’nde öğretmenken İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde 

felsefe derslerine girdi. Fakat o, İmam Hatip Lisesi’nde 
girdiği derslerin ücretini alması gerekirken almadı. İmam 
Hatip Lisesi müdürü Mahir İz, Nurettin Topçu’ya bu dav-
ranışının sebebini sorduğunda Topçu ile aralarında şöyle 
bir konuşma geçmiştir: 

Topçu: “Hoca! Burası din mektebi, ben buraya iba-
det için geliyorum, ibadetten para alınır mı?” 

Mahir İz: “Ne yapıyorsun Nurettin Bey, sen devletten 

zengin misin? İhtiyacın yoksa sen alma, okulda bu kadar 
fakir öğrenci var. Sen bordroyu imzala, ben o parayı alır, 
fakir çocuklara dağıtırım.” 

Topçu: “Ben o imzayı attıktan sonra parayı kabul 
etmiş olurum. O zaman almışım veya dağıtmışım fark 
etmez. Din görevi hasbî olmalıdır. Burada yetişenler din 
adamı olacaklar. Ben hasbî olmalıyım ki, onlar da hasbî 
olsunlar.”

Denizli’den sonra İstanbul’a tayin edilen Nurettin 

Ahlâk, insan hareketlerinin metafiziğidir. Prensipleri ister dine isterse de 
başka bir şeye dayansın her ahlâk bir kıymetler sistemine bağlı olup meta-
fizik karakterini buradan almaktadır. Ahlâkın ilke ve prensipleri dinî ku-
rallara dayanır. 
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Topçu, burada 1974 yılında emekli oluncaya kadar Hay-
darpaşa Lisesi, Vefa Lisesi, Robert Koleji, İstanbul Lisesi 
ve İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

Siyasî kuruluş ve hareketlere yakınlık duymaması-
na rağmen, 27 Mayıs olayından sonra, Adalet Partisi’nin 
kurulup organize edilmesi için çalıştı. Hatta yoğun ısrar-
lar üzerine 1961 seçimlerinde Adalet Partisi’nden Konya 
adayı oldu. Konya’ya gidip propaganda çalışması dahi 
yapmayan Topçu seçilemedi. Seçilemediğine de sevindi. 
Çünkü onun amacı seçilip milletvekili olmak değil, siya-
setten uzaklaşan insanları tekrar siyasete teşvik etmekti.

Nurettin Topçu, Bergson’dan hareketle hazırlamış 
olduğu Sezgiciliğin Değeri3 isimli çalışmasıyla doçent ol-
muş ve iki yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken’in kürsüsünde eylemsiz doçent-
lik yapmış olmasına rağmen kendisine fakültede kadro 
verilmemiş, çeşitli entrikalarla üniversiteye girmesi en-
gellenmiştir.

1975 Şubat’ında hastalanan Topçu, 10 Temmuz 1975 
gecesi Haseki Hastanesinde vefat etti. 11 Temmuz cuma 
günü Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra 
Kozlu kabristanlığına defnedildi.4

Hareket Dergisi dışında Türk Yurdu, Büyük Doğu, Se-
bilürreşad, Türk Düşüncesi, İslâm Medeniyeti, Yeni İstiklal, 

Komünizme Karşı Mücadele ve İslâm gibi dergiler ile Son 
Havadis, Söz ve Akşam gazetelerinde yazılar yazmış olan 
Topçu, İsyan Ahlâkı, Ahlâk Nizamı, Yarınki Türkiye, İslâm 
ve İnsan, Mevlânâ ve Tasavvuf, İradenin Davası, Devlet ve 
Demokrasi, Mehmet Akif, Var Olmak, Türkiye’nin Maarif 
Davası, Kültür ve Medeniyet, Büyük Fetih gibi yirmiden 
fazla kitap yazmıştır.

Altmış altı yıllık ömründe her türlü gösterişin dışın-
da bir hayat sürmüş olan Nurettin Topçu, resmî görüşle-
rin, büyük kalabalıkların kabulüne yaslanma gayretleri-
ne düşmeden, son nefesine kadar kendini yetiştirmeye 
çalışmış ve milletinin meseleleriyle uğraşmıştır. Ömrünü 
her an büyük mahkemenin huzurundaymışçasına hesap 
vermeye hazır bir şekilde, hiçbir otoritenin tesirinde kal-
madan, mücadeleci, eyvallah etmeyen, realiteye uymak 
yerine kendi realitelerini hayatında yaşayan bir insan ola-
rak geçirmiştir.

Nurettin Topçu’nun bütün davası İslâm ahlâkına 
dayanan bir cemiyet düzeni kurmak-
tı. Ona göre âlemde ahlâktan daha 
güzel ve daha gerçek bir şey yoktur. 
Ahlâk, fertten topluma, devletten 
millete ve tarihe, ekonomik nizam-
dan sanata ve dine kadar uzanan fikir 
ve düşüncelerin üstünde, onların bir 

tacı gibidir. Aynı zamanda hepsinin temelinde olan bir 
vakıadır. Ayrıca ahlâk, insan hareketlerinin metafiziğidir. 
Prensipleri ister dine isterse de başka bir şeye dayansın 
her ahlâk bir kıymetler sistemine bağlı olup metafizik ka-
rakterini buradan almaktadır. Ahlâkın ilke ve prensipleri 
dinî kurallara dayanır. Din ile ahlâk birbirinden ayrılamaz. 

Din ile ahlâk birbirinden ayrılamaz. Dini ahlâktan veya ahlâkı dinden ayır-
mak insanın iç dünyasını kendisinden ayırmak gibidir. Çünkü ahlâk temel-
de dinî olgunluktan başka bir şey değildir. Ahlâk hayvanî hayattan insanî 
hayata yükseliştir. Dolayısıyla da insanlığın ahlâk tarihi, aynı zamanda 
dinlerin de tarihi olmaktadır.
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Dini ahlâktan veya ahlâkı dinden ayırmak insanın iç dün-
yasını kendisinden ayırmak gibidir. Çünkü ahlâk temelde 
dinî olgunluktan başka bir şey değildir. Ahlâk hayvanî ha-
yattan insanî hayata yükseliştir. Dolayısıyla da insanlığın 
ahlâk tarihi, aynı zamanda dinlerin de tarihi olmaktadır.

Topçu’ya göre insanlığın ahlâkı Kur’an’la tamam-
lanmıştır. İslâm dininin özü ve esası ahlâktır. Dolayısıyla 
da Müslüman olmak aynı zamanda İslâm ahlâkına sahip 
olmaktır, onu kendi hayatında yaşamak ve yaşatmaktır. 
Hz. Peygamber, Müslümanlığın huy güzelliği olduğunu 
söylemek suretiyle bu durumu açık bir şekilde ortaya 
koymuştur.5

İslâm ahlâkının sabır, şükür, af, adalet ve eşitlik gibi 
birçok prensibi vardır. Bu prensipler esasta “hürmet, 
merhamet ve hizmet”ten oluşan üç temel ahlâkî ilkeye 
veya esasa dayanmaktadır. Dolayısıyla da İslâm ahlâkının 
esaslarını “hürmet, merhamet ve hizmet” olarak ifade 
edebiliriz.

Dinimizin ve ahlâkımızın esası olan “hürmet”, insa-
nın yaptıklarının hesabını vereceğinin bilincinde olması-
dır. İnsan bir eylemde bulunurken bu bilinci taşımalıdır. 
Hürmet, korku ve hayretten tamamen farklıdır. Hiçbir za-
man tehlike ile tehdit anlamında anlaşılmaması gereken 
ve İslâmiyet’te bütün hikmetlerin başı olarak kabul edi-
len Allah korkusu tam ve gerçek hürmetten başka bir şey 
değildir. Ahlâkımızın ilk ve temel duygusu hürmettir. Bu 
öyle bir cevherdir ki, insan istese de istemese de gerek-
tiği yerde ortaya çıkar. İnsan onu dış yüzünden göster-
mese bile içinden onun varlığını hissetmekten kendisini 
alıkoyamaz.

Hürmetin bütün varlıklara göste-
rilmesi gerekir. Ama öncelikle Allah’a 
hürmet edilmelidir. Allah’a hürmetin 
en güzel ifadesi ise namaz ibadeti-
dir. Allah’ın yaratıklarına hürmet de 
Allah’a hürmet konumundadır. İkinci 
olarak Kur’ân-ı Kerîm’e hürmet edil-
melidir. Bu ise ancak onun mânasını anlamaya çalışmak 
ve onu hayatımıza tatbik etmek suretiyle olur. 

Sonra yaratıkların en üstünü olan insana, her hangi 
bir ayrım gözetilmeksizin, hürmet edilmelidir. Son olarak 
da  Allah’ın en büyük nimeti aklın meyvesi olan ilme ve 
hayata hürmet edilmelidir.6 

Topçu’ya göre İslâm ahlâkının üzerine dayandığı 
ikinci ilke “merhamet”tir. Merhamet; her şeyin, her varlı-
ğın ve özellikle de her insan ruhunun nefsimizden ziyade 
sevilmesidir. Bu duygu, hürmetin insanın benliğinden 
taşarak âleme yayılması sonucu meydana gelmektedir. 
Topçu’ya göre, “Allah’a karşı vazifelerimi yapıyorum, El-

hamdülillah Müslüman’ım” deyip de kalplerinde ve ha-
reketlerinde merhamet yaşatmayanlar; kendi kavimle-
rinden, kendi zümrelerinden ve kendi dinlerinden başka 
kavimlere, dinlere ve zümrelere saldırmakla Allah’a ya-
randıklarını zanneden katı yürekliler; İslâm’ı yükseltmek 
için kin, kılıç ve şiddet silahlarını kullananlar Allah yolu-

Topçu’ya göre insanlığın ahlâkı Kur’an’la tamamlanmıştır. İslâm dininin 
özü ve esası ahlâktır. Dolayısıyla da Müslüman olmak aynı zamanda İslâm 
ahlâkına sahip olmaktır, onu kendi hayatında yaşamak ve yaşatmaktır. 
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nun dışında dolaşan gerçek imansızlardır. Asıl sapıklar ve 
hüsranda kalanlar bunlardır. Onlar ibadet diye istedikleri 
kadar beden hareketleri yapsınlar, sayısız hac etsinler, 
secde onlardan tiksinir, Kâbe onlardan kaçar. Merhamet, 
insanlığımızın âlemde şahidi olan ve kalp yolu ile bizi 
Allah’a yakınlaştıran ilâhî cevherdir. Merhameti bize ta-
nıtmaya yarayan, merhametimizi besleyen, parlatan iba-
det, oruç tutmaktır.”7

Bu şekilde algıladığı merhameti, insanlar arasındaki 
sevginin kaynağı olarak görmekte olup zayıfa, fakire ve 

sefile acıma duygusundan ayırmaktadır. Çünkü bunlar, 
küçük ruhların kötürüm merhametidir. Aslında merha-
met, bunların hepsinin üstündedir. Âlemdeki sefaletin, 
büyük bir gözle yüksek bir güneşten seyredilmesi gibi 
bir şeydir. Kâinâttaki bütün varlıklara uzanamayışın, 
bütün kötülükleri ortadan kaldıramayışın, sefaletleri gi-
deremeyişin insanda oluşturduğu bir duygudur. Acıyı 
ortadan kaldırarak onun yerine sevinç ve iyiliği koyma-
ya yönelik olan bir iyilik duygusudur. Ayrıca merhamet, 
Müslüman’ın kalbinde hiç sönmeyen ateş gibidir. Müs-
lüman kişiyi başka insanlardan ayıran özellik, onlardan 
fazla merhametli olmasıdır.8

İslâm ahlâkının üzerine bina edildiği üçüncü ahlâkî 
ilke “hizmet”tir. Hizmet, ruh olarak nefsinden taşıp başka 

insanlara yayılmak suretiyle, Allah’ı aramaktır. Her samimi 
ve menfaatsiz hizmet, hareketlerimizle Allah’ın aranması-
dır. Bu da Müslümanların bütün hareketlerinin hedefinin 
Allah’a ulaşmak olduğunu göstermektedir. Biz dünyanın 
bunca hevesleri ve meşguliyetleri içinde Allah’ı unutuyo-
ruz. Bizdeki nefs de onun lütfu olduğu halde nefs ile ona 
karşı geliyoruz. Zaman zaman da onu reddediyoruz. Ha-
reketlerimizde görülen bu sefalet, dünyaya gelişimizin 
mânasını yok edebilecek kadar hazindir. Bu felaketten 
bizi kurtaran, selamet ve hakikat yolunu önümüzde açan 
ilâhî lütuf, bize bağışlanan hizmet gücüdür. Kullarına hiz-
metle ancak Allah’a yaranıyor ve kalbimizdeki ümit ka-
pısını onunla açabiliyoruz. Bütün isyan olan halimizden 
taşan günahlar hizmetle siliniyor, hizmetle affediliyoruz. 
Hizmet ahlâkını İslâm’da sembolleştiren müessese ise 
zekât olmaktadır. Topçu hürmet prensibinde olduğu gibi 
burada da insanlara hizmeti Allah’a hizmet konumunda 
görmektedir. Zira insan ancak insanlara hizmet sayesin-
de Allah’a varabilir veya Allah’ın sevdiği, istediği bir birey 
olabilir. Bu yüzden de inanan insanın bütün hayatı halka 
hizmet hayatı olmalıdır.9

“Hakk’a kulluk için halka hizmet yol olduğu gibi, 
Hakk’ı bilen için de halka hizmet borç olmuştur.” 10

“Usanmaz kendini insan bilenler halka 
hizmetten!”11 

Hz. Peygamber, Müslümanlığın huy güzelliği olduğunu 
söylemek suretiyle bu durumu açık bir şekilde ortaya 
koymuştur. 
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ÇOCUĞUN İNANÇ VE DEĞER 
GELİŞİMİNDE TV’NİN SAKINCALI 

YÖNLERİ
Abdülkerim BAHADIR*

BAZI ÇOCUK FİLMLERİ VE REKLAMLARDA ÇIPLAK, KANATLI, ELİNDE ÇOĞU ZAMAN 
BİR MÜZİK ENSTRÜMANI, SİHİRLİ DEĞNEK, AŞK OKU VB. NESNELER TAŞIYAN 

KARAKTERLER HALİNDE ORTAYA KONAN MELEK VE RUH TASVİRLERİ, 
ÇOCUKLARIN ZİHİN DÜNYALARINDA DİNÎ METİNLERDE AKTARILAN MELEK VE 

RUH TANIMLAMALARIYLA ÇELİŞKİLER DOĞURMAKTADIR. 

Kitle iletişim araçları, hem ortak bir kültürün oluşup 
yaygınlık kazanmasında, hem de bilgilenme, öğrenme ve 
eğlenme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında, önemli 
ve etkili bir işlev yürütürler.1 Özellikle görüntü gücü2 ve 
uyarıcı zenginliği nedeniyle büyük bir ayrıcalığa sahip 
olan TV, toplumsal hizmetlerin sürdürülmesinde stratejik 
bir öneme sahiptir. Böyle olmakla birlikte, mevcut yayın-
ları dikkate alındığında bu araç, psikolojik ve toplumsal 
sorunların en büyük sorumlusu olabilmektedir. 

Türk toplumunun hayatına 31 Ocak 1968 yılında gi-
ren TV3, artan özel kanalları ve zenginleşen yayınlarıyla 
günümüzde çocuk ya da yetişkin, toplumun her kesimine 
kolaylıkla ulaşabilen en güçlü iletişim aracıdır. TV yayın-
larının etkileri ile ilgili günümüze kadar gerçekleştirilen 
araştırmaların büyük bir kısmının çocuk merkezli olduğu 

tespit edilebilir. Uzmanlar, hayat deneyimi bakımından 
henüz yeterli olmayan çocukların, TV’yi içinde yaşadıkla-
rı toplumu ve dünyayı tanımak ve anlamak; yetişkinlerin 
ise, daha çok eğlenmek ve günlük olayların stresinden 
uzaklaşmak amacıyla izlediklerini saptamışlardır.4 

Batı’da yürütülen araştırmaların paralelinde5 ülke-
mizde yapılan bir araştırma, Türk ailesinin günde orta-
lama olarak 5-7 saatini, TV ekranı karşısında geçirdiğini 
ortaya koymuştur.6 Cezbedici gücü yüksek mevcut sa-
kıncalı yayınlar da hesaba katıldığında böyle bir izle-
me oranı, doğal olarak çocuğun biyolojik, psikolojik ve 
sosyo-kültürel gelişimini daha çok olumsuz yönde etki-
leyecektir. Bu bağlamda TV, kas, iskelet ve sindirim sis-
teminde ya da işitme, görme vb. organik süreçlerin ge-
lişiminde pek çok problemin baş sorumlularından birisi 

*Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
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olarak kabul edilmektedir.7 Diğer taraftan zihin dünyası-
nın kalıplaşması ve sınırlanmasında8, duygu ve heyecan 
hayatının istikrarsızlığında9, kendine ve çevreye yabancı-
laşma ve iletişim kopukluğunda10 da TV yayınları, sorun 
odağı konumundadır.

Önemli bir diğer gelişim alanı olarak çocukluk dö-
nemi inanç ve değer yapılanmasında TV, ciddi sorunlara 
kaynaklık etmektedir. Bu çerçevede TV yayınlarının en 
sakıncalı yönlerinden birisi, Allah inancı ve tasavvuru 
ile ilgili İslâm dininin öngördüğü kabullerde sapmalara 
yol açmasıdır. Özellikle çizgi filmlerin pek çoğunda (Ör-
neğin He-Man, Herkül, Pokemon-Digimon vb.) rol alan 
insan ötesi varlıklar, ilâhî özelliklere sahip karakterler 
olarak takdim edilmektedir. Henüz doğru bir Tanrı ta-
savvuru geliştirmemiş, gerçek ile gerçek-üstü ayırımını 
yeterince yapamayan, olayların ardındaki nedenleri he-
nüz kavrayamayan çocukların böylesi içerikler karşısın-
da dinî mesajlarla uyuşmayan çarpık ya da saplantılı bir 
Tanrı kabulü geliştirecekleri güçlü bir ihtimaldir.11 Diğer 
taraftan yayınların bir kısmında tev-
hid inancına ters düşen içerikler, ço-
cukların inançlarında çatışmalara yol 
açmaktadır. Özellikle Japon kaynaklı 
çizgi filmlerde çok tanrılı senaryolar 
sıkça işlenir.12 

Bazı çocuk filmleri ve reklam-
larda çıplak, kanatlı, elinde çoğu zaman bir müzik ens-
trümanı, sihirli değnek, aşk oku vb. nesneler taşıyan ka-
rakterler halinde ortaya konan melek ve ruh tasvirleri, 
çocukların zihin dünyalarında dinî metinlerde aktarılan 
melek ve ruh tanımlamalarıyla çelişkiler doğurmaktadır. 
Bulgularımıza göre çocukların önemli bir bölümü, film-
lerde takdim edildiği gibi meleği, kanatlı çıplak bebek; 
iyi ruhu, başında parlak hâlesi bulunan ve ışık saçan peri; 
kötü ruhu, gözleri olmayan siyah pelerinli korkunç yara-
tık; şeytanı ise, elinde kanlı çatalı veya tırpanıyla dehşet 
saçan kara ya da kızıl bir siluet olarak algılamaktadır.13 

Şekil ve içerik açısından TV yayınları arasında en faz-
la tepki çeken öğeler, cinsellik ve müstehcenliktir.14 Sine-
madan reklamlara kadar oldukça geniş bir yelpaze içinde 
cinselliği bolca işleyen TV yayınları, henüz cinsel kimliğin 
oluşmaya başladığı çocukluk döneminde, gerek fiziksel 
ve gerekse duygusal anlamda cinsel olgunluğa henüz 
ulaşamamış çocuklar için psikopatolojik sonuçlara yol 
açabilecek kadar ciddi tahribatlara neden olabilmekte-

dir. Bulgularımıza göre çocukların gittikçe artan cinsel 
ilgi, söz ve davranışlarında özellikle Türk yapımı dizilerin 
büyük bir etkisi söz konusudur.15 Diğer yandan maga-
zin programlarında, kliplerde ve reklamlarda sergilenen 
müstehcen kadın imajı, erotik davranışlar ve cinsel içe-
rikli diyalogların da, çocukların zihin ve ruh sağlıklarını 
olumsuz yönde etkilediği, konu ile ilgili pek çok araştır-
ma bulgularıyla teyit edilmektedir.16  Özellikle magazin, 
paparazzi ve şov programlarında ünlülerin aşkları, kaça-
makları, eğlence ve gece hayatıyla ilgili ekrana yansıtılan 
görüntüler, çocukların algılama süreçlerini ve geleceğe 
yönelik hayat tasarımlarını ciddi ölçüde etkilemektedir. 

Saldırganlık ve şiddet içerikli yayınlar, sakıncalı ola-
rak tanımlanabilecek tüm yayınlar arasında en yaygın 
olan türüdür. Sinema, dizi film, çizgi film gibi yayınlar baş-
ta olmak üzere, önceden hazırlanmış senaryolara dayalı 
ya da haber ve belgesel nitelikli pek çok yayında yaralan-
ma, ölümle sonuçlanan dehşet dolu saldırganlık ve şid-
det sahneleri, sıklıkla gündeme gelmektedir. TV izleyen 

çocuklarda fiziksel saldırganlığın yanında, şiddete duyar-
sızlaşmada da önemli bir artış gözlemlenmektedir.17 Ko-
nuyla ilgili ortaya konan pek çok araştırma mevcuttur.18 
Özellikle çocukların güçlü taklit ve özdeşleşme eğilim-
leri nedeniyle ekranda gördüklerini fırsat buldukça biz-
zat uygulamaya yöneldikleri, hem yaşadığımız yakın 
çevrede, hem de haber kuşaklarında sıkça gündeme 
gelmektedir.19 Saldırganlığı ve şiddet eğilimlerini ortaya 
koyan örneklerin çokluğu, şiddeti ön planda sunan ya-
yınların, çocukların ruh sağlığını tehdit edecek boyuta 
ulaştıklarını açıkça göstermektedir. Kuşkusuz bu tehdit, 
karşılıklı sevgi ve anlayışı, barışı, hoşgörüyü, yardımlaş-
mayı ve bağışlamayı öngören dinî-ahlâkî değerlerin iç-
selleştirilip uygulanabilirliği için de geçerlilik arz eder.

Daha çocukluk döneminden itibaren kontrolsüz bir 
şekilde TV ekranlarından geleneksel değerlere ters dü-
şen Batı kültürü ve yaşam tarzına muhatap olan çocukla-
rın20, millî ögeler yerine yıllarca içselleştirdikleri yabancı 
ögeleri tercih etmeleri, anormal fakat doğal bir gelişme 

Bulgularımıza göre çocukların önemli bir bölümü, filmlerde takdim edildi-
ği gibi meleği, kanatlı çıplak bebek; iyi ruhu, başında parlak hâlesi bulu-
nan ve ışık saçan peri; kötü ruhu, gözleri olmayan siyah pelerinli korkunç 
yaratık; şeytanı ise, elinde kanlı çatalı veya tırpanıyla dehşet saçan kara ya 
da kızıl bir siluet olarak algılamaktadır.
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olarak kabul edilmelidir. Çocukların 
marka merakı, rahatlığa, harcamaya 
ve bağımsızlığa düşkünlükleri, bu 
bağlamda değerlendirilebilir. 

Çocuk açısından TV’nin yol aç-
tığı en büyük sorunlardan bir diğeri 
de mevcut içerikleriyle yayınların, 
bazılarının savunduğunun tersine, 
çocukların kapasiteleri ölçüsünde 
“olgunlaşma”larına değil, biyolojik, 
psikolojik ve sosyal açıdan henüz hazır olmadıkları bir 
“yetişkinliğe itilme”lerine hizmet etmesidir. Vurgulanan 
iki nitelik, hem gelişim hem de eğitim süreçleri bakımın-
dan ciddi farklılıklar içermektedir. Olgunlaşmada uygun 
zaman ve ortama yönelik bir hazır oluş söz konusu iken, 
yetişkinliğe itilmede, kopukluk, yetersizlik ve eksiklik 
hâkimdir. Kuşkusuz bu zamansız itilmişlik, çocuğun ge-
lişiminde olduğu kadar, eğitiminde de onarılması güç 
düzensizlikler doğurmaktadır.

Çözüm bağlamında TV yayınlarıyla gündeme gelen 
olumsuz örneklerden çocuğu mümkün olduğunca uzak 
tutmanın en etkili yolu, ona kendini ifade edebilecek ra-
hat bir aile ortamı hazırlamaktır. Olumlu yetişkin modeli, 
iletişim ve etkileşim, karşılıklı güven, koşulsuz sevgi ve 
ilgi, ilişkilerde hoşgörü, kararlarda tutarlılık, girişimcilik 
imkânı, yapıcı disiplin ve yönlendirme21 gibi kişilik geli-
şiminde doğrudan belirleyici faktörlerin canlı kalabildiği 
aileler, çocuk açısından arzulanan ortamı sağlamış sayı-
lırlar. Bununla birlikte aile büyükleri tarafından alınması 
gereken birçok pratik önlemler de söz konusudur: Her 
şeyden önce anne-baba, en büyük sorumluluğun kendi-
lerine ait olduğu bilinciyle hareket etmek zorundadırlar. 
Böyle bir bilinçlilik, pek çok konuda olduğu gibi çocukla-
rın inanç ve değer gelişimini etkileyecek her türlü yayın 
karşısında, ebeveyni uyanık tutacaktır. Bu çerçevede on-
lar, başta TV’yi çocuk bakıcılığı22 rolünden uzaklaştırmak 
üzere, duruma göre izlenen programı değiştirmekten 
TV’yi kaldırmaya kadar, geniş bir hareket alanı bulabile-
ceklerdir. 

Yetişkinler, yayınlarda karşılaştıkları sakıncalı içerik-
ler konusunda hassas olduklarını her fırsatta ortaya koy-
malıdırlar. Bir filmde ya da programda dinî-ahlâkî açıdan 
sakıncalı bir içerik gündeme geldiğinde, ebeveyn kayıt-
sız kalmayarak çocuk için model teşkil edecek uygun bir 
tercihte bulunmalıdır. Aile büyükleri, gerek TV’ye savun-

masız bir şekilde ayrılacak zamanın 
daha verimli ve faydalı eylemlerle 
doldurmak amacıyla, gerekse sakın-
calı içerikleri nedeniyle yayınına son 
verilen bir programın ardından do-
ğan boşluğu telafi amacıyla, çocuk-
ları tatmin edebilecek alternatifler 
sunabilmelidirler. Diğer yandan ye-
tişkinler, TV kumandasını çocuğun 
özgür yönelişlerine terk etmemeli, 

gerekçelerini açıklamak koşuluyla sakıncalı programları 
kısıtlamalı, gerektiğinde izlettirmemeli, izlenebilecek ka-
nal ve programları bizzat belirlemelidirler. 

Çocuk açısından TV’nin yol açtığı 
en büyük sorunlardan bir diğeri 

de mevcut içerikleriyle yayınların, 
bazılarının savunduğunun 

tersine, çocukların kapasiteleri 
ölçüsünde “olgunlaşma”larına 

değil, biyolojik, psikolojik 
ve sosyal açıdan henüz hazır 
olmadıkları bir “yetişkinliğe 

itilme”lerine hizmet etmesidir. 
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 “ÖNCE ÇOCUĞUN DEĞERİNİ ANLAMA ÇABASI GEREKİR”
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yaptı; yöneticilik görevlerinde bulundu.1985-1990 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi Radyo Televizyon Meslek Yüksek Okulu’nda İletişim alanında 
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Çocuk Edebiyatı Yıllığı’nın yayınını yönetti.



Bir değer olarak çocuk meselesinin neresindeyiz?
Çocuk meselesini dün, bugün ve gelecek bağlamın-

da üç aşama içinde yorumlayabiliriz: Sosyal tarihten öğ-
rendiğimize göre, geçmişte çocukluk çok kısa bir evrenin 
adı. Çocuklar, altı-yedi yaşlarında yetişkinlerin dünyasına 
koşar adım girer ve neredeyse çocukluğu yaşayamadan 
büyürmüş. Eski dünyanın coğrafyalarında ve medeni-
yet dairelerinde çocukluk yaşının çok kısa olduğunu da 
biliyoruz. Bugünkü çocukluğa gelince, çocukluk yaşının 
daha da kısaldığını gözlemliyoruz. Modern iletişim or-
tamı, çocuk-yetişkin ayrımını ortadan kaldırmıştır. Her-
şey her yaş içindir artık. Abartılı bulunsa da, çocukluğun 
tükenişi ve yokoluşu iddiasının haklılık payı da bir hayli 
fazla. Geleceğin çocukluğunun temellerini ise, modern 
çocukluğun nasıl evrileceğiyle ilişkilendirerek yorumla-
yabiliriz. Çocuklar çok hızlı değişen bir dünyaya gözlerini 
açıyor. Kuşaklar arası farklar için kullanılan yirmi beş yaş 
eşiği dört-beş yaş eşiğine yaklaştı. Çocukları arasında beş 
yaş fark olan anne-babalar bu gözlemi kolayca yapabilir-
ler. Dünyadaki bu değişimden en çok etkilenen grubun 
çocuk olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Her medeniyet ve 
kültür çevresinin çocuğa yüklediği anlam ve değerde 
benzerlikler kadar farklılıkların olması doğaldır. Farklılık-
lar ise, medeniyetlerin yetiştirmek istediği insan tipine 
yükledikleri anlamla birebir ilişkilidir. Yaşadığımız dün-
yada egemen olan modern çocukluk paradigması bü-
yük ölçüde egemenliğini sürdürüyor. Ailenin ve okulun 
giderek etkisiz duruma düştüğü, buna karşılık sanal ileti-
şim ortamının etkili olduğu yeni dünyada, tek tip dünya 
çocukluğu vurgusuyla birlikte, küresel bir çocuk kültürü 
kuşatmasından da söz edebiliriz. Buna rağmen, dünyanın 
ve bizim bir çocuk meselemiz var mı? Var, ve çocuk mese-
lemiz yalnızca ülke ve medeniyet dairemizle sınırlı değil. 
Çocuk meselemiz, insanlığın dünya ölçekli çocuk dava-
sıdır; ancak, henüz kendine özgü gündemi olmayan bir 
çocuk meselesiyle karşı karşıyayız. Dünya üç kez, 1924’te 
dört maddelik bir mutabakatla; 1959’da Çocuk Hakları 
Beyannamesi ve 1989’da Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
mesi ile insanlığa çocuğa öncelik verilmesini hatırlattı. Üç 
tarihin de sıcak ve soğuk savaş sonrası kırılma noktaları 
olduğu dikkate alınırsa, bu üç aşamada çocuk sorunlarına 
acil müdahale yapılması amaçlanmıştı. Ne yazık ki, geçti-
ğimiz yüzyıl, çocuk sorunlarının ertelendiği acımasız bir 
yüzyıl olarak tarihe geçti ve etkileri bugün de sürüyor.

Yaşadığımız dünyada en çok soru çocuk ve çocuk 
üzerinden sorulduğu halde, insanlık bu sarmalı niçin 
çözemiyor ?

İnsanlık henüz ortak bir çocuk ahlâkına sahip olma-
dığı için. Hemen hergün çocuk acılarıyla yüz yüze geldiği 
halde, çaresizlik sarmalına bürünmüş bir insanlık hiçbir 
temel sorunu çözemez. Son çeyrek yüzyılda gerçekleşen 
küreselleşme tam anlamıyla güvensizliğe neden olmuş-
tur. Hiçbir ülke, ekonomik büyümeye rağmen yoksulluğu 
azaltamamıştır. Hiçbir iktidar adalet ve hakkaniyetle ül-
kesini yönetememiştir. Daha açık ifadeyle, hiçbir iktidar, 
iktidarı yoksullarla paylaşma cesareti dahi gösterememiş-
tir. Aile dayanışması ve günü kurtaran yardımlarla sorun 
ertelendikçe çözüme ulaşmak imkanı yoktur. Çocuk soru-
nunu yalnızca ekonomik göstergelere indirgeyerek açık-
lamak ise daha da yanlıştır. Ekonomik büyümeye paralel 
sosyal ve kültürel gelişmeyi birlikte düşünmeden çözüme 

yönelemeyiz. Niçin mi? Henüz çocukla ilgili temel sorular 
sorulmadığı için. Cılız sorular ise çocuk alanının üzerinin 
daha kalın örtülmesine neden oluyor. Her medeniyetin 
çocuk anlayışı üzerinden hareketle çözüme yönelmenin 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. İslâm medeniyeti, 
bir insanlık ve hakikat medeniyetidir. Medeniyetimizin en 
kuşatıcı değerleri erdem ve iyiliktir. Bilge şair Sezai Kara-
koç, medeniyet fikriyle çocuk yetiştirmeyi ve medeniyet 
geleneğimizin çocukla yenilenmesini öneriyor. Çocuk 
meselesinin esası kavranmadan da çocuğa yönelemeyiz. 
Medeniyet insanı yetiştirme iddiası olan herkesin, ne za-
mandan beri, niçin sevinçli haberler yasak oldu bize, işa-
reti üzerinde düşünmelerini önerelim. Dünyanın bu hali, 
çocukların saçlarını ağartan bir gün’e mi benziyor yoksa? 
Lütfen bu vadide bütün insanlık için düşünelim biraz. 
Çocuk ödevimizi yalnızca yaşadığımız sorunlarla yüzleş-

Kuşaklar arası farklar için kullanılan yirmi beş yaş 
eşiği dört-beş yaş eşiğine yaklaştı. Çocukları ara-
sında beş yaş fark olan anne-babalar bu gözlemi 
kolayca yapabilirler. Dünyadaki bu değişimden 
en çok etkilenen grubun çocuk olması kaçınılmaz 
bir sonuçtur. Her medeniyet ve kültür çevresinin 
çocuğa yüklediği anlam ve değerde benzerlikler 
kadar farklılıkların olması doğaldır.
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meyle de sınırlı tutamayız. Bir çocukta bütün çocukları 
düşünmeden başlayacak çocuk ödevimiz insanlığı kucak-
lamadıkça bu çaba da eksik kalacaktır.

Medeniyet ve değer ilişkisi nasıl kurulmalıdır? 
Değerler üzerinden medeniyetimizi yenilemek müm-
kün mü?

Kendini yenileme iddiasını yitirmiş medeniyetler 
tarihin labirentleri arasında kalmaya mahkumdur. İslâm 
medeniyeti hiç eski olmamıştır; Hz. Âdem’le yaşıt bu me-
deniyet, bütün insanlığa ait bir medeniyettir. Evet, hiç eski 
olmamış, hep yeni kalmış, bütün zamanlara seslenmiş ve 
dünya var oldukça da bu seslenişini sürdürecektir. Bilge 
şair Sezai Karakoç, medeniyetimizin erdem, iyilik, doğ-
ruluk, mutlak hakikatler ve mutlak güzellik üzerinden 
yenilenmesini öneriyor. Medeniyet ve değerin temel 
ölçütü kültürdür. Medeniyetin temel değerleri eğitimle 
insan hayatına girer. Sık sık vurguladığım gibi, gelenek 
çocuklarda yenilenir ve en taze haliyle çocuklarda yaşar. 
Medeniyet ve değer ilişkisi eğitimle kurulur. Hiç şüphe-
siz, değer eğitiminin ilk kozası ailedir.

Değer eğitiminde ailenin rolü nasıl olmalı ?
Değerin sözcük anlamı, bir şeyin önemini belirleme-

ye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. 
Değere bir şeyin önemini, ölçüsünü, karşılığını, kıymetini 
veren ise kültürdür. Hiçbir değer kültürden bağımsız var 
olamaz. Değer bu yönü ile kültürel bilgiye ve deneyime 
dayanır. Değer, ait olduğu kültürün aynasıdır. Çocuk, 
içinde doğduğu kültür ortamının değerleriyle beslendi-
ği ölçüde o kültüre ait olur. Değerin ilk öğrenildiği birim 
ailedir. Ailenin öğrettiği değerle okul ve sosyal çevredeki 
değer ilişkisini kuramamış toplumlarda değer çatışması 
vardır. Aile değerleri, bireysel ve toplumsal değerler bir-

Çocuk, ailenin duygu ikliminde kendini keşfeder, 
yeteneklerinin farkına varır. İyi ile kötünün, ya-
rarlıyla zararlının, doğru ile yanlışın, güzel ile çir-
kinin anlamlarını iyi örnekten öğrenir. Bir ailenin 
davranış ve tutumu çocuğun zihnindeki değerle-
rin oluşmasında belirleyicidir.
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birini beslemedikçe bu çatışma kaçınılmazdır. Değerlerin 
yeni kuşaklara aktarılması ise eğitimin öncelikli amaçla-
rından biridir. Anne-babanın değer bilinci oluşur ve iyi ör-
nek olabilirse değer öğretebilir. Ailenin değer aktarımın-
daki etkinliğinin zayıfladığı iddiaları yeni değil. Son tespit 
1991 yılında I. Aile Şûrası’nda yapılmıştı: Türk toplumu de-
ğer aktarımında krizin eşiğine gelmiştir. Bunun en temel 
nedeniyse kültürel yoğunluğun azalması ve değerler ça-
tışması. Değerler çatışmasında merkez üssüyse medyadır.
Yeni dünyada değer üzerine yapılan tartışmalar yalnızca 
eğitimin değil, sosyolojinin ve felsefenin de gündemine 
girmiştir. Dinden hukuka, sağlıktan eğitime, ekonomiden 
siyasete, sosyal ve kültürel tüm alanlar değerlere bağımlı 
bir yapıya dayanmazsa toplumsal düzenin ahenginden 
söz edilemez. Bu ahenge asıl rengini veren biricik kurum 
ailedir. Değer eğitiminde gelişimcilerin üzerinde dur-
dukları en önemli evre 3-7 yaş arasıdır. İşlem öncesi evre 
(0-6 yaş ) çocukta dil, duygu, zihin ve düşünce gelişimi 
yanında kişilik gelişiminin büyük ölçüde gerçekleştiği dö-
nemdir. Çocuğun, bir yanda beden gelişimi ve bununla 
eş zamanlı ruhî ve mânevî gelişimi de önce aile ortamın-
da gerçekleşir. İnsanın insanlaşması ailede başlar. Çocuk, 
ailenin duygu ikliminde kendini keşfeder, yeteneklerinin 
farkına varır. İyi ile kötünün, yararlıyla zararlının, doğru ile 
yanlışın, güzel ile çirkinin anlamlarını iyi örnekten öğrenir. 
Bir ailenin davranış ve tutumu çocuğun zihninde değer-
lerin oluşmasında belirleyicidir.

Ailede değer eğitimi hangi temel kavramlar 
üzerine inşâ edilmelidir ?

Medeniyet ölçekli değer eğitiminde ahlâk, irade 
terbiyesi, vicdan ve adalet duygusunun gelişimi temel 
kavramlardır. Çocuk, bu değerleri öğrenme yeteneği-
ne sahip olarak doğar. Temel değerlerin eğitiminde, bu 
dört kavramı anlamlandırmak önce ailenin görevidir. 
Okul ve sosyal çevre yanında temel değerlerin eğitimin-
de medyanın da dikkate alınmasının zorunlu olduğu 
bir dünyada yaşıyoruz. Çocuğun yetişmesinde merkez 
kavram ise sevgidir. Yetişecek insanın temel değeriyse 
dosdoğru olmaktır. Çünkü insan yaratıcı ve varlık kar-
şısında sorumludur. Değerler insana yükümlü olduğu 
davranış, tutum ve hareketleri öğretir. Sorumluluk ise 
ahlâk gelişimini sağlayan iç denetimle gerçekleşir. Bu 
iç denetime, içselleştirilmiş bir sorumluluk duygusu da 
diyebiliriz. Ancak sorumluluğun bilincinde olan insan 

kendisi ve içinde yaşadığı toplum için değer üretebilir, 
özgür olabilir ve dünyayı güzelleştirme görevini yerine 
getirebilir.

Değer eğitiminde anne vurgusu kadar babanın 
da önemli olduğunu sık sık vurguluyorsunuz. Bu 
dengeyi sağlamanın ölçüsü nedir ?

Anne-çocuk ilişkisinin biricikliği, özel önemi, ço-
cuk eğitiminde özgül ağırlığı en yüksek değer olmasın-
dan kaynaklanıyor. Büyüme ve gelişme evreleri dikkate 
alındığında, kız ve erkek çocuklar için anne ve babanın 
ayrı ayrı ve çok özel önemi var. Çocuk yetiştirmek bir 
denge işi. Anne, tek başına bu eğitimi başarmış olsa 
da babanın yeri eksik kalır çocukta. Çocuğun eğitimini 
yalnızca baba üstlense, bu durumda, annenin yeri boş 

kalır. Anne ve baba aynı amaca ve işleve yönelmedikçe 
de denge kurulamaz. Çocuklarımız arasında adaletli ol-
mamız çocuk eğitimine başlamanın ilk kuralıdır. İslâm 
Peygamber’i, Allah, “öpücüğe varıncaya kadar her 
hususta adaletli davranmamızı sever” buyuruyor. Ço-
cuğun dil, duygu, zihin, düşünce ve sosyal gelişimini 
düzenleyen evrensel doğrular da her çağda geçerlidir. 
Bu doğrular, “insanın psikolojik doğasını düzenleyen 
evrensel doğrulardır.” Çocuk eğitiminde, temel değer-
leri dikkate almak zorunludur. Bu temel değerler, her 
çağda yaşanan olayları, neden-sonuç ilişkisi içinde yo-
rumlamayı sağlar. Anne ve baba, çocuğu gerçeğe say-
gılı yetiştirirse, çocuk, gerçeğe nasıl yaklaşacağı tutum 
ve davranışını öğrenir. Gerçeğe saygılı olmayan bir or-
tamda yetişen çocuk ise şaşırır, kendine güvenini yitirir, 
gerçeği algılamaktan uzaklaşır. Anne ve baba, gerçeğe 
saygı dengesini dürüstlük sayesinde kurabilir. Doğan 
Cüceloğlu, “Gerçeğe, düşünceye, algılamaya değer 
verebilmesi için insanın kişisel bütünlük içinde olması 
gerekir” diyor. Anne ve babanın dayanacağı büyük ge-
lenek ise değerler kültürüdür. Bu arada, Cüceloğlu’nun 

Çocuğun yetişmesinde merkez kavram ise sevgidir. 
Yetişecek insanın temel değeriyse dosdoğru ol-
maktır. Çünkü insan yaratıcı ve varlık karşısında 
sorumludur. Değerler insana yükümlü olduğu dav-
ranış, tutum ve hareketleri öğretir. Sorumluluk ise 
ahlâk gelişimini sağlayan iç denetimle gerçekleşir.
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“Can ancak değerler kültürüyle gelişir” tespiti üzerinde 
anne ve babaların düşünmesini de önermiş olalım.

Değerler zamana, mekâna, şahsa göre değişir 
mi? Değer göreceli bir kavram mıdır? Evrensel de-
ğer ve küresel ahlâk kavramlarını nasıl yorumlama-
lıyız?

Değerin kıymet ve karşılığını ait olduğu kültür be-
lirler. Medeniyet, kültüre bir kimlik ve aidiyet yükler. 
Değerin ana rengi bizi bir kültür ve medeniyetle iliş-
kilendirir. Hiçbir temel değer zamana, mekâna, kişiye 
göre değişmez. Aynı medeniyet dairesinde temel de-
ğerler göreceli değildir. Farklı coğrafya ve kültür ortam-
larında değerin algı ve yorumunda yaklaşım farklılığı 
olsa da, değerin temel ölçeği değişmez. Evrensel değer 
kavramını da medeniyetin bütün insanlık için önerdiği 
değerler bağlamında değerlendirmeliyiz. Her mede-
niyetin insanlığa önerdiği ortak değerler, ortak iyiye 
ulaştıklarında evrensel olmayı hak ederler. Evrensel 
doğrulara dayalı değerler evrenseldir. Bu alanın dışın-

da, popüler bir kavram olarak kullanılan evrensel de-
ğerler kavramı modern dünyanın yalanından ibarettir. 
Ve evrensel değerlere dayalı küresel ahlâk kavramı da 
bu yalanın türevidir. Siz, ahlâk, kelimesini kullandınız. 
Oysa, ahlâk yerine etik kelimesi kullanılıyor. Bildiğiniz 
gibi, ahlâk ve etik hem köken hem de anlam bakımın-
dan farklılıklar içerir: Latince etik kelimesi, insanların 
karakterleri anlamında kullanılırken, ahlâkın (moral) 
karşılığı insanlar arasındaki ilişki anlamındadır. Değer-
lerin değişimi konusunu, bireysel ve toplumsal değer-
ler açısından anlamaya çalışmalıyız. Bireysel değerler, 
görecelidir, kişiden kişiye değişken özellikleri vardır. 
Farklılığı kültür, zaman hatta coğrafya ekseninde an-
lamlandırabiliriz. Toplumsal değerlerdeki değişime ise 
hem iç hem de dış etkiler yön verir.

Yaşadığımız dünyada iletişim araçları bütün insan-
lığı kuşatmış durumda. İletişim araçları çocuğun değer 
dünyasının gelişmesinde nasıl olumlu katkı sağlayabilir? 
Medya okuryazarlığı tek başına bir çözüm olabilir mi?
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İletişim araçları ve değer ilişkisi üzerinde henüz ül-
kemizde yapılmış bir araştırma da yok. Televizyona diji-
tal dadı rolünü yüklemek ise çok tartışılan bir konudur. 
Bu konuya iyimser bakanların oranının az olduğu da 
bir gerçek. Televizyon yanında diğer bilişim teknoloji-
lerine eleştirel, sorgulayıcı yaklaşım da tek başına çö-
züm değil. Medyanın etkilerinden korunmak için med-
ya okuryazarlığının tek başına bir çözüm olmadığını da 
biliyoruz. Bütün iletişim araçlarının amacı etkilemek-
tir. Her medya kendi dilinde mesajını verir. Medyanın 
olumsuz etkilerinden çocuğu korumak her toplum 
çevresinde ortak amaç gibi görünse de, son 40 yıldır, 
koruma amaçlı sihirli bir değnek henüz bulunamadığı 
gibi, bulunma ihtimali de yoktur. İnsanlık, barışık ya 
da kavgalı, iletişim araçlarıyla birlikte yaşayacak. Ancak 
medeniyet insanı yetiştirme iddiasını taşıyan toplumlar, 
medyanın dilini dönüştürmeyi başarabilir. Aksi halde, 
sanal kargo kültürünün taşıdığı sanal değerler beş kıta-
yı etkilemeyi sürdürecek. Sanal kargo kültür ise, yalnızca 
Batı ve Amerika merkezli değil. Bu kültürün beş kıtadaki 
türevleri hiçbir engel tanımıyor ve dümdüz dünya’nın en 
büyük tüketici grubu çocuklar ve eğitim-kültür gösterge-
leri zayıf insanlardır. Bu dünya gerçeği karşısında ayakta 
kalabilmek için önce, aile bireylerinin, toplumun, kurum-
ların kültür ve medeniyet değerleriyle savunma mekaniz-
masını harekete geçirmesi gerekir. Tek başına savunma 
da yetmez. Medyanın etkilerinden korunmaya yönelik bir 
sistem de gereklidir. Bunun için de kamu yayıncılığının 
ülke ölçekli yeniden yapılandırılmasını amaçlayan siste-

min kurulması korumaya dönük ilk önemli adımdır. Bu 
çerçevede, medya okuryazarlığı, örgün ve yaygın öğretim 
süreçlerinin bütününü kapsayacak şekilde, düzenlenmesi 
gereklidir. Son yıllarda, medyanın etkilerinden çocukları 
koruma amaçlı işaret yaklaşımı ve medya okuryazarlığı-
nın pilot uygulamaları ne korumaya katkı sağlayabilir, 

ne de medya okuryazarlığı ailenin, okulun ve medyanın 
gündemine girebilir.

Ülkemizde medya-kültür-değer ilişkisi fotoğrafı-
nı nasıl görüyorsunuz? Medya, kültürümüzü çocukla-
rımıza ne oranda yansıtıyor sizce?

Özellikle son 15 yıl içinde oluşan fotoğrafı bütün bo-
yutlarıyla görmek imkansız gibi. Toplumun pedagojisin-
de kırılma noktalarının çoğaldığını düşünüyorum. Kargo 
kültürünün bütün dünyayı savurduğunu ve buna dayalı 
olarak tam bir melezleşme yaşandığı kanısındayım. Bu 
savruluşun dibe vuracağı ve duracağı yönünde bir öngö-
rüm de var. Ancak, bu çözülme ve melezleşmenin, cema-
at insanı değil, medeniyet insanı yetiştirme geleneğine 
yaslanmakla aşılabileceği de unutulmamalı. Bu nedenle 
de medya-kültür-değer ilişkisi başından beri sorunludur 
ve medyanın yüzü büyük ölçüde değerler çatışmasına 
dönük olduğu gibi, yansıttığı kültürün özgül ağırlığı da 
sanal kargo kültürden yanadır.

Hızla değişen dünyada değerlerde yaşanan sap-
manın öncelikli nedenleri nelerdir sizce?

Her alandaki değişim değerler çatışmasıyla ilgilidir. 
Bireysel ve toplumsal değerlerdeki sapmanın neden-
leri üzerinde ayrı ayrı durulması gerektiği gibi, aile, din, 
hukuk, ekonomi, siyaset gibi temel kurumlardaki değer 
sapmalarını da ayrı ayrı ve bütünlük içinde değerlendir-
mek gerekir. Değerler, hayatın gerçekliğiyle birebir ilişki-
lidir. Toplumsal hayat, değerler üzerine inşâ edilir. Değer, 
bir yanda sosyal kontrol sistemini oluşturur, diğer yanda 
onaylanmayan davranışları da engeller. İnsanın sosyal bir 
varlık olması değer sayesinde gerçekleşir. Makul ve ortak 
iyinin temel ölçütü değerdir. Değere kıymetini veren ana 
renk, içinde doğduğu kültürdür. İnsanı ayakta tutan de-
ğerdir. Sosyolojik anlamda iki türlü değer çatışmasından 
söz etmek mümkün: Bir, içe dönük değer çatışması. İki, 
dışa dönük değer çatışması ve sapması. İkinci çatışma 
türünde farklı değerler karşı karşıya gelirken, birincide 
değerlerin aşınması ve zayıflaması sonucu ortaya çıkmak-
tadır. Bu ise, ideal düşünme ve davranışa dayalı anlayışı 
zedelemektedir. Doğruyu, hakkaniyeti, adaleti, iyiyi, kötü-
yü, güzeli, çirkini belirleyen temel ölçütlerin zayıflaması 
ise toplumsal psikolojinin de kırılganlaşmasının bütün 
anlamlarını içeriyor.

Medyanın etkilerinden korunmaya yönelik bir sis-
tem de gereklidir. Bunun için de kamu yayıncılığı-
nın ülke ölçekli yeniden yapılandırılmasını amaçla-
yan sistemin kurulması korumaya dönük ilk 
önemli adımdır. Bu çerçevede, medya okuryazarlı-
ğı, örgün ve yaygın öğretim süreçlerinin bütününü 
kapsayacak şekilde, düzenlenmesi gereklidir.

Şu
ba

t 2
00

9

87



MERYEM AKBAL İLESÖYLEŞİ
Kâmil Büyüker    Fotoğraf: Erdem Dereyayla

1965 İstanbul Doğumlu. 1984-88 yılları arasında M. Ü. İletişim Fakültesi, 

Radyo-Televizyon bölümünden mezun oldu. 1987-1992 yılları arasında TRT 

İstanbul Televizyonu’nda görev yaptı. 1993 yılında Samanyolu TV’de kadın 

ve çocuk programları hazırlamaya başladı. Halen Yumurcak Televizyonu’nda 

Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.  



İsterseniz Yumurcak TV’nin kuruluşu ile başlayalım. 
Yumurcak TV ne zaman ve hangi ihtiyaca binâen kuruldu?

25 Haziran 2007 tarihinde yayına başlayan Yumurcak 
Televizyonu, Türkiye’de şifresiz yayın yapan ilk çocuk ka-
nalıdır. Samanyolu Televizyonu yayına başladığı günden 
itibaren kadın ve çocuk programlarına önem vermiştir. 
Tomurcukların Dünyası, Kırmızı Bisiklet, Tarçın ve Arkadaş-
ları, Yeşil Oba adlı her biri döneminin sevilen programları 
olan yapımlar ekranda seyircisiyle buluştu. Çocukları tat-
min edecek sayıda, teknik ve sürede yeterli miktarda ço-
cuk programı yoktu. Tarçın yayına girince tabiî olarak bü-
yük bir ilgi gördü. Tarçın ve Arkadaşları ile başlayan süreç 
çocuk televizyonculuğuna farklı bir bakış açısı getirmiş 
oldu. Boy kuklaları ve el kuklalarını bir arada kullanarak, 
genellikle tiyatro ve sahne gösterisi şeklinde kullanılan 
tiyatro tekniğini televizyona uyarlamaya çalıştık. 3 D Max 
programıyla hazırlanan animasyonlar ekledik. Bu yeni 
bakış açısı çocukların çok ilgisini çekti. Anaokulu eğiti-
mini desteklemeye çalışan bir içerik çözümlemesi oluş-
turduk. Şarkılar, bilmeceler, tekerlemeler ve her birinin 
içinde bir grup çocuğun yaşadığı eğlenceli ve heyecanlı 
hikâyeler kurgulayarak eğitici, hoşça vakit geçirtmeye 
yönelik bir format ortaya çıkmış oldu. Tarçın’ı Yeşil Oba 
takip etti. Tarçın’ın hedef kitlesi okul öncesi çocuklardı. 
Yeşil Oba’nın hedef kitlesi 10 yaş ve üstü oldu. Çocuklar 
kadar yetişkinler de severek seyrediyor Yeşil Oba’yı. Yetiş-
kinler çocukluklarına, gençliklerine, memleketlerine dair 
sevimli, çocuksu hikâyeler ve görüntüleri seyretmekten 
hoşlanıyorlar. Seyircimizden gelen geri dönüşler Saman-
yolu Yayın Grubu’nu bir çocuk televizyonu yayınına taşıdı. 
Yumurcak Televizyonu yayına başladığı ilk günden itiba-
ren büyük bir ilgi ile karşılandı. 

Yayınlarınızda esas aldığınız ilkeler nelerdir? Yaş, 
eğitim seviyesi, kültür, değerlerimiz bu gibi ayrımları/
ayrıntıları gözetiyor musunuz? Aynı zamanda yapım-
larda yerli-yabancı ayrımına dikkat ediyor musunuz? 
Bu hususta hassasiyetleriniz neler?

Yumurcak TV 3-16 yaşları arası çocukların seyredebi-
leceği bir TV kanalı. Yayını kuşaklara bölerek okul öncesi, il-
köğretim ilk kademe ve ilköğretim ikinci kademenin farklı 
zamanlarda, yaşlarına uygun programları bulabilecekleri 
kuşaklar oluşturduk. Günlük yayınımızın üç buçuk-dört 
saati yerli yapım, geri kalan kısmı dış alımlardan oluşuyor. 
18 saat yayın yapıyoruz. Sabah 05:00 ile akşam 22:30 saat-

leri arasında çocuk yayını yapıyoruz. 23:00’e kadar anne-
baba eğitimi içerikli bir programımız var. 

Yumurcak TV yayın dil, içerik ve görüntü açısından 
hassasiyetlere önem vermektedir. Meselâ seslendirme 
metinlerinde bazen Türkçe’yi bozabilecek cümlelere rast-
lanabiliyor. Argo kelimeler ya da kültürel olarak Türk se-
yircisine uymayacak cümleler olabiliyor, bunlar ekibimiz 
tarafından redakte ediliyor. Aslında doğru kullanıldığında 
televizyon çocuğun kelime hazinesinin zenginleşmesine 
katkı sağlayabilir. Tam anlamıyla yerli olmak için dış ya-
pımlara tamamen kapalı olmamak lazım. Çocuğun ya-
şadığı coğrafyanın, kültürün dışını da değişik yönleriyle 
tanıması için televizyon önemli katkılarda bulunabilir. 
Yabancı yapımlarda da eğitici, faydalı kaliteli yapımlar 
var. Örneğin okul öncesi yaşlarda çocuk sahibi her anne 
babanın çocuğu ile birlikte izleyerek faydalanabileceği 
Kayyu (Caillou) adlı bir çizgi dizi var. Yumurcak TV’nin de 

en çok sevilen filmlerinden bir tanesi. Buradan hareketle 
yerli üretimin hızla artırılması gerekiyor. Ancak tamamen 
yerli olalım çabasıyla üretim artarken kalitenin düşmesi, 
bir dönem sonra seyirciye yerli yapımlara dair olumsuz 
bir düşünce oluşturmamasına da dikkat etmek lazım. 

Zamâne çocuklarının beğenileri, istekleri, kabulle-
ri çok farklı. Hem değerleri gözetmek hem de aynı za-
manda bu zamanın çocuğuna onun diliyle seslenmek... 
Bu dengeyi nasıl gözetiyorsunuz? 

İnternetten, televizyondan, sinemadan dünyadaki 
sanatçıların ne yaptığından haberdar şimdiki çocuklar. 
Seyrettikleri filmlerde görsel bir zenginlik, teknik ba-
kımdan bir başarı var. Bütün dünyada da ilgi ile izlenen 
“Arabalar”, “Kayıp Balık Nemo”, “Haryy Potter”, “İnanılmaz 
Aile” ya da ”Ratatuy” gibi filmler teknik kalitesi yüksek ya-

Yetişkinler çocukluklarına, gençliklerine, mem-
leketlerine dair sevimli, çocuksu hikâyeler ve 

görüntüleri seyretmekten hoşlanıyorlar. Seyir-
cimizden gelen geri dönüşler Samanyolu Yayın 

Grubu’nu bir çocuk televizyonu yayınına taşıdı. 
Yumurcak Televizyonu yayına başladığı ilk gün-

den itibaren büyük bir ilgi ile karşılandı.
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pımlar. Dolayısıyla Türkiye’deki çocuk seyircisine teknik 
kalitesi yüksek programlar sunmak bir taraftan da kendi 
sözümüzü, kendi değerlerimizi vermek durumundayız. 

Pek tabiîdir ki dış kaynaklı filmlerdeki kültürel bir 
takım ögelerden çocuğun etkilenmesi kaçınılmaz. Bu 
sebeple çizgi filmlerin denetime tâbi tutulması gereki-

yor. Cadılar bayramı, ayakkabı ile yatağa girmek gibi bi-
zim kültürümüzde olmayan bazı davranışları tekrar tek-
rar izlettirmek kısa bir süre sonra çocuğun o davranışı 

hayatına geçirmesine sebep olacaktır. Seyircilerimizin 
ailelerinden, yerli yapımlarımızda kahramanımız nasıl 
davranıyorsa bazı çocuklarımızın onun gibi davrandığı-
nı duyuyoruz. Kahramanlara her zaman iyi güzel, doğru 
davranışlar, tutumlar yüklemek çocukları olumlu etkili-
yor. “Lui”nin seyircisi, “Teltel”i de seviyor. “Arthur”u, se-

ven “Ayran”ı, “Caillou”yu seven “Tarçın”ı da seviyor, 
“Rahat Koltuğu” seven, “Uçan Balon”u da seviyor. 
Yumurcak TV’de yabancı yapımlar kadar iç yapım-
larımızda beğeniyle izleniyor. Yerli-yabancı dengesi 
korunmaya çalışılıyor. 

Görüyoruz ki sınırlı imkânlarla önemli işler 
yapıyorsunuz. Bize yapımlarınızdan ve mahiyetle-
rinden bahseder misiniz? Çocukların örnek aldığı 
kahramanlarınız kimler?

“Uçan Balon” okul öncesi çocukların fikirlerinin 
alındığı, her gün iki bölüm şeklinde, beşer dakika 

yayına giren bir program. “Teltelin Torbası”nda kahra-
manımız Teltel; karakalem ile çizilmiş bir çöp adamdır. 
Kat aut (cut out), stop moşın (motion) tekniği ile hazır-

Pek tabiîdir ki dış kaynaklı filmlerdeki kültürel bir 
takım ögelerden çocuğun etkilenmesi kaçınılmaz. 
Bu sebeple çizgi filmlerin denetime tâbi tutulması 
gerekiyor. Cadılar bayramı, ayakkabı ile yatağa 
girmek gibi bizim kültürümüzde olmayan bazı 
davranışları tekrar tekrar izlettirmek kısa bir süre 
sonra çocuğun o davranışı hayatına geçirmesine 
sebep olacaktır.
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lanan bir program. Programlarda kullanılan isimlerin bir 
anlamı olmasına dikkat ediyoruz. Tarçın, Çedene, Ay-
ran, Gülnur, Mavi Kuş vb. “Çedene’nin Takvimi”, günü, 
ayı, yılı gösteren, tarihte neler yaşanmış öğreten, hangi 
gündeyiz, hangi mevsimdeyiz, hangi yıldayız ve bugün 
tarihte neler olmuş, bunu çocuksu bir dille anlatan bir 
kukla programı. Takvimde bir de günün iyiliği bölümü 
var. Çocuklar yazıyor; alt katta oturan komşumuz Ayşe 
teyze çok yaşlı. Ekmeğini hergün gidip ben alıyorum. 
Günün iyiliği seyircimizin benimsediği, hayatına geçir-
diği bir bölüm. Bir başka uğraşımız çamur animasyon. 
Bir dakikalık kısa hikâyecikler. Çamur animasyon üretimi 
zahmetli ve vakit alan bir iş. 8 aydır üretimi devam edi-
yor. “Laf Ebeleri” adlı kukla projemiz hazırlanıyor. Doğ-
ru Türkçe kullanımı alışkanlığını kazandırmaya yönelik 
bir program, Laf Ebeleri kelimelerle oynayan bir grup… 
Programda “Alkışlar” diye bir bölüm var ve “Tam Zamanı” 
adlı bir başka bölüm var. Televizyon seyrediyoruz, okula 
gidiyoruz, ama şimdi tam da zamanı kitap okumanın… 
Şimdi tam da zamanı bahçeye çıkıp kediyi okşamanın, 
annemize yardım etmenin tam da zamanı gibi bir an-
latım var. Aynı programın “İşlik” bölümünü anaokulu 
çocuklarının, okulda yaptığı masaüstü faaliyetlerini an-
latan kısa bir hikâye… 

Peki denetimsiz bir kanalda çocuk ne ile karşıla-
şabilir? Anne-babanın denetimi ya da eğitimi konu-
sunda ne dersiniz?

Televizyon yayıncılığı biçimi itibariyle durmayan, 
akıp giden bir süreç. Çocuk ilk kez karşılaştığı bir kav-
ramı, algılama yaşının üstünde bir anlatımı, durdurup 
tekrar dinleme, araştırma, bir kavram, konu ya da olay 
hakkında uzmanlara başvurma durumu olmaması sebe-
biyle zarar görebileceği çok sayıda uyarana açıktır. Ço-
cuğun savunma mekanizması gelişmediğinden kendi 
kontrolünü yapabilecek durumda değildir. Seyredilen 
programların, aile ve programı hazırlayanların kontro-
lünde olması gerekiyor. Bir yetişkin sihirli diziyi, gerçek-
likle hayal olanı ayırt edebilecek bir olgunluğa ulaşmış-
tır. Çocuk sanalla gerçekliği ayırt edebileceği birikime 
sahip olmayan bir yapıda. Korkuya yatkın bir yapısı var 
çocuğun. Bu yüzden korku kaygı endişelerle beslenen 
bir duygu dünyası, ilerleyen yaşlarda zararlarını hayata 
dair sıkıntılarla ortaya çıkaracaktır. Çocuk dış dünyayı en 
yakınında büyükleri aracılığıyla tanır. Çok koruyucu ve 
kollayıcı olma, çocuğun dış dünyayı eksik tanımasına; 

korunmasız ve savunmasız olma ise ilerleyen safhalarda 
çocuğun yaşantısının zorlaştırılmasına sebep de olabi-
liyor. Hangi televizyon programı ya da kanalı olursa ol-
sun anne babaların, çocuklarının ne izlediğini bilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Televizyon izleme saatlerine 
sınırlama getirme ve evde sürekli açık bir televizyonun 
olmaması gerektiği de hepimizin bildiği önemli bir nok-
ta. Okullarda eğitimin kalitesini yükseltmek amaçlı; okul 
(eğitimciler), okul-aile birliği (anne baba), ve öğrenciler 
bir etkileşim zemini oluşturuyorsa televizyon yayınları 
için de televizyon programcısı, yayıncısı, çocuk, ebe-
veynler bir etkileşim biçimi, zemini oluşturmalı. Televiz-
yon yayınları denetimden geçirilse dahi ne izlediği üzeri-
ne konuşmak, çocukla daha etkili bir iletişim kurabilmek 
için fayda sağlayacaktır. İnternet ve okuduğu kitap, der-
gi gibi ürünleri paylaşmak da onunla geçirdiğimiz vakti 
daha nitelikli kılacaktır. “Birlikte Büyürken” programını 
bu sebeple önemsiyoruz. Uzmanlarımız ebeveynlerle 
çocuğun hayatına dair konuları paylaşıyor, soruları ce-
vaplandırıyorlar. Kanalın kullanma kılavuzu gibi bir şey 
bu program. 
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Din eğitiminin amacı, bireyi Allah’a, O’nun peygamber-
lerine yönelik inanç, ibadet ve ahlâk değerleri içinde yetişti-
rirken, bireyin Allah ile kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde 
olmasını sağlamaktır. Yani din eğitimi, din kültürünün veril-
mesi, dinî kişiliğin kazandırılması olarak tanımlanabilir.1 

Hayatın ilk yıllarındaki din eğitim ve öğretimi, dinî 
bilgileri bütünü ile çocuğa aktarmak demek değildir; ruh 
ve zihin kabiliyetlerini geliştirerek onu vahyi anlamaya ha-
zırlamaktır. Din eğitimi ile çocuğun tabiî dindarlığını boz-
madan, köreltmeden, saptırmadan dinî gelişime yardımcı 
olunmalıdır.2 Çocukta Allah kavramının 
oluşmasında yaş faktörü önemli ise de, 
çocuğun aile fertlerinin veya yakınla-
rının ilâhî varlık karşısındaki tutum ve 
davranışları bu faktörden sonra gel-
mektedir. Bu konuda, okul, öğretmen ve okunan kitaplar 
çocuğun gelişen çevresi de Allah kavramının oluşumunu 
etkilemektedir. Çocukla kurulan iletişim tarzına göre dinî 
kavramlar anlam kazanır. Allah’ın varlığının kolay anlaşılır 
hale gelmesi için mümkün olduğu kadar hayattan alınmış 
örnekler ve konularla çocuğa açıklamalar yapılmalıdır. Ço-
cuğun etrafındaki varlıklarda var olan renk, güzellik, şekil 
ve düzenden haberdar olması ve bunları fark edebilmesi 
Allah’ı tanıma, bilme ve O’na inanmasına sebep olacaktır.3 

Okul öncesinde çocuğun Allah tasavvuruna yönelik eğitim 
uygulanırken Allah sevgisi esas alınmalıdır.4

İslâm’ın ikinci temel esası olan Hz. Muhammed (s.a.v)’e 
inanma, din eğitiminde önemli bir yer teşkil eder. Din eği-
timi açısından çocuklara peygamberler ve Peygamberi-
miz tanıtılmalıdır. 3-4 yaşlarından itibaren çocuklar dinî 
hikâyeleri dinlemekten zevk almaktadırlar. Peygamberlere 
iman öğretimi konusunda, Kur’an’da geçen peygamber-
lerin hayatlarını ihtiva eden çocuk kitapları kullanılabilir. 
Özellikle Hz. Peygamber’in hayatı, çocukluğu, mucizeleri, 
savaşları vs. çocuklar için zevkle dinlenen konulardır. Ayrıca 
Kur’ân-ı Kerîm’in çocuğa tanıtılması, İslâm’ın temel prensip-
lerinin oluşması açısından önemlidir. Bu konu açıklanırken 
öncelikle bir kitap ile kutsal kitap arasındaki fark çocuklara 
anlatılmalıdır.5 Kutsal kitapların adları öğretilmeli ancak on-
ların tahrif edilmesi konusunda bilgiler verilmemeli sadece 
bu kitapları tanıtıcı ön bilgi sunulmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm 
hakkında ise verilecek bilgiler çok ayrıntılı bilgiler olmamalı, 
Kur’an’ın mahiyeti, Müslüman için önemi gibi konulara de-
ğinilmelidir. Allah’ın sözlerinden çocukların bilişsel gelişimi-
ne uygun onların anlayabileceği âyetler seçilerek çocuklara 

okunmalı ve bu âyetlerin ne demek istediği açıklanmalıdır. 
Okul öncesi kurumlarda din eğitimi verilirken, prog-

ram içerisinde yer alan etkinliklerden yararlanılabilir. Müzik, 
ana dili, sanat etkinlikleri gibi etkinlikler uygulanırken din 
eğitiminin amacına uygun malzemeler seçilerek çocukla-
ra sunulabilir.6 Meselâ, müzik etkinliği sırasında çocukların 
gelişimine uygun, anlayabilecekleri ve sınıf içinde mânevî 
yönden bir atmosfer oluşturabilecek çeşitli ilâhiler, şarkılar 
öğretilebilir.7 Bu etkinlikler ile din eğitiminin yanında ahlâk 
eğitimine de yardımcı olacak faaliyetler seçilebilir. Çocuk-

ların paylaşma, hoşgörü, yardımlaşma, doğru sözlü olma 
gibi ahlâkî erdemleri öğrenmelerine katkıda bulunulabilir. 
Ayrıca anadili etkinliği saatinde, içerisinde dinî ve ahlâkî 
herhangi bir davranış örneği bulunan hikâye veya masallar8 

seçilerek çocuklara okunabilir. Okul öncesinde din eğitimi 
uygulanırken, İslâm dini açısından önemli olan günler prog-
ram içerisinde değerlendirilebilir. Özellikle dinî bayramlarda 
ve kandil günlerinde okullarda özel kutlamalar yapılmalıdır. 
Böylece çocuk o günün Müslüman için önemini anlayacak-
tır ve bu günlerde neler yapılacağı öğrenilecektir. Ramazan 
ve Kurban Bayramları konuları işlenirken Ramazanın ve oru-
cun ne demek olduğu, kurbanın ne anlama geldiği çocuk-
lara açıklanabilir. Dinî açıdan kutsal sayılan mekânların ziya-
ret edilmesi çocukların hem ilgisini çekebilir, hem de kutsal 
mekânların çocuklar tarafından tanınmasını sağlayabilir.9

Çocuğun ahlâk gelişimini 5-7 yaş arasında tamamla-
ması dolayısıyla okul öncesi dönemde çocuğa uygulanan 
eğitimde, ahlâk eğitimi önem kazanmaktadır. Okul öncesi 
kurumlarda öğretmenler verdikleri kararlar ve hayatlarını 
sürdürme biçimleriyle sahip oldukları değerleri çocuklara 
öğretmiş olurlar. Öğretmenler, “Çocukların değerleri geliş-
tirmelerine rol yapma ve yaratıcı dramayı kullanarak, değer 
ikilemleri içeren öyküler anlatarak veya zor bir problemi içe-
ren bitmemiş öyküleri çocukların bitirmesini sağlayarak kat-
kıda bulunabilirler. Çocukları toplumsal düşüncelere yön-
lendirmek için kullanılacak uygun yöntemler şunlar olabilir: 
Bir grup çocuğa dramatik bir olay gösterilerek çocukların 
problem durumlarına değişik fikirler üretmeleri teşvik edilir. 
Bu tartışmalar sırasında çocuklar genelde verilen bir prob-
lemi çözmek için birden fazla yol olduğunun farkına varırlar. 

Okul öncesi kurumlarda din eğitimi verilirken, program içerisinde yer alan 
etkinliklerden yararlanılabilir. Müzik, ana dili, sanat etkinlikleri gibi etkin-
likler uygulanırken din eğitiminin amacına uygun malzemeler seçilerek 
çocuklara sunulabilir.
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‘Düşünme Oyunu’ diye adlandırılabilecek bir diğer yaklaşım 
ise bireylerin veya küçük grupların öğretmenle, özel konuş-

malar yapmalarıdır. Bu konuşmalarda, bahsedilen dramatik 
sorunla ilgili görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerin en önemli 
özelliği açık uçlu sorular şeklinde olmasıdır. Daha sonra bir 
araya gelinerek kimin, neyi, niçin öyle düşündüğü analiz 
edilir ve tartışılır.”10

Okul öncesi dönemde çocukları ahlâkî düşünce açısın-
dan geliştirmek için, onlara, ahlâkî ikilemleri araştırabilecek-
leri, başkalarının ahlâkî konularda nasıl akıl yürüttüklerini 
anlayabilecekleri ve ahlâkî problemlerin değişik çözüm-
lerinin göreceli değerini takdir edebilecekleri imkânların 
sağlanması gerekir. Bitmemiş hikâyeler, sonu belli olmayan 
kısa filmler, küçük tartışma ve sohbet grupları bu etkinlikler 
arasında sayılabilir. Doğal günlük davranışlar içerisinden ço-
cuklara örnekler sunulabilir. Meselâ oyuncakları paylaşma-

mak, kuralları uygulamamak, yalan söylemek, başkalarının 
eşyalarını almak ve başkalarının arkasından konuşmak gibi 

davranışlar örnek verilebilir. Sınıf içinde 
uygulanan böyle bir davranış olduğun-
da, öğretmen bu durumu eğitim ama-
cıyla kullanabilir. Örneğin, eğer yalan 
söyleme bir sorun haline geldiyse, bir 
grup tartışması açılarak insanların niye 
doğru, niye yalan söyledikleri, yalanın 

kime zarar verdiği ve kimin işine yaradığı işlenebilir. Bu tar-
tışma sırasında öğretmen, herhangi bir çocuğun tartışma-
nın odak noktası olmamasına dikkat etmelidir. Çünkü amaç 
yalan söyleyen birini cezalandırmak değil, tüm çocuklara 
bu konuda bir takım fikirler verebilmektir.

1- Beyza Bilgin, “Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri”, A. Ü. İ. F. Dergisi, XXIV, 1981, s.  474.
2- M. Selçuk, “Aile Çevresi ve Çocukta Dinî  Hazıroluş”, Türk Yurdu, X, 40, 1990, s. 63.
3- Selçuk, age., s. 109.
4- M. E. Ay, “Ailede Verilecek Din Eğitiminde Genel Prensipler”, İslâmda Aile ve Çocuk Terbiyesi, İstanbul 1996, s. 321.
5- Mustafa Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, Ankara 1990, s. 108.
6- D. Ratcliff, Handbook of Preschool Religious Education, Alabama 1988, s. 247.
7- John H. Westerhoff, Will Our Children Have Faith?, New York 1976, s. 63.
8- David Caroll, Çocuğunuzun Ruhsal Eğitimi, Çev.: Semra Tuna, İzmir 1990, s. 83.
9- Brenda Watson, Education And Belief, Oxford 1987, s. 200 ve Gabriel Moran, Religious Education Development, 
Minnesota 1983, s. 191.
10- Berrin Akman, “Okul Öncesi Dönemde Ahlâk (Moral) Gelişimi”, Okul Öncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı, Ed.: Şule Bilir, 
İstanbul 1994, s. 10.

Çocukları toplumsal düşüncelere yönlendirmek için kullanılacak uygun 
yöntemler şunlar olabilir: Bir grup çocuğa dramatik bir olay gösterilerek 
çocukların problem durumlarına değişik fikirler üretmeleri teşvik edilir. 
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nilco Combi 17-46

nilco Combi 17-46
• Profesyonel standlarda vakum temizli¤i 

gerektiren mobilyal› ve özellikle hal› döfleli
odalar için h›zl› temizleme sistemidir.

• El vakum aksesuar› mobilya döflemelerini,
dolap ve yatak altlar›n› direkt temizler.

• Uzun vakum hortumu oldukça esnektir.
• Gürültü kesen fan› sayesinde sessizdir.
• Vakum aparat›n›n taban› bak›m ve onar›m

için kolayl›kla ç›kar›labilir.
• Tafl›nabilir ve seyyar kullan›m kolayl›¤› 

için pratik tafl›ma kolu ve kolay hareketi 
sa¤layan tekerlekler.

• Zemine göre 3 kademeli ayarlanabilme.
• T›kanmaya karfl› elektronik koruma.
• Motorlu rulo f›rça sayesinde hal› 

zeminlerde etkin temizlik sa¤lar.

F›rçal› Hal› ve
Döfleme Süpürgeleri

nilco RS 17

www.nilco.com.tr
Saruhan ‹ç ve D›fl Tic. A.fi.
‹stanbul (212) 249 70 69 (Pbx)   Ankara (312) 285 07 20   ‹zmir (232) 433 56 78   Makine Fabrika (282) 674 42 43   Kimya Fabrika (282) 674 48 65

REINIGUNGSMASCHINEN

®

nilco TB 275

nilco TB 275
• Yo¤un kirli hal›lar için
• Yo¤un ve kumlu kir l i  a lanlarda
• Tafl ve çivi gibi kaba kirlerin temizli¤inde
• Dayan›kl› ve efektif hal› süpürme makinesi
• A¤›r bafll›¤› sayesinde derin temizlik
• Otomatik yükseklik ayar›
• 10L kir kapasitesi
• Yüksek kapasitede ka¤›t  f i l t resi

nilco RS 17 S›rt Süpürgesi
• H›zl› ve pratik temizleme sistemidir.
• Sinema, tiyatro vb. dar koltuklar 

aras›nda etkili temizlik sa¤lar.
• 8 parçal› aksesuar tak›m› vard›r.



CAN SOYSALİLE SÖYLEŞİ Mehmet Yüksel-Kâmil Büyüker    Fotoğraf: Erdem Dereyayla

1963 Yılında Doğdu. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1987 yılında TRT 

İstanbul Televizyonunda çalışmaya başladı. Bir dönem TRT İstanbul Televizyo-

nu Program Müdürlüğü yaptı. Şimdilerde TRT Çocuk Televizyonu’nun Genel 

Koordinatörlüğünü yapmaktadır. Yönetmenliğini yaptığı belgesel filmler: Ba-

teri Zili (1992), Okuma Azmi (1997). Yapımcı filmografisi: Kurtuluş Savaşında 

Türkistanlılar (2005)/ Can Soysal, Abdulhamit Avşar. Diğer Filmografisi: Gezer-

ken (1989) Gezi Belgeseli.



TRT’nin bir çocuk kanalı kurma fikri fikri nereden 
doğdu? 

Çocuk kanalları, gelişmiş ülkelerin yıllardır gündemine 
aldıkları tematik kanal formatı. Pek çok ülkenin sahip oldu-
ğu çocuk kanalları, temel anlamda çocukluk olgusunun 
televizyon yayın formatları ile birleştirilmesini amaçlıyor. 
TRT’nin bir çocuk kanalı kurma fikri ise TRT Genel Müdürü 
Sayın İbrahim Şahin’in aklında olan bir projeydi. Ayrıca ço-
cuk kanalı kurma kamu yayıncılığı yapan bir kurumun ol-
mazsa olmazları arasında gördüğü ve ilk olarak açıkladığı 
hedeflerinden biridir. 

Neden çocuk merkezli bir yayın? Bu sahada bir 
boşluk olduğuna mı inanıyorsunuz?

Televizyon, çocukların tercihlerinde belirgin değişim-
ler meydana getiren bir aygıt. Şöyleki çocuklar kimi zaman 
kendi istekleriyle, kimi zaman da yetişkinlerin program 
seçimlerinden kaynaklanan yayın içerikleri ile çok farklı et-
kilere maruz kalabiliyorlar. Bu etki, çocuklarda, yetişkinler-
de görülen “kültürel kırılma ve ilgilerde kaymanın” ilerisine 
gitmektedir. Çocuklar zamanla televizyonda gösterilenin 
normal olduğuna inanmakta; sürekli tekrarlar, kaygı ve en-
dişe verici görüntüler ve şiddet içerikleri, çocukları psikolo-
jik yönden gelişim çağlarında derinden ve olumsuz etkile-
mektedir. TRT, çocuk merkezli yayıncılık ile tüm bu olumsuz 
etkilerden arındırılmış bir televizyon yayıncılığı vaat etmek-
tedir.

Çocuğu bir “değer” olarak merkeze alırsak, tekno-
lojik vasıtaları çocuğun ruh dünyasını, değer dünyasını 

geliştirmede müsbet, geçerli, makul hâle nasıl getirebi-
liriz?

Postman’a göre, bebekliğin tersine çocukluk biyolojik 
değil, toplumsal bir inşâdır ve bu sosyal gerçekliğe sahip 
çıkarak çocukların mutluluğunu gözetmek, sağlıklı bir top-
lum görüşünü savunmak demektir. Bunun farkında olma-
dan yapılacak her türlü medya etkisi çocukluğun yok oluşu 

anlamına gelecektir. Çocuk ve çocukluğu bir değer olarak 
ayırarak toplumun devamını ve kültürel aktarımları sağla-
yan yayıncılık anlayışı ile toplumsal yapının olumlu yönde 
devamlılığı mümkün olabilecektir.

Türkiye’de çocuk yayıncılığı konusunda farklılık-
larınız neler, çocuk yayıncılığında neleri esas alırsınız/
alacaksınız?

TRT Çocuk, ekran önü ve gerisinde geniş bir yelpazede 
çalışma alanı belirler. Yaş grupları ayrımına yönelik yayıncılık 
yapar. TRT Çocuk, ana hedefi çocuk olan ve toplumun gene-

Çocuklar zamanla televizyonda gösterilenin nor-
mal olduğuna inanmakta; sürekli tekrarlar, kaygı 
ve endişe verici görüntüler ve şiddet içerikleri, ço-
cukları psikolojik yönden gelişim çağlarında de-
rinden ve olumsuz etkilemektedir. TRT, çocuk 
merkezli yayıncılık ile tüm bu olumsuz etkilerden 
arındırılmış bir televizyon yayıncılığı vaat etmek-
tedir.
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linde hazır bulunan izlenme potansiyelini, doğru yer, doğru 
zaman ve en verimli biçimde değerlendirir. TRT Çocuk, yerli 
ve yabancı yapım oranlarını çağdaş çocuk televizyonculuğu 
anlayışına uygun (%70 yerli, %30 yabancı kaynaklı) olarak 
düzenler. TRT Çocuk, için yerelleşme anahtardır. Kendini ye-
rel, kültürel fabrika içinde inşâ eder. TRT Çocuk, çocukların 
kültürel sorumluluk içinde kendi kültürünü, dilini ve sosyal 
etkileşimleri görebilecekleri ve kendilerini ifade edebile-
cekleri programlar hazırlar. TRT Çocuk, aynı zamanda aile 
eğlencesidir. Akşamlar, bütün ailenin izleyebileceği şekilde 
programlanır. TRT Çocuk, aileyi, aile içi iletişimi, çocuk ebe-

veyn ilişkilerini esas alan programlar üretir. TRT Çocuk, yük-
sek kalitede, hoşa giden, yetenekleri geliştiren, izleyici kitle-

yi katılıma teşvik eden, düşündürüp hayal ettiren, çevresine 
duyarlı, eğlenceli, koruyucu ve güvenilir yayın  yapar.

Değerler çatışması, kuşaklar arası bunalım ve buh-
ran çağını yaşıyoruz. Dengeyi nasıl kuruyorsunuz, bu 
nokta da nasıl bir dil/söylem geliştirmek lazım?

Çok gerilere gitmeden insanlığın gelişimine baktığı-
mızda, Sanayi Devrimi öncesinde üretim ilişkileri yanında 
kültürel örgünün de buna uygun olarak yapılandırıldığını 
görmekteyiz. Usta-çırak ilişkisi, yanında ahlâkî ve ritüel pek 
çok unsuru barındırır içinde. Çırak-kalfa ve ustalık aşamaları 
belli bir disiplin ve zaman ölçüsü içinde gerçekleşir, kuşak-
tan kuşağa aktarılır. Bu etkileşimde zaman en belirleyici 
öğelerin başında gelir. Sanayi Devrimi, buharlı makineler, 
elektriğin keşfi, elektrikli makinelerin icadı, sonrasında 
elektronik ve bilgisayar çağı...  Bu noktadan bakıldığında bil-
ginin öğrenene aktarılma süreci giderek kısalmakta, küçük 
zaman aralıklarında farklı icatlar diğerinin yerini almakta, 
aynı kuşakta bulunan insanların hayat süresi içinde pek çok 
teknolojik değişim gerçekleşmekte, değerlerin aktarılma 
süreci ve biçimi de bununla birlikte değişmekte. Bilgisayar 
çağında çocuklar, ebeveynlerinin önündeler... Alışılagelenin 
dışında tersten bir tavırla, büyüklerine bu cihazın nasıl çalış-
tığını anlatmakta çocuklar. Peki şimdi çocuklar kimi örnek 

TRT Çocuk, aileyi, aile içi iletişimi, çocuk ebeveyn 
ilişkilerini esas alan programlar üretir. TRT Ço-
cuk, yüksek kalitede, hoşa giden, yetenekleri ge-
liştiren, izleyici kitleyi katılıma teşvik eden, dü-
şündürüp hayal ettiren, çevresine duyarlı, 
eğlenceli, koruyucu ve güvenilir yayın  yapar.
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alacaklar? Babalar, anneler, ailenin diğer büyükleri tecrübe 
ve değer aktarımını nerede ve ne zaman yapacaklar? Yoksa 
onların yerinde çocukların model olarak görebilecekleri te-
levizyon veya internet dünyasındaki süper kahramanlar mı 
var? Sorunuza soruyla karşılık vermem sadece bir zihin ça-
lışması. Ama unutmamak gerekir ki, araçlar, değerler, aktarıl-
ma süreçleri ve zamanlamalar sürekli değişiyor. Buhranların 

ardında bu süreçleri ve zamanlamayı kontrol edemeyişimi-
zin olduğuna inanıyorum. 

Kendi öz kültür/medeniyet değerlerimizi yaymada şu 
an yeterli aygıtlara sahip miyiz? Mesela yerli çizgi film, bel-
gesel vs.

Program biçimleri, türler, televizyoncunun aktarım için 
kullandıkları araçları meydana getirmekte. Çocukluğun oluş-
ması toplumsal bir süreç olduğuna göre bu araçları değer-
lerle ustaca buluşturmak kalıyor yapımcı ve yönetmenlere.

Genel olarak ülkemizdeki çocuk yayınlarında ticarî 
kaygılar mı yoksa eğitim değerleri mi ön planda tutulu-
yor?

Ülkemizde çocuk yayıncılığının büyük ekseriyet ile 
hiçbir değer ihtiva etmediğini düşünüyorum. Ticarî başarısı 
olan bir yapıma da çok az rastlanıyor. Sadece toplam nüfu-
sun içinde çocuk nüfus oranının yüksek olmasından kaynak-
lanan rakamlar var.

Yapacağınız yayınlarda, ileriye dönük olarak eğitim 
açısından planladıklarınız nelerdir? Bu yayınlar çocukla-
ra neler vaat ediyor?

Yaş grubu ayrımına dayanan ve o yaş gruplarının algı 
ve becerileri doğrultusunda her alanda seyredilebilir ürünler 
çıkarmak temel amacımız. Bunun yanında “Çocuklar TV’den 
Daha Fazlası Olana Bağlanır” ilkesinden hareketle, sosyal so-
rumluluk projeleri düzenlemeyi amaçlıyoruz.

Ebeveynler çocuklarını TV başına rahatlıkla bıraka-
bilirler mi? 

Televizyon olarak TRT Çocuk’un başına rahatlıkla bı-
rakabilirler. Fakat yine de ebeveynler bunu belli bir süreyle 
sınırlandırmalıdırlar.

Postman’a göre, bebekliğin tersine çocukluk bi-
yolojik değil, toplumsal bir inşâdır ve bu sosyal 
gerçekliğe sahip çıkarak çocukların mutluluğunu 
gözetmek, sağlıklı bir toplum görüşünü savun-
mak demektir. Bunun farkında olmadan yapıla-
cak her türlü medya etkisi çocukluğun yok oluşu 
anlamına gelecektir. Çocuk ve çocukluğu bir de-
ğer olarak ayırarak toplumun devamını ve kültü-
rel aktarımları sağlayan yayıncılık anlayışı ile 
toplumsal yapının olumlu yönde devamlılığı 
mümkün olabilecektir.
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Tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar kültür 
ve sanatın yanılsamalı görüntüler tarafından biçim-
lendirildiği ve yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu 
dönem, basın ve yayın tekniklerinin kazandığı yeni bir 
gücün de etkisiyle, kişileri ve toplumları değişmeye 
zorluyor. Mahalle sokaklarında ilerleyen bir genç kız, 
bir pencerenin gerisinden kendisini izlemekte olan fi-
lanca dedikoducu teyzeyi değil de bir kamera bakışının 
kontrolünü hissediyor üzerinde. Mahallenin ışıkları, ye-
rini kamera ışıklarına bıraktı sanki.1 

Geçmişte kadının bir ruhu olup olmadığı tartışı-
lıyordu. Modernite ile birlikte kadının erkek kadar “in-
san” olduğu kabul gördü, ama bunun bedeli olmalıy-
mış gibi, insanlığı ve kadınlığı Batılı Beyaz Özne erkeğin 
kriterlerine bağlı olarak kabul gören 
bir kadın tipi ileri sürüldü. Kadın hak-
larının temsili bağlamında idealleş-
tirilen, aileden de bağımsız bir birey 
olarak değerlendirilen bir kadındır, 
sözünü ettiğimiz “özsel” kadın.

Bu varsayımsal özsel kadın, beyaz batılı kadındır. 
Beyaz Batılı Kadın, binlerce yıldan beri baskı altında 
kalan, insanlığı ve bir ruhu olup olmadığı tartışılan 
kadının kurtuluşunun emeğini ve verimini üzerinde 
toplayan kadın olarak görülür. Bu nedenledir ki örtü-
lü Müslüman kadınlar uzaktan bir bakışla, bir yeni or-
yantalist bakışla ya da, dolaşımda bulunan özsel kadın 
modeliyle kıyaslanırken değersizleştirilirler. Bu bakışa 
göre özsel kadının özelliklerini paylaşmayan kadınlar 
sanki daha az kadın olmaktadırlar.2 

Başörtülü Müslüman kadın, Batılı Beyaz Kadın 
özne açısından, kurtarılması ve feminizmin değerleriy-
le hidayete erdirilmesi gereken bir “hiçkimse”dir. 

“Bir ‘şahsın’, bir ‘hiçkimse’ye, ‘öteki’ konumuna in-
dirgenmesi, ırkçılığın insafsız entrikası...” diye yazmıştı, 
Helene Cixous.3 

Milâdî 1000’li yıllarda Hıristiyan dünyasında bir 
ruhu olup olmadığı tartışılan kadının bedeni, içinde 
bulunduğumuz dönemde moda ve kozmetik sektör-
lerince parçalar halinde sunulmaya başlandı, ekranlar-
dan ve reklam panolarından. Desmond Morris, kadının 
bedeninin parçalı olarak sunumunu getiren bu değiş-
tirme ihtiyacını, modacıların modanın rutin akışı içinde 
gereksindiği normal-üstü uyarı ilkesine bağlıyor. Kapi-
talizmin sürekli zorladığı tüketim talebinin artık don-

maya başladığı noktada özellikle reklamlar kanalıyla 
sağlanması amaçlanan normal-üstü uyarı ilkesi, sadece 
moda alanında değil bütün sektörlerde herhangi bir 
şekilde devreye sokulacaktır.4 

Kadın bu akışta hem (ailesi adına da) tüketici, 
hem de reklâm figürü olarak yer alıyor. Göğüsleri ya da 
bacakları açık bir kadın, bir arabanın önünde durarak 
onun satış değerini yükselten bir figür oluşturuyor. Bir 
kadını dolaşımda bulunan, etkili olan söylemler ve ta-
nımlarla, bedeni -henüz genç olan bedeni- yoluyla ken-
dini güvenceye almaya yönlendiren mekanizma, kişisel 
olanı çok aşan, sektörel (estetize edilmiş) donanımlarla 
etkilemekte toplumu. 

Kız çocukları tüketim kültürünün televizyon ve 

internet kanalıyla, reklam panoları aracılığıyla yaydığı 
cinsellikle yüklü imgelerin etkisiyle erkenden büyüyor, 
bazen de idealize edilen bir kadın bedenine sahip olma 
kaygısıyla yeme bozuklukları gibi nev-zuhur hastalıkla-
ra yakalanıyorlar.

Geçerli sayılan estetik idealler çeşitli sektörler 
aracılığıyla sağlıklı hayat yöntemleriyle bütünleştiri-
liyor. Ruhun ölümsüzlüğüne duyulan inanç azalırken, 
bedenlerin sonsuzca yaşayacakmış gibi aynı yaşta sa-
bitlenmesi, genç görünmesi önem kazanıyor. Ölüme 
ilişkin dinsel kabullerin konuşulmaz olmasına paralel 
olarak beden, ölümsüzlük umudunu geliştirip koruyan 
bir etkinlik alanına dönüşüyor. Orta çağda zâlim koca-
sının eziyetlerine katlandığı için azize ilan edilen kadın 
şimdi modacıların direktiflerine boyun eğerek moda 
tapınağının azizesi oluyor. Varlığını belirlemeye ve ta-
nımlamaya çalışan kirli bir iktisadî sektörler bileşkesi-
nin kurumları ve söylemlerine karşı özne olarak gücü-
nü kanıtlamak isterken, modanın, sanatın ve felsefenin 
sunağında kanını akıtıyor.5 

Elbette insan olarak nasıl göründüğümüzle, bede-
nimizin bakımıyla ilgili, bize emanet edilen bedeni ko-
rumakla sorumluyuz. Ama bu bedenin uygunluğunun 
piyasada dolaşım halinde bulunan güzellik ve sağlık 
vaad eden kurumlar ve uzmanların takdirine bırakıl-
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İnsan Sûresi’nin ilk âyetini bu açıdan çok önemli buluyorum: “İnsanın üze-
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mi?” şeklinde, varoluşsal, sorumluluk yükleyen, düşünmeye ve eylemeye 
çağıran bir soru.



ması, dinî açıdan emanet sayılarak 
koruyup gözetilen bedenin sürekli 
kurcalanmaya (parçalanmaya) yat-
kın bir meta olmaya açık tutuldu-
ğunun göstergesidir.6 

Özellikle daha kış bitmeden 
kadınları yönlendirmeye başlayan 
bir rejim ve güzellik sektörü baskısı var. Kadın vücudu, 
deniz ve tatil, aynı karede yer alan gösterenler. 

Bir taraftan da muhafazakâr ailelerin ilkeleri hiçbir 
yerde olmadığı kadar tatil kültürü kapsamında göze-
tiliyormuş gibi görünüyor: Mahremiyete ilişkin hassa-
siyetleri dikkate alan oteller, havuzlar, plajlar, mayolar 
sürülüyor ileriye. 

Mahrem hayat üzerine fazlasıyla vurguda bulunul-
sa da, mahremiyetin bir anlam kaybı yaşaması yaygın 
bir şikâyet konusudur. “Bakışları nâmahrem olandan 
sakınmak gerek.” Bu dinî düstur, popüler kültür ve 
sanat endüstrisinden yayılan sahneleri izleme konu-
sunda bir ölçüye duyduğumuz ihtiyacı haber veriyor. 
“Nâmahrem” burada, sadece karşıt cinsle ilişkilerdeki 
ölçülerle alakalı olmayan, duyum kirlenmesine yol aça-
cak ve insanı kendi derinliklerine yönelmekten alıko-
yacak bütün yararsız sahnelerin bir bütünü olarak oku-
nabilir. 

Cinsel imajlar açısından özellikle kadınları kontrol 
eden ve baskı altında tutan piyasa, artık erkeklere de 
aynı baskıyı uyguluyor. Erkekler, gerçekte nasıl olmaları 
gerektiğine karar veremeden, bulundukları durum ya 
da olmaya çalıştıkları haller konusunda sürekli şüphe-
ye düşürülüyor ve baskı altında tutuluyorlar. 

Diğer taraftan erkekler hem modern mitler, hem 
de hurafeler nedeniyle yanlış bir kadın algısına sahip 
olarak yetişiyorlar. Kadının sadece bedene dönüştürül-
düğü piyasa, erkeğin de karşı cinsi bu dayatılan güzel-
lik ölçüleriyle, sınırlı ve parçalı olarak algılaması gibi bir 
sonuç veriyor. Moda ve reklam sektörlerince dolaşımda 
tutulan imgeler nedeniyle erkek seyirciler, kadın bede-
nini bir kişilikle ya da insanla ilintisiz parçalar halinde al-
gılayabiliyorlar. Kimi erkekler ise din adına İsrâiliyât’tan 
beslenen menkıbelerde tanımlanan fitne-fesat kaynağı 
kadın örneklerinden hareketle, karşıt cinsi ya azize ya 
da “etekli şeytan” olarak görmeye yatkınlaşıyorlar. Bu 
iki bakış açısının da kadını (anne veya azize olmayan 
kadını) parçalayan görüşlerle sakatladığı söylenebilir. 

Mustazaf kadınlar söz konusu 
olduğunda, siyasal simge olarak 
açıklanamayacak bir niyetle örtül-
düğü apaçık olan başörtüsü, bir 
yere kadar saklıyor, bu bakış açısın-
da sakatlanmış, parçalanmakta olan 
bedenleri.7 

Bir kısır döngü karşısında bulunduğumuz açık. 
Prof. Hüseyin Hatemi’nin “Kadının Çıkış Yolu” isimli ese-
rinde yer alan ifadesiyle, bir insana kırk gün deli dersen, 
nihayet deli olduğuna inanacaktır.8 Mustazaf bir kadın 
da etekli şeytan ve kaşık düşmanı olduğunu öğrene-
rek yetişmişse, erkeklerle ilişkisini bu bilgileri üzerin-
den kuracaktır. Cinsel kimliğine, bedenine bu şekilde 
yaklaşan bir kadının yetiştirdiği erkek de akrabaları dı-
şındaki kadınları parçalanmış bedenler olarak görmeyi 
öğrenecektir. 

İnsan Sûresi’nin ilk âyetini bu açıdan çok önemli 
buluyorum: “İnsanın üzerinden, henüz kendisinin bir 
insan olarak anılmadığı uzun bir süre geçmedi mi?” 
şeklinde, varoluşsal, sorumluluk yükleyen, düşünmeye 
ve eylemeye çağıran bir soru. İnsan her şeyden önce 
kendini bir eser gerçekleştiriyormuş gibi “insan” yap-
makla sorumlu. İnsan olarak gelişimini sürdürmeyen 
kadın, “hiçkimse”leşirken, kendine biçilen daraltılmış 
kadınlık rollerinin tuzaklarına yakalanmaya yatkınlaşı-
yor. Kendi ayakları üzerine sapasağlam basacak şekilde 
yetiştirilmeyen, bu amaç yolunda alnının terini dökme-
nin gereklerine de sırt çeviren bir kadın, hayatının daha 
sonraki akışını, dişiliğini kullanarak bir erkek tarafından 
geçindirilmenin yollarını korumaya bağlıyor.

1- Cihan Aktaş,”Mahallenin Işıkları”, Anlayış Dergisi, Kasım 2007, sayı: 54.
2- Boby Sayyid, Fundamentalizm Korkusu, Çev.: Ebubekir Ceylan&Nuh Yılmaz, Vadi 
Yayıncılık, Ankara 2000, s. 26-28.
3- Robert Young, Beyaz Mitolojiler, Çev.: Can Yıldız, Bağlam Yayınları, İstanbul 2000, 
s. 14.
4- Desmond Morris, İnsanat Bahçesi, Çev: Engin darıca, Sander Yayınları, İstanbul 1981, 
s. 224-225.
5- Cihan Aktaş, Bacı’dan Bayan’a, “Yeni Azizeler” bölümü, Pınar Yayınları; İstanbul 
2001.
6- Bu konuda geniş bir irdeleme için bkz. Nazife Şişman, Emanetten Mülke Kadın Be-
den Siyaset, İz Yayıncılık, İstanbul 2003.
7- Cihan Aktaş, “Parçalanmış Bedenler”, Taraf, 13 Kasım 2008.
8- Hüseyin Hatemi, İlâhî Hikmette Kadın, İşaret Yayınları, İstanbul 1995, s. 95.
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bir genç kız, bir pencerenin geris-
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bir kamera bakışının kontrolünü 
hissediyor üzerinde. Mahallenin 
ışıkları, yerini kamera ışıklarına 

bıraktı sanki.



21. YÜZYILDA EVRENSEL 
AHLÂKI TARTIŞMAK

Hümeyra KARAGÖZOĞLU*

KÜRESEL KELİMESİ, BELKİ DE PEK ÇOK İNSANA HEM YABANCI HEM DE 
DÜŞMANCA GELMEKTEDİR. ANCAK ŞU BİR GERÇEKTİR Kİ, SON YİRMİ YILDA ÇOK 

ÇEŞİTLİ VESİLELERLE BU KELİMEYİ BİR ŞEKİLDE DUYAN YA DA KULLANMAYAN 
KALMAMIŞTIR. KÜRESELLEŞMENİN BİR İDEOLOJİ OLDUĞU FİKRİNDE OLANLARLA 

BİRLİKTE, KAÇINILMAZ BİR SÜREÇ VE ÖZELLİKLE DİNLER İÇİN CİDDİ FIRSATLAR 
BARINDIRAN BİR OLGU OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER DE MEVCUTTUR. EVRENSEL 

AHLÂK VE ORTAK DEĞERLER ARAYIŞINI, KÜRESELLEŞMENİN SUNDUĞU OLUMLU 
FIRSATLARLA BİRLEŞTİRENLER, BU YENİÇAĞIN ORTAK BİR AHLÂK İÇİN ÖNEMLİ BİR 

ZEMİN OLACAĞINI İDDİA ETMEKTEDİRLER.

1. Evrensel Bir Ahlâk Var mı?
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan, ayrı dinlere 

mensup insanların ahlâk anlayışları aynı mıdır? Hangi böl-
ge veya şartlarda olursa olsun, her insanın uyması gereken 
ahlâkî kurallar mevcut mudur? “Adalet” dendiği zaman 
Hintli bir Budist ile Kanadalı bir Protestan’ın anladığı şey 
çok farklı mıdır? “Komşularıma iyi davranmalıyım” cümlesi-
ni kurduğumda dindar bir Müslüman veya bir ateist bana 
aynı oranda hak verecek midir? İyi ve kötü, bir filozofun1 
iddia ettiği gibi mavi ve sarıyı birbirinden ayırt etmek ka-
dar fark edilmesi kolay ve herkesçe malum bir şey midir? 
Bütün insanların aynı değer ve erdemlerden bahsettiği, or-
tak ilkelerden hareketle aynı ahlâkî kuralları kabul ettiği bir 
dünya hayal mi yoksa zaten varolan bir gerçek midir?

İnsanoğlu, bilinebilen düşünce tarihinin henüz baş-
larında yukarıdaki soruları sormuş ve günümüze kadar da 
sormaya devam etmekten vazgeçmemiştir. Evrensel bir 

ahlâkın olup olmadığı meselesi ahlâkın kaynağı, evrensel 
değerlerin varlığı, yerel ve bireysel farklılıkların ahlâk üze-
rindeki etkisi gibi pek çok sorunun da cevaplanmasını ge-
rektiren karmaşık bir problemdir. Düşünce tarihi boyunca 
ahlâkî temele bağlı, düzenli bir toplumu arzulayanların, 
evrensel bir ahlâkın varolduğu şeklinde görüş beyan ettik-
lerini görüyoruz. Bunlar, ahlâkı her insanın ulaşabileceği bir 
kaynağa ya da genel bir prensibe bağlamak eğiliminde ol-
muşlardır. Bireylerin algılar ve yetiler bakımından farklılığı-
nı, yerel özelliklerin ahlâk üzerinde belirleyici etki yaptığını 
iddia edenler ise evrensel bir ahlâkın imkânını reddetmiş-
lerdir. 

Ahlâkın ne olduğunu, kaynağını ve insan nefsiyle iliş-
kisini ele almış olan Müslüman ahlâk düşünürleri, insanoğ-
lunun ortak bir tabiata sahip olduğunu kabul etmişlerdir. 
İnsanın fazilet ve reziletlere yatkınlığını söz konusu tabiat 
üzerinde izah eden düşünürlere göre, dünyanın neresinde 
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yaşıyor olursa olsun bir insanı iyi ve kötüye yönlendiren 
nefsî kuvvetler mevcuttur. Buradan hareket ederek İslâm 
ahlâk düşünürlerinin, evrensel insan tabiatıyla beraber 
evrensel bir ahlâk anlayışına ulaştıklarını söylemek müm-
kündür. Nitekim bahsi geçen kuvvetlerin dengelenmesiyle 
meydana gelen erdem ve değerler izâfî değil, bütün insan-
lar için geçerlidir. Bunun yanında söz konusu mütefekkir-
ler, yerel özelliklerin ahlâk üzerindeki etkilerini de göz ardı 
etmemişlerdir. Ancak nihayetinde bütün bu fikirler, ahlâkın 
kuramsal boyutuna dair tartışmalara katkı sağlamaktan 
öteye geçmemektedir.  

2. Uygarlığın Ahlâksız Yanı
Evrensel ahlâk ya da ortak değer meseleleri teorik 

düzlemde tartışıladursun, dünyanın mevcut ahlâkî durum 
ve ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi, konunun hayatiyetini 
bize şüphesiz daha iyi gösterecektir. Bir yanda teolog ve 

filozoflar adalet erdeminin arkeolojisini yaparken, diğer 
yanda üçüncü dünya ülkelerinde açlık hâlâ bir ölüm sebe-
bi olmakta ve buna mukabil dünyada 2005 yılı itibariyle 
yaklaşık 1.5 milyon insan obeziteden yakınmaktadır.2 Dün-
ya zenginliğinin %85’inin sanayisi gelişmiş ülkelerin elin-
de bulunması sebebiyle adaletsiz gelir dağılımından söz 
edilmekte, bununla beraber özellikle sanayisi gelişmiş ül-
kelerde yaşayan her on iki kişiden birinin psikolojik tedavi 
gördüğü belirtilmektedir.3  Ayrıca 1950’li yıllardan itibaren 
hem şehirlerde hem de kırsal kesimde çevrenin acımasızca 
tahribi sebebiyle, küresel kirlilik ve ani iklim değişiklikleri-
nin de evrensel problemler haline geldiği görülmektedir.4  

İstatistiklerle müşahhaslaşan acı durum, nihayetin-
de bir ahlâk zafiyeti olarak görülebilecek problemlerin 
evrensel hâle geldiğini göstermektedir. Doğusuyla Batı-
sıyla bütün dünyanın bir ahlâk krizi içinde olduğunu söy-
lemek, maalesef meseleyi abartmak olmayacaktır. Leslie 
Lipson’un yerinde ifadesiyle, “Bu yüzyılda insan, uygarlığın 
ahlâksız yanını saklayamamaktadır”.5 Böyle bir durumda, 
ortak ahlâkî değerlerden veya evrensel bir ahlâktan pratik 
düzeyde söz etmek çok daha manidar ve hayatîdir.

Dinler, öğretilerindeki ahlâk vurgusu sebebiyle ahlâkî 
bir potansiyeli ve sorumluluğu taşımaktadır. Gerek insan-

ların aklı ve kalbine beraberce hitap etmesi, gerek yaptırım 
sunması sebebiyle dinler, insanın ahlâkî fiilleri üzerinde 
son derece müessir olma imkânına sahiptir. Bu imkânı fark 
eden ve modern ahlâk sorunları karşısında bunu bir çözüm 
fırsatı olarak görenler, din kaynaklı ahlâkî ilkelere gönder-
meler yapmakta ve 21. yüzyıl insanını bu değerleri yeni-
den keşfe çağırmaktadır. Söz konusu çağrılardan biri olan 
küresel ahlâk hareketi, yeryüzündeki dinlerin ortak ahlâk 
ilkeleri üzerinde asgarî bir mutabakat önermektedir. Böy-
lece gerekli ortak değerler, dinlerin öğretileri içerisinden 
bulunup çıkarılacak ve özlenen evrensel ahlâk gerçekleş-
miş olacaktır.

Küresel kelimesi, belki de pek çok insana hem yabancı 
hem de düşmanca gelmektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, 
son yirmi yılda çok çeşitli vesilelerle bu kelimeyi bir şekil-
de duyan ya da kullanmayan kalmamıştır. Küreselleşmenin 
bir ideoloji olduğu fikrinde olanlarla birlikte, kaçınılmaz bir 

süreç ve özellikle dinler için ciddi fırsat-
lar barındıran bir olgu olduğunu düşü-
nenler de mevcuttur. Evrensel ahlâk ve 
ortak değerler arayışını, küreselleşme-
nin sunduğu olumlu fırsatlarla birleşti-

renler, bu yeniçağın ortak bir ahlâk için önemli bir zemin 
olacağını iddia etmektedirler. 

3. Küresel Ahlâk ve İslâm: Neden Olsun? Neden 
Olmasın?

Dünya Dinleri Parlamentosu’nun 1993 yılında dünya 
gündemine getirdiği ve yayımladığı beyannâme6 ile din-
dar olsun olmasın bütün insanları destek vermeye çağırdı-
ğı küresel ahlâk, evrensel ahlâk tartışmalarına 21. yüzyılın 
bir katkısı olarak görülebilir. Bütün dinlerdeki ahlâkî ilkele-
rin büyük oranda benzerlik taşıdığı ve asgarî düzeyde bu 
ortak ilkeler üzerinde bir uzlaşma sağlanabileceği iddiası-
nı taşıyan bu hareket, hem evrensel ahlâk ihtiyacına hem 
de din kaynaklı ahlâkî ilkelere dikkat çekmektedir. Küresel 
ahlâkî problemlere çözüm olarak dini önermesi bakımın-
dan mühim olan bu proje karşısında, Müslümanların nasıl 
tavır alması gerektiği tartışmaya açık bir meseledir.

Batılı ve Hıristiyan merkezli bir hareket olmakla eleş-
tirilen küresel ahlâk, önerdiği Eski Ahit kaynaklı ilkelerle 
tenkitleri haklı çıkarır bir izlenim vermektedir. Dinî çeşitlili-
ğe dair kendine has bir yaklaşımı olan İsviçreli Teolog Hans 
Küng’ün fikir babası olduğu küresel ahlâk hareketinin, de-
rinlemesine incelendiğinde Küng’ün teolojik yaklaşımının 

*Bağcılar Müftülüğü Kuran Kursu Öğreticisi
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İnsanoğlu, bilinebilen düşünce tarihinin henüz başlarında yukarıdaki 
soruları sormuş ve günümüze kadar da sormaya devam etmekten vaz-
geçmemiştir. 
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izlerini taşıdığı da görülmektedir. Bu hareket karşısında 
İslâm dünyasının tavrı ve geliştireceği söylem, 21. yüzyılda 
Müslümanların evrensel ahlâk konusundaki yaklaşımını da 
gözler önüne serecektir. 

Küresel Ahlâk Beyannamesi’ni imzalayanlar arasında 
Muhammed Hamidullah ve Seyyid Hüseyin Nasr gibi İslâm 
âlimleri bulunmaktadır. Batı’daki üniversitelerde görev ya-
pan Müslüman akademisyenlerden de konuya ilgi duyan 
ve küresel ahlâk tartışmalarına katılanlar -az sayıda olsa da- 
mevcuttur. Ancak sosyal adaletsizlik, hoşgörü temelinden 
uzak uluslar arası siyaset, cinsel istismarlar, çevre felâketleri 
gibi sorunlar karşısında, hoşgörü ve adalet peygamberi 
Hz. Muhammed’in tebliğcisi olduğu dinin mensuplarının 
elbette söyleyecek çok daha fazla şeyi olmalıdır. Gerek 
âyetlerde tavsiye edilen ahlâkî davranışlar, gerek hadis-i 
şeriflerde ortaya konan komşuluk haklarını gözetme, ticarî 
ve adlî işlerde adil olma gibi ahlâkî emir ve tavsiyeler bütün 
insanlığa ahlâkî ufuk açabilecek bir anlayışı barındırmak-
tadır. Ayrıca Kur’an ve hadislerle vaz’ edilmeye çalışılmış 
erdem ve değerler, herhangi bir bölgeye mahsus değildir. 
Dolayısıyla evrensel bir karakter taşıyan söz konusu ahlâkî 
ilkeleri, herhangi bir teolojik yaklaşımın söylemiyle kısıtla-
maksızın evrensel ahlâk tartışmalarında gündeme getir-
mek son derece önemlidir.

Bugün dünyada evrensel ahlâka dair bir şeyler söylen-
meye çalışılıyor, özellikle de dinlerin meseleye katkısının 
olup olamayacağı tartışılıyorsa, en başta İslâm dünyasının 
konuya kayıtsız kalmaması gerektiği âşikârdır. Bu sebep-
le söz konusu yeni yaklaşımlar Müslümanlarca ciddiyetle 
takip edilmeli, sorunlu noktalar dile getirilmek ve İslâm’ın 
değerler dünyasından yapılabilecek katkılar belirtilmek 
sûretiyle tartışmalara daha etkili şekilde müdahil olunma-
lıdır. İslâm’ın evrensel ahlâkını anlatmanın ve bunu küresel 
sorunlar için bir çözüm umudu olarak sunmanın, dünya-
nın manevî ızdırabına da çare olabileceği umut edilebilir. 
Küresel ahlâk gibi projelerin akıbetini zaman bizlere gös-
terecektir. Ancak önemli olan, 21. yüzyılda evrensel ahlâkı 
tartışırken, küresel ahlâkî sorunlara İslâm’ın sunabileceği 
çözümleri dile getirme fırsatlarını kaçırmamaktır. 

1- 20. yüzyılın başlarında ahlâk filozofu George Edward Moore, ünlü kitabı Principia Ethica’da, 
iyinin sarı rengi gibi doğrudan tanınıp bilinebilecek fakat tanımlanamayacak bir şey olduğunu 
iddia etmiştir. (G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge University Press, 1903.)
2- Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre. (Kaynak: WHO resmî web sitesi, http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html, 05.11.2008)
3- Naci Kula, “Küreselleşme, Ruh Sağlığı ve Din”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 5, sy. 
2, Samsun 2005, s. 16-19.
4- Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlâkî Bunalımları: Manevî Bir Erime mi, Yoksa İlerleme mi?, çev.: Jale 
Çam Yeşiltaş, İstanbul 2003, s. 251. 
5- Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlâkî Bunalımları: Manevî Bir Erime mi, Yoksa İlerleme mi?, s. 260.
6- “Declaration Toward a Global Ethic”, Parliament of the World’s Religions, 1993, Chicago, USA.
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DEĞERLERİN NESİLLERE İNTİKALİNDE 
SOHBET VE NASİHAT GELENEĞİ

Davut Özgül*

BÜYÜKLERİN KÜÇÜKLERE DEĞER AKTARIMINDA, DEĞERLERİN NESİLDEN NESİLE 
İNTİKALİNDE, YAŞANMIŞ TECRÜBELERİN CİDDİ YER TEŞKİL ETTİĞİNİ TARİHİ BİR 
GERÇEK OLARAK KABUL ETMELİYİZ. AKSİNE BİR TUTUMUN İSE, DEĞERLERİN 
UNUTULMASINA VE TERKİNE SEBEBİYET VERECEĞİ DE İZAHTAN VARESTEDİR.

İslâm ilim geleneğinde ilim ve irfanı ile temayüz 
eden insanların, hayatın değişik alanlarında tecrübe ve 
birikimlerini kaleme aldıkları eserler vardır. Bunlardan 
Yusuf Has Hacib’in (v. 1017),  Kutadgu Bilig’i;  Feridüddin-i 
Atar’ın (v. 1120) ve Geyve’li Güvâhî’nin (?-1566), 
Pendnâme’si; Nizam-ül Mülk’ün (v. 1017), Siyasetnâme’si; 
İbn-i Battuta (v. 1325) ve Evliya Çelebî’nin (v. 1611), 
Seyahatnâme’si; Sâdî’nin (v. 1480), Bostan ve Gülistan’ı; 
Kara Mehmet Çelebî’nin (v. 1655), Sefaretname’si; İmam 
Birgivî’nin (v. 1521) Vasiyetnâme’si, bu cümleden olmak 
üzere burada zikredebildiğimiz eserlerden bazılarıdır. 

Bu gelenek içerisinde, Kur’an’da geçen Lokman 
(a.s.)’ın oğluna nasihatlerinden  mülhem olarak kaleme 
alınan eserlerden biri de İmam Ebu Hamid El Gazalî’nin 
(v. 1058) “Eyyühel Veled” adlı risalesidir. Ülkemizde bir-
çok tercümesi bulunan bu risale  İmam Gazalî’nin na-
sihat isteyen bir talebesine yazdığı tavsiyeleridir. Bura-
da, hoca ile talebe arasındaki sevginin, saygının ve de 
üslûbun dikkatlerden kaçmaması gerekiyor:

“Ey aziz ve sevgili oğlum! Cenâb-ı Hakk seni kendi-
ne bağlı kullarından eylesin ve sevdiği kullarının takip 
ettiği yoldan ayırmasın. Bilmiş ol ki; öğütlerin en doğru 
ve en iyi membaı; Resul-i Ekrem Muhammed (s.a.v.)’ in 
getirdiği İslâm dinidir. Şayet bugüne kadar, bundan gay-
ri şeyler öğrendi isen, benim öğütlerime hiç lüzum yok!”  
diyerek talebesine nasihate başlayan büyük imam, ilim 
ile amel etme noktasında hikmet ehlinden (Cüneyd-i 
Bağdadi, v.b.) örnekler verir.  “Oğlum! Ömür boyunca 
okusan ve yüzlerce eser te’lif etsen, amel etmedikçe 
Allah’ın rahmetini elde edemezsin…”  diyerek, amelsiz 
ilmin faydasız olduğunu talebesine öğütleyen Gazalî, 
daha sonra İman’ın şartlarından başlayarak, sabah uy-
kudan uyanma ile başlayan ve yatağa girinceye kadar 
bir günlük yaşam üzerinden temizlik, ibadetler, adâb-ı 
muaşeret, sevgi, saygı konularında nasihatlerine devam 
eder.  Son söz olarak da; “Ey oğul! Bu kitapta istedikleri-
ne karşılık verdim. Artık sana düşen vazife, onlarla amel 
etmek ve hayırlı dualarında beni unutmamaktır.”  diye-

* İmam-Hatip, Üsküdar
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rek mektubunu bitirir.
Gazalî’nin mektubunda değindiği hususlarda kul-

landığı dil, modern eğitim ve öğretim teknikleri açısın-
dan incelendiğinde, örneklemelerin azlığı ve kullanılan 
dilin didaktik bir dil olduğu, muhatabın belirli bir alt 
yapısının olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Burada 
“Ey Oğul!” hitabının muhatabının bir çocuk olmadığı, 
yetişkin bir talebeye baba şefkati ile yaklaşıldığını ha-
tırlatmak yerinde olacaktır. Dolayısıyla bu küçük risaleyi 
çocuğuna öğüt verme noktasında okuma ihtiyacı duyan 
ebeveynlerin bunu göz ardı etmemeleri gerekmektedir.

Büyüklerin küçüklere değer aktarımında, değerlerin 
nesilden nesile intikalinde, yaşanmış tecrübelerin ciddi 
yer teşkil ettiğini tarihi bir gerçek olarak kabul etmeliyiz. 
Aksine bir tutumun ise, değerlerin unutulmasına ve ter-
kine sebebiyet vereceği de izahtan varestedir.

Kültürümüzde önemli bir yer 
teşkil eden Osman Gazi’nin oğlu 
Orhan Gazi’ye; “Ey oğul! Her işten 
önce din işlerine dikkat et. Zira fari-
zaya (farzlara) dikkat, din ve devletin 
güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; 
dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve 
doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan 
kaçınmayan, helale-harama dikkat etmeyen sefihlere 
ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde 
bu gibi kişilere iş verme! Zira yaratandan korkmayan, 
yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu 
devam ettiren kimsede sadakat olmaz... Beytü'l-mali 
koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!  Şer'i şerifin 
ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından 
ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, 
israftan kaçın… Âlimler, fazıllar, sanatkârlar, edipler; 
devletin bedeninin gücüdür… Allah'ın (c.c.) hakkını ve 
kulların hukukunu gözet!” şeklindeki nasihatleri, Orhan 
Gazi’nin 34 yıllık idaresinde tesis ettiği anlayış, istişare, 
fetihler bu nasihatlerin dikkate aldığının en önemli de-
lilleri olarak söylenebilir.              

Pendnâme ve Nasihatnâme’lerde görülen hikmetli 
sözler ve tavsiyeler, insanlığın ortak aklının ürünleri ola-
rak hâlâ önemini muhafaza etmektedir.

Yakın dönem de Müslüman Çocuğun Din Kitabı adlı 
eserinde Pilavoğlu hoca,  örneklemelerle çocuk dünya-
sına nüfûz etme noktasında önemli bir başlangıç sayı-
labilir. Âhiret inancını çocuklara aktarırken, “Bu âlemde 

insan, kötü işlerden dolayı hapishanelere, zindanlara 
sokulduğu gibi, orada da cezasına göre azap evlerine, 
cehenneme sevk edileceklerdir…”  ifadesiyle, pedagojik 
anlamda önemli bir adım atmakta ve bizlerin de yukarı-
da ifade ettiğimiz şekilde sosyolojik süreçleri doğru oku-
yarak, gelecek nesillere değer aktarımında yeni teknik-
lerden, örnek ve örneklemelerden haberdar olmamıza 
imkan sunmaktadır.

Sonuç olarak, büyüklerin gelecek nesillere değer 
aktarımında ciddi bir mesuliyeti olduğu muhakkaktır. 
Belki bu aşamadan sonra amellerimizle sözümüzü güç-
lü kılıp, bugünkü ve bundan sonraki nesillere tecrübe-
lerimizi ve bizlerin de tecrübelerinden istifade ettiğimiz 
ecdadımızın tecrübe ve değerlerini aktarma şansını elde 
edebiliriz.

Yaşadığımız sosyolojik süreçte bizi biz yapan de-

ğerlerimizin yitip gitmekte olduğunu, oluşan boşlukta 
yeni ve yabancı değerlerin gelip yerleştiği ve toplum 
olarak bunlarla mücadelenin yollarını ararken, çağımı-
zın görsellik, imaj ve madde ile insanlığı kuşattığı gerçe-
ğini göz ardı etmeden mücadele etmeliyiz. Bu mücadele 
de çocuğun düşüncesine, soyut düşünceye ciddi katkısı 
olan (ocak başı muhabbetleri, masallar, cenknâmeler… 
v.b.) sözlü kültürümüze katkıda bulunacak yöntemler 
aramalıyız. 

1- Kur’ân-ı Kerîm 31:16-19
2- Bugüne kadar tesbit edebildiğimiz “Eyyühel Veled” tercümeleri şunlardır:
a- Eyyühel Veled Tercümesi, Mehmed Reşid Bağdatlı, İstepan matbası, İstanbul 1305
b- Tercüme-i Eyyühel Veled, Süleyman b. Çerağ, Hafız Naili Matbaası,  İstanbul 1874
c- Hüccet-ül İslâm Eyyühel Veled, El Hac Muzaffer Ozak, Ergin Kitabevi, tarihsiz
d- Hüccet-ül İslâm Eyyühel Veled, H. Hilmi Işık, Salah Bilici Kitabevi, İstanbul 1966
e- Hüccet-ül İslâm Eyyühel Veled, Selami Münir, Çınar Matbaası, İstanbul 1968
f- Hüccet-ül İslâm Eyyühel Veled, M. Rahmi, Sağlam Kitabevi,  İstanbul 1974
3- Eyyühel Veled, Selami Münir, sh.167
4- a.g.e. sh.168-169
5- a.g.e. sh.169
6- a.g.e. sh.167-175
7- a.g.e. sh.175
8- Müslüman Çocuğun Din Kitabı, M. K. Pilavoğlu, sh.17, Çile yayınevi, İstanbul 1983 

Yaşadığımız sosyolojik süreçte bizi biz yapan değerlerimizin yitip gitmekte 
olduğunu, oluşan boşlukta yeni ve yabancı değerlerin gelip yerleştiği ve 
toplum olarak bunlarla mücadelenin yollarını ararken, çağımızın görsel-
lik, imaj ve madde ile insanlığı kuşattığı gerçeğini göz ardı etmeden müca-
dele etmeliyiz.
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Allah ne kadar büyüktür, 
Ekinlere güneş verir çocuğum. 
Beni mavi sabahlara devreder, 

Mavi güller gibi uykum. 

Allah ne kadar büyüktür, 
Kuşlar gönderir dallarımıza. 

Karanlıklar kalbe dolduğu vakit, 
Nasibi terk ederiz bir yıldıza. 

Allah ne kadar büyüktür, 
Yol verir gemimize denizler üstünden. 

Garip sonsuzluklar duyarız 
Sular akarken, bulutlar yürürken. 

Ve Allah ne kadar büyüktür çocuğum, 
Şükrolsun ruhumuz şimdi. 

Nihayetsiz asırları içinde 
Bizi tesadüf ettirdi.

ALLAH’A VE 
BİZE DAİR 

Fazıl Hüsnü Dağlarca
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İSLÂM’DA ÜSTÜN BİR DEĞER 
OLARAK ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI

Abdullah KAHRAMAN* 

İSLÂM GETİRDİĞİ HÜKÜMLERLE İNSANLARA AİT BEŞ TEMEL MASLAHATI 
KORUMAYI HEDEFLEMİŞTİR. BUNLARDAN BİR TANESİ DE IRZI KORUMAKTIR. IRZ 

İSE KİŞİNİN NAMUSU, ŞEREFİ VE BİR BÜTÜN OLARAK ŞAHSİYET HAKLARIDIR.

Özel Hayat ve Önemi
Özel hayatın gizliliği ve bu hayata ilişkin meseleler, 

günümüzde üzerinde en çok konuşulan konulardandır. 
Çünkü teknolojik imkânlardaki artışla özel hayatın gizli-
liği arasında ters bir orantı bulunmaktadır. İşitme, gözet-
leme ve iletişim alanındaki her yeni araç, bir şekilde özel 
hayat alanını daraltmakta ve sır perdesini biraz daha ara-
lamaktadır. Bunun neticesinde en temel ve en özel insan 
haklarından olan özel hayata müdahaleler, gizliliklerin 
ihlali, maddî ve psikolojik problemler gündeme gelmek-
tedir. Bu konudaki yanlış tutumlar bazen intiharla bile 
sonuçlanabilmektedir. Aynı zamanda özel hayat hakkı-
nın tanımı, kapsamı ve sınırları da hukuk, siyaset ve fikir 
adamlarını meşgul etmektedir.

Özel hayatın gizliliği ve korunması, hem temel bir 
insan hakkı hem de şahsiyet hakkıdır. Öyle ise bu hakkın 
insan şahsiyeti açısından büyük önemi olduğu açıktır. 
Her insanda bulunan özel olma, bir takım şeyleri başka-
larıyla paylaşmama ve edep duygusu, özel hayatın giz-
liliğinin korunmasını gerektirmektedir. Anılan duygular, 
insanın maddî ve manevî varlığının korunması ve geliş-

tirilmesi için bir zorunluluktur. Söz konusu gizlilik olma-
dan özgürlüklerin varlığından tam anlamıyla söz etmek 
mümkün değildir. Bu yüzden özel hayatın gizliliği insa-
nın özgür oluşunun göstergelerinden sayılmıştır. 

İnsana verilen değer, onun maddî ve manevî kişili-
ğinin korunması için getirilen hükümler ve özellikle özel 
hayatın gizliliği ve korunması hakkına ait temel ilkelerin 
hem Kur’an’da hem de sünnette yer alması, bu hakka ne 
kadar değer verildiğini anlatır mahiyettedir. İslâm getir-
diği hükümlerle insanlara ait beş temel maslahatı ko-
rumayı hedeflemiştir. Bunlardan bir tanesi de ırzı koru-
maktır. Irz ise kişinin namusu, şerefi ve bir bütün olarak 
şahsiyet haklarıdır1. Çünkü toplumu ayakta tutan, huzur 
ve asayişi temin eden temel prensiplerden birisi de kar-
şılıklı olarak haklara saygı göstermek ve dokunulmaz-
lıklara riayet etmektir3. Karşılıklı saygının bulunmadığı 
toplumlar huzurdan, dokunulmazlıklara riayet etmeyen 
toplumlar da güvenden yoksundur. Bu sebeple erdemli 
bir toplumun eşsiz mimarlarından biri olan Hz. Peygam-
ber (s.a.v.) insanlığa sunduğu evrensel beyannamesinde 
özellikle bu konuya dikkat çekerek şu hususların altını 

*Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
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çizmiştir: “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir 
gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mek-
ke nasıl kutsal bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, nâmus 
ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden 
masûndur” .

İslâm’ın bu konuyu sadece hukuk kurallarıyla değil 
de, prensip olarak daha kalıcı olan ahlak kurallarıyla dü-
zenlemiştir. Çünkü toplumsal hayatta düzen ve istikrarı 
sağlamak için hukuk kuralları tek başına yeterli değildir. 
İnsanın dış dünyasından ayrı olarak bir de iç dünyası var-
dır ve onu yönlendiren de çoğu kere bu iç dünyasıdır. 
Bu sebeple onun doğru istikamette seyretmesini sağla-
yabilmek için öncelikle bu iç dünyasında etkin ve hâkim 
olmak gerekir. Bunun için ise hukukun harici mekaniz-
ması ve maddî müeyyideleri yeterli 
değildir. İnsanlar kanunlarla ne ka-
dar bağlanırlarsa bağlansınlar, genel 
olarak zayıf karakterli olduklarından, 
onlardan kaçınma çarelerini bulurlar. 
Kişilerin fiil ve hareketlerini düzenle-
yen hükümlerin nüfuzundan her gün 

çeşitli hilelerle sıyrılabilen pek çok insanın bulunduğu 
da bir gerçektir.  

İslâm’da insan şeref ve onuruna değer vermek 
ibadet kadar önemlidir

Manevî hayatın korunmasına önem veren İslâm, ha-
yata tecavüz etmeyi şiddetle yasaklamıştır. Hz. Peygam-
ber bir hadislerinde her Müslümanın diğer Müslüman-
lara kanının, ırzının ve malının haram olduğunu ve bu 
hakları ihlal etmenin câiz olmadığını bildirmiştir . Bu ha-
disleriyle o, insanın manevî hayatının dokunulmazlığına 
işaret etmiş ve bu hayata saygı göstermenin iman, hukuk 
ve ahlakın gereği olduğunu ifade etmiştir . Bazı âlimlerin 
şöyle dediği nakledilmiştir: Biz selef-i sâlihine yetiştik. 
Onlar esas kaliteli Müslümanlığın namaz ve oruçla değil, 

insanların ırzlarına, namuslarına te-
cavüz etmemekle ve özel hayatlarına 
müdahale etmemekle elde edileceği 
kanaatinde idiler .

Kur’an’ın gıybet, koğuculuk, alay 
etme, lakap takma, ayıplama, aşağı-
lama, hakaret etme, gizli durumları 

Hz. Peygamber bir hadislerinde 

her Müslümanın diğer Müslüman-

lara kanının, ırzının ve malının 

haram olduğunu ve bu hakları 

ihlal etmenin câiz olmadığını 

bildirmiştir.
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araştırma, iftira etme ve yermeyi yasaklaması esasen 
insan onurunu ve özel hayatını korumak içindir. Durum 
böyle iken her nedense geleneksel İslâmî eğitim anla-
yışımızda ibadet eğitimine ahlak eğitiminden daha çok 
önem ve öncelik verilir. Çocuklara namaz kılma ve oruç 
tutmanın önemi kadar mesela, gıybet etme ve söz taşı-

manın kötülüğü anlatılmaz. İbadetini yapanların zaten 
bu erdemleri kazanacağına inanılır. Halbuki ibadet et-
memenin daha çok Allah hakkını ihlal ettiği, ahlakî bo-
zuklukların ise hem kul hem de Allah hakkını ihlal anla-
mı taşıdığı biraz ihmal edilir. Böylece ibadetini düzenli 
yapıp ahlakî vazifelerine de hakkıyla riayet eden mazbut 
Müslümanlar şahsiyetlerden çok, ibadetini ve gıybetini 
düzenli yapan şahsiyetler maalesef çoğunluğu oluşturur. 

Müslüman olmak ve düzenli ibadet etmek bu tür ahlakî 
zaaflardan insanı kurtarması gerekirken, hem ibadete 
düşkün olmak hem de bir takım ahlakî kusurları alışkan-
lık haline getirmek yeni bir şahsiyet tipi ortaya çıkarır. 
Çağdaş dünyada bu tür dindarlık tipinin hayli çoğaldığı 
gözlemlenmektedir. Ortaya çıkan bu kaypak ve gevşek 

şahsiyet İslâm’a uymayan ve onun asla 
tasvip etmediği bir durumdur. İslâm 
ahlak ile ibadet arasında çok tutarlı ve 
makul bir ilişki kurarak, ahlakî erdem-
leri ibadetin tabiî ve zorunlu sonuçla-
rından saymıştır. Bunlar arasında gerek 
eğitim gerekse yaşama noktasında 

tercih değil birliktelik esastır. Müslüman sadece düzenli 
ibadet eden insan değil, aynı zamanda ahlaken numune 
olan ve şahsiyet haklarına en çok riayet eden insandır . 
Kur’an’ın nüzûl sürecini göz önünde bulundurduğumuz 
zaman da ahlakî ilkelerin ve değerlerin ön plana çıka-
rıldığını ve ihlal edenlerin ağır şekilde tehdit edildiğini 
görmekteyiz. Maun, Hümeze ve Muâvezeteyn sûreleri 
bunu en güzel örneklerindendir. İnanç ve ahlak ilkeleri 

Çocuklara namaz kılma ve oruç tutmanın önemi kadar mesela, gıybet etme 
ve söz taşımanın kötülüğü anlatılmaz. İbadetini yapanların zaten bu er-
demleri kazanacağına inanılır. Halbuki ibadet etmemenin daha çok Allah 
hakkını ihlal ettiği, ahlakî bozuklukların ise hem kul hem de Allah hakkını 
ihlal anlamı taşıdığı biraz ihmal edilir.
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yerleştirildikten sonra ibadetler bu temel üzerine bina 
edilmiştir. Kur’an’ın bize getirdiği hükümler arasında bir 
sıralama yapmak gerekirse önce inanç, sonra ahlak, son-
ra da ibadet ve hukuk gelir. Çünkü sağlam ve doğru bir 
inanca sahip olmayandan olgun bir ahlak ve dengeli bir 
şahsiyet, düzenli bir ibadet hayatı olmayandan da inanç 
ve ahlakın güzel meyvelerini beklemek çok zordur. 

Rivayet edildiğine göre, Hz. Ömer gece Medine’de 
durumu kontrol için gezerken evlerin birinden şarkı söy-
leyen bir erkek sesi işitmiş, bunun üzerine evin duvarın-
dan atlayıp içeri girmişti. Evin içinde şarkı söyleyen erke-
ğin yanında bir de kadın ve şarap vardı. Hz. Ömer adama 
bakarak şöyle dedi: 

-“Ey Allah düşmanı! Sen günah işleyeceksin de Al-
lah senin durumunu gizleyecek mi sandın? Bunun üzeri-
ne adam dedi ki:

-“Acele etme ey müminlerin emiri! Ben yalnız  bir 
günah işledim. Sen ise üç hususta Allah’a karşı geldin. 
Allah, “tecessüs yapmayın (başkalarının gizli ayıp hal-
lerini araştırmayın)”  buyururken sen tecessüs yaptın; 
Allah, “Evlere kapılarından girin”  buyurduğu halde sen 
duvardan atladın; Allah, “Kendi eviniz dışındaki evlere 
izin almadın ve sahiplerine selam vermeden girmeyin”  
buyurmuşken sen izinsiz girdin”. Bunun üzerine adamı 
haklı bulan Hz. Ömer şöyle dedi:

-“Seni affedersem sen de beni affeder misin?”. Böy-
lece birbirlerini affetmişlerdi .

İslâm insanların özel hayatına saygı gösterilmesini 
olgun müminin en önemli özellikleri arasında saymış, 
mesken dokunulmazlığı, özel haberleşmenin gizliliği ve 
özel eşyaların dokunulmazlığı şeklindeki hakları hukuk 
ve ahlak kurallarıyla korumuştur.

1) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
2) Bk. Zebîdî, Tâcu’l-arûs, X, 82; Bigiyev, Carullah Musa, Kavâid-i fıkhiyye, Kazan ts., 
211-214.
3) Karaman, Hayreddin, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, İstanbul 2006, 
145-vd.
4) Bk. İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-kübrâ, Beyrut ts. II, 184, 186; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 67. 
5) Müslim, Birr, 32; Tirmizî, Birr, 18.
6) Akseki, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı, 247-248.
7) Gazâlî, Ebû Hâmid, İhyâu ulûmi’d-dîn, Kâhire 1994, III, 224.
8) Bk. Ankebut, 29:45.    
9) Hucurât, 49:12.
10) Bakara, 2:189.
11) Nûr, 24:27.
12) İlgili rivayetler için bk. Addurrezzak, Musannef, X, 231-232, (hadis no:18942, 
18955); Kurtubî, XVI, 334; Yazır, VI, 4473.
13) Geniş bilgi için bk. Abdullah Kahraman, İslam Hukuk ve Ahlak İlkeleri Işığında 
Özel Hayatın Gizliliği, Ankara (Ebabil Yayınları) 2008.
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OKULLARDA DEĞER EĞİTİMİNİN 
GEREKLİLİĞİ VE SORUNLARI 

Mustafa BALCI*

KÜRESELLEŞME VE GETİRDİĞİ YAŞAM BİÇİMİ TOPLUMUMUZDAKİ DEĞER 
AKTARIMINI ETKİLEMİŞ VE DİĞER TOPLUMLARLA ETKİLEŞİMİ, DEĞER ÇATIŞMASINI 
VE DEĞER EROZYONUNU DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. DÜNYANIN BÜYÜK BİR 
KÖYE BENZEDİĞİ GÜNÜMÜZDE, ÇOCUKLARIMIZA DEĞERLERİMİZİ BENİMSETMEK 

GİDEREK BÜYÜK BİR ÖNEM KAZANMAKTADIR.
Toplumsal bir varlık olan insan, yaşadığı tecrübele-

ri, atadan evlada bir şekilde aktararak o toplumu diğer-
lerinden ayıran bazı kanaatlere ve değerlendirmelere 
sahip olmuş, böylece bireysel ve toplumsal bir duyarlılık 
ve standart ortaya koymuştur. Toplumlarda az veya çok 
benzerlikler de gösteren, bir toplumu diğer toplumlar-
dan farklılaştıran bu ayırt edici özellikler ve bu ortak 
tecrübeler milleti ve medeniyetleri oluşturan “değerler”i 
ortaya çıkarmıştır. 

Aydınlanma dönemi ile başlayan bilim ve teknoloji 
çılgınlığı, buna bağlı olarak ortaya çıkan acımasız reka-
bet ve sömürü düzeni, küreselleşme olgusuyla birlikte 
büyük bir hız kazanmıştır. Adalet, merhamet, dayanış-
ma, barış, sorumluluk, hoşgörü, tahammül, sabır, dü-
rüstlük vb. değerler son yüzyılda önemlerini yitirmiştir.1 
İnsanca değerlerin önemini yitirmemesi için herhangi 
bir çabanın sarf edilmemesi bireyci, kendini beğenen, 
kendi değerini sahip olduğu ve tükettikleriyle bir tutan, 
günlük mutluluk ve çıkarlarının peşinde koşan, vaktinin 

önemli bir kısmını sanal âlemde tüketen; gerçek sevgi 
ve bağlılık duygusundan yoksun, geleceğe ilgi duyma-
yan, geçmişle ilgilenmeyen; mutlak doğru diye bir şeye 
inanmayan, her yolu mubah gören, arzularında sınır 
tanımayan, suçluluk duygusu hissetmeyen, cinsel ko-
nularda her şeye açık olan ve sürekli içinde bir boşluk 
taşıyan yeni neslin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.2 
Batı düşünürleri bu durumdan kurtulmak için çözüm-
ler aramaya başlamışlar. Nesilden nesile aktarılan insanî 
değerlerin canlılığını yitirmemesi için okullarda da ka-
zandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bir program 
dâhilinde “değerler ve karakter eğitimi” 20. yüzyılın son 
çeyreğinde, başta Amerika olmak üzere, Batılı ülkelerin 
okul programında yer almıştır. Çağımızda birçok ülkede, 
okul öncesinden başlayarak, üniversiteye kadar değer 
eğitimine yönelik kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 
ABD’de vatandaşlık eğitiminin temel ilkeleri arasında 
yer alan değer eğitiminin amacı, öğrencilerin “hedefi 
olan, gayretli ve olumlu” bireyler olarak yetiştirilmeleri-

*Ensar Koleji, DKAB Öğretmeni
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ne yardımcı olmaktır.3 Belçika’da etik dersi programında 
“değerlerin ortaya çıkarılması” hedeflenmektedir. Ara-
ma motorlarında internet üzerinde “character educati-
on” (karakter eğitimi) veya “value education” (değerler 
eğitimi) yazıldığında yaklaşık 100.000’den fazla internet 
sitesi karşımıza çıkar. 

Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş ve karakter 
sahibi insanlara bağlı olduğu tartışma götürmez bir ger-
çektir ve insanlar iyi ahlâkî karaktere 
kendiliğinden sahip olamazlar. Bun-
dan dolayı öğrenim çağındaki her bi-
reyin uygun ahlâkî kararlar ve davra-
nışlar sergilemesine yardımcı olacak 
değerler ve becerilerle donatılması kaçınılmaz olarak 
okulların temel hedefleri arasındadır. Değerleri iyi kaza-
namamış öğrencilerin okula, olumsuz değerlerle gittiği 
bir gerçektir. Nitekim ülkemizde suç ve şiddet olaylarına 
karışan gençlerin ruhsal yapısını analiz eden bir uzma-
nın diliyle; bu gençlerde alabildiğine sınırsız bir özerklik 
eğilimi vardır. Her tür yetkeye karşı çıkarlar, tepki gös-

terirler. Fizik güce hayran olup, bütün sorunların fizik 
güçle çözüleceği inancı içindedirler. Maddî doyum pe-
şinde koşarlar. Cinsel yaşama ve bu yaşamın sapıklıkla-
rına eğilim gösterirler. Geniş düş dünyaları içinde daima 
yeni ve değişik serüvenlerin peşinden koşarlar. Gerçek-
ler karşısında kolay ve çabuk hırçınlaşır, kriz geçirir, öl-
çüsüz, gereksiz tepki gösterirler. Kendi başlarına güvenli 
ve yeterli olmadıkları için daima ufak gruplar oluşturur 

onlarla birlikte yaşar, birlikte eyleme girişirler. Alkol ve 
uyuşturucu kullanmaya büyük eğilim gösterirler.4

Ülkemizde yapılmış sınırlı düzeydeki araştırmalar, 
okullarda gerçekleşen şiddet olaylarının yaygın bir dü-
zeyde seyrettiğini ortaya koymaktadır. 2004 yılında İs-
tanbul ilinde yer alan bazı okullardaki suç ve şiddetin 
yaygınlığı konusunda Kültekin ÖGEL’in bir grup araştır-

Değerleri iyi kazanamamış öğrencilerin okula, olumsuz değerlerle gittiği 
bir gerçektir. Nitekim ülkemizde suç ve şiddet olaylarına karışan gençlerin 
ruhsal yapısını analiz eden bir uzmanın diliyle; bu gençlerde alabildiğine 
sınırsız bir özerklik eğilimi vardır.
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macı ile yaptıkları anket çalışmasında, son bir yıl içeri-
sinde en az bir kez kavgada bulunanların oranının % 50 
civarında olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel kavga sonu-
cunda yaralandıklarını belirtenlerin oranı, % 15.4 olarak 
belirlenmiştir. Hayatı boyunca en az bir kez başkasını 
yaralayanların oranı ise, % 26.3 olarak saptanmıştır. Bu 
araştırmada ayrıca kendini güvende hissetmediği için 
okula devam etmediğini belirtenlerin oranı % 27.8 ola-
rak tespit edilmiştir. Araştırmanın ilginç bir bulgusu da, 
deneklerin % 10’unun da çeteye girdiklerini belirtmiş 
olmalarıdır. Diğer bulgular da şu şekilde özetlenebilir: 
Araştırmada, hayatı boyunca en az bir kez bir şeyler ça-
lanların oranının % 8.6, en az bir kere başı polisle belaya 
girenlerin oranının % 10,8 ve her hangi bir suç işleyen-
lerin oranının % 14.8 olduğu görülmüştür. Çalışmaya 
katılanların % 6.7’sinin anne veya babasının herhangi 
bir suçtan dolayı en az bir kez cezaevine girdiği saptan-
mıştır. Araştırmada, suç işleyen veya herhangi bir kesici 
alet taşıyanların en çok 13-15 yaş arasında en yüksek 
değeri aldığı, şiddet davranışını sergilemenin ise en çok 
15-16 yaş arasında en yüksek değeri aldığı sonucu elde 
edilmiştir.5

1989 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nda, Türk Milli 
Eğitimi’nin genel amaçları arasında, millî, ahlâkî, insanî, 
mânevî ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, korun-
ması ve geliştirilmesi hedeflenmiş ve öğrencilerin be-
den, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli 
ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür 
ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne 
sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 
veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratı-
cı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesi esas alınmıştır 
ancak, bu değerlerin kazandırılmasına yönelik eğitim 
programlarında somut bir gelişme Talim ve Terbiye Ku-
rulu Başkanlığı (TTKB) bünyesinde 2003 yılından itibaren 
başlatılmıştır. Yapılandırmacı, tematik, öğrenci merkezli 
ve aktiflik ilkesine dayalı olarak hazırlanan yeni ilköğ-
retim programlarının 1-5. sınıf programları, 2005-2006 
eğitim-öğretim yılından itibaren 
Türkiye genelinde uygulamaya 
konulmuştur. 6-7-8. sınıfların öğ-
retim programları ise 2006-2007 
öğretim yılında 6.sınıf programla-
rından kademeli başlanarak tüm 
ilköğretim okullarında güncelle-

nerek uygulamaya konulmuştur. Yeni programda de-
ğerler eğitimi 1-2 ve 3. sınıflarda hayat bilgisi dersinde, 
4-5-6-7 ve 8. sınıflarda ise Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi derslerinde öngörülmüştür.  

Genel amacı mutlu bireyler yetiştirmek olan Hayat 
Bilgisi dersinde “Kişisel Nitelikler” adı altında toplanan 
değerler; özsaygı, özgüven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, 
saygı, barış, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, adalet, 
yeniliğe açıklık, vatanseverlik, kültürel değerleri koru-
ma ve geliştirme olarak belirtilmiştir. Yeni programların 
içeriğinde Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında de-
ğerlere ve eğitimine özel önem verilmiştir. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı; 
âdil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, bi-
limsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, 
estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem 
verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, 
yardımseverlik gibi değerlere yer vermektedir. Değer-
lerin gerçekleşmesi için programda; öğretmen ve kitap 
yazarlarından, öğrenme alanlarıyla ilişkili değerleri te-
mel almaları, etkinlik yapmaları, ilgili değerlere öğren-
cilerin dikkatlerini çekmekleri istenmiştir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi (4-5-
6-7 ve 8. sınıflar) öğretim programında değerlerin öğ-
retimi oldukça önemli yer tutar. Değer öğretiminde 
dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrenme sürecin-
de kullanılabilecek yaklaşım, yöntem ve teknikler ile il-
gili bilgiler “Öğretmen Bilgi Notları” kısmında verilerek 
öğretmenlere örnekler sunulmuştur. Programda öğ-
renciler tarafından içselleştirilmesi öngörülen değer-
ler şunlardır: Adalet, aile kurumuna ve birliğine önem 
verme, demokrasi bilinci, dürüstlük, alçakgönüllülük, 
bağımsızlık, bağışlama, barış, Türk bayrağına ve İstiklal 
Marşı’na saygı, bilimsellik, cesaret, cömertlik, çalışkan-
lık, dayanışma, doğa sevgisi, doğal çevreye duyarlılık, 
doğruluk, dostluk, emaneti korumak, estetik, fedakârlık, 
gâzîlik, görgülü olmak, güvenirlik, hakseverlik, hakikat 
sevgisi, hayâ, hoşgörü ibadet yerlerine saygı, iffet, iyi 

niyet, kadirşinâslık, kanaat, kardeşlik, 
merhamet, millet sevgisi, millî birlik 
şuuru, misafirperverlik, mürüvvet, 
namuslu olmak, nezaket, ölçülülük, 
paylaşımcı olmak, sabır, sadelik, sağ-
lıklı olmaya önem verme, samimiyet, 
saygı, sevgi, sorumluluk, sözünde 

İçinde yaşadığımız çağın en temel 
sorununun, birçok uzmanın dile 
getirdiği gibi, ahlâk ve değerler 
sorunu olduğu bir gerçektir. Bir 

toplumun geleceği, iyi yetişmiş ve 
karakter gelişimini tamamlamış 

insanlara bağlıdır. 
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durmak, şehitlik, şükür, tarihsel mirasa duyarlılık, temiz-
lik, tutumluluk, Türk büyüklerine saygı, vatanseverlik, 
vefâ, yardımseverlik. 

Yeni hazırlanan değerler eğitimi programında, öğ-
rencilerin doğru tercihlerde bulunmaları ve karar verir-
ken temel insanî değerleri göz önüne almaları gerekti-
ği bilincini kazanmaları hedeflenmiştir. Ancak popüler 
kültür aracılığıyla özellikle medyanın da etkisiyle çağdaş 
yaşam biçimlerinin dayattığı yeni değerlerin irdelen-
meden gençler tarafından benimsenmesi değer çatış-
ması sorununu gündeme getirebilir. Değer eğitiminde 
bu sebeple öğretmenlere ve eğitim kurumlarına çok iş 
düşmektedir. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, üni-
versitelerin, eğitim fakültelerinin, öğretmen yetiştiren 
bölümlerinde, değerler eğitimi ile ilgi bir ders yer alma-
maktadır. Bu durum ileriki yaşamla-
rında geleceğin öğretmenleri olacak 
öğrencilerin, değer yargıları ve de-
ğerler eğitimi konularında yeterince 
eğitimsel bilgiye sahip olmamaları 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ge-

leceğin yetişkinleri olacak öğrencilere kazandırılmak 
istenilen değerlerin ve bu eğitimle verilmek istenilen 
amaçların, sadece öğretmenlerin, okul idarecilerin inisi-
yatiflerine bırakılması, derslerde, değerler eğitiminden 
beklenen faydaların etkisini azaltacaktır.6 Eğitim fakülte-
lerinde değerler eğitimi ile ilgili dersler konularak, yeni 
yetişen öğretmenlerin donanımlı olmaları sağlanabilir. 

Değer eğitimi konusunda görevli öğretmenlerin 
yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları ve uygulanan 
sınav sisteminin değerlerin eğitimini geri plana atıyor 
olması gibi problemler şu anda kısa vadede çözülmesi 
gereken hususlardır. 

Eğitim çağındaki her insanın bu 
gelişimini sağlayacak değerleri 

benimseyeceği bir süreçten 
geçmesi gerekir. Eğitim belirle-

nen amaçlar doğrultusunda 
bireyi yetiştirme süreci olarak 

tanımlanabilir.

1- Hayati Hökelekli “Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlenmesine Yönelik Öneriler”, Değerler 
Eğitimi Dergisi, 2008, c. 5 sy. 14, s. 90–104. 

2- Veysel Bozkurt, Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma 
Etiği, Bursa 2000, s. 45.
3-Remzi Y. Kıncal, Vatandaşlık Bilgisi, Ankara 2002, s. 180.
4-Özcan Köknel, Kimliğini Arayan Gençliğimiz, İstanbul 2001, 
s. 357.
5-Zahir Kızmaz, “Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları 
Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 
2006, c. 30, sy.1 ,s. 48. 
6-Kubilay Yazıcı, “Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış”, http://
www.sosyalbilgiler. gazi.edu.tr /article20.pdf
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SİNEMA VE DEĞERLER 
SKALASI

İhsan KABİL*

DRAMATİK YAPININ ASLOLARAK, İKİ İNSAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ORTAYA 
KOYDUĞU GERİLİMDEN VE KLASİK BATI DRAM ANLAYIŞINDAN DOĞDUĞU 

DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, BÜTÜN SANATLARIN ORTAK KESİŞİM NOKTASI, BİLEŞİMİ 
KONUMUNDAKİ SİNEMA DA BU PSİKOLOJİK GERİLİMİN TİYATRONUN DAR 
MEKÂNINI AŞARAK DÜNYA SATHINDA VÜCUT BULMASIYLA İNSANLARLA 

BULUŞUR OLDU. 
Sinema, ilk ortaya çıktığı zamandan bu yana yani 

yüz yılı aşkın bir süredir, sanatların en belirleyici unsur-
larından biri olan değerler biliminin tayin edici dinamik-
leriyle içiçedir. Öyle ki, belgesel sinemada dahi, tabiat 
belgesellerinin dışında, özellikle insanlık durumuyla 
ilgili sosyal konulardaki çalışmalarda yorumlu belgesel 
diyebileceğimiz bir türde değerleri mevzubahis etme-
den nitelikli bir çalışmadan söz edemeyiz. Dolayısıyla 
canlandırma sinemasından kurmaca filme, kısa filmden 
belgesel sinemaya görsel imgelere değerlerin nüfuz 
ettiğini, belli bir ideolojik yönsemenin veya hayat tar-
zının kimi zaman açık, kimi zaman satır aralarında met-
ne nüfuz ettirildiğini görürüz. Sinema, belgesel olarak 
ilk ortaya çıkışında sadece gündelik hayatı, sokakları, 
önemli mimarî yapıları, genel anlamıyla şehirlerin dış 
mekânlarını kayıt altına alıyordu. Kameranın neredeyse 
pasif bir şekilde karşısındaki eşyayı nesnel olarak kayıt 
etmesi, onun estetik ve özellikle ahlâkî boyutu mana-

sında belli bir yüklemden münezzeh bir durumda bı-
rakıyordu; başka bir deyişle, sorumluluk alanı düz kayıt 
dünyasıyla özdeşti. Ne zaman ki, sinematografi denen 
yeni icat, kısa sürede edebiyat ve tiyatronun kurmaca 
dünyasını kendi diline aktarma yoluna tevessül etti, öy-
lece kültür hayatının değerler dünyasıyla da muhatap 
kalmış oldu.

Sessiz sinema dönemi, sinemanın daha sonraki 
hemen her türünün perdeye yansıma imkânı bulduğu, 
türlerle kalmayıp, akım, ülke ve yönetmen sinemalarının 
da neşet ettiği bir tarih dilimi olarak hayat buldu. Daha 
sonraki devirlerde tartışmaya yol açacak pek çok gör-

sel unsur, bu normatif yıllarında belli 
ölçüler içinde de olsa, gerek teatral 
anlatımlarla gerekse kendiliğinden 

gibi yapılan karakterizasyonlar-
la filmlerdeki yerini aldı. Dra-
matik yapının aslolarak, iki 

* Film Analisti
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insan arasındaki ilişkilerin ortaya koyduğu gerilimden 
ve klasik Batı dram anlayışından doğduğu düşünüldü-
ğünde, bütün sanatların ortak kesişim noktası, bileşimi 
konumundaki sinema da bu psikolojik gerilimin tiyat-
ronun dar mekânını aşarak dünya sathında vücut bul-
masıyla insanlarla buluşur oldu. Tarihî kordelalardan 
güncel anlatımlara, fantastik olaylardan bilimkurguya, 
sinemanın değinmediği hemen hiçbir klasik janr kal-
madı ve bu tür çalışmalarında estetik yönelişler kadar 
etik sergileyişler de ön plana çıktı. Etik anlayış, sine-
manın çıkış itibariyle bir Batı sanatı olması anlamında, 
Batılı normların ve örgülerin genelgeçer insan ilişkileri 
olarak hikâyenin içinde yer alma-
sına ve bunların dünyanın diğer 
yörelerindeki insan topluluklarına 
sunumuna varan bir tesir alanı do-
ğurdu. Bu, biraz da, son beş seneyi 
bırakırsak, bir yirminci asır sanatı 
olan sinemanın, modernleşmenin 
yeni dili ve geliştiği coğrafya olarak 
Amerika’nın aslî sanatı olması hase-

biyle, dünyanın o zamanki yeni kültürü olan Amerikan 
hayat tarzının diğer kültürlere gövdesel bir biçimde bir 
çıkartma yapmasıydı, âdeta. Sokak hayatının kendine 
has serbestîliği, macera ruhunun insanı sürükleyeceği 
uç mecralar, insan ruhunun kontrolden azade kötülük 
işleyebilme potansiyeli, mânevî dünyanın pozitivizm-
le başlayıp kırılmaya uğrayan yapısı ve insanın duygu 
dünyasının özellikle romantizm dünyasında kimi zaman 
kayıtlı, kimi zaman kayıtsız sergilenişleri sinemayı ahlâk 
bilimi bakımından ihtilaflı ve şaibeli bir düzleme taşıdı. 

Yeni demokratik dünyanın, kadim zamanların kont-
rollü hissiyatından gitgide uzaklaşan sanat yaratımları, 

sinema da istisna teşkil etmeksizin, 
geniş halk kitlelerini halkasına alır 
oldu ve kendi kurmaca söylemleri-
nin toplum yaşantısının reel söylem-
leriyle etkileşim halinde imgelem 
dünyasında temsilî yoluna gidildi. 
Başka bir deyişle, sinemanın görsel 
söylemi, meydana getirdiği ikonog-
rafik iletilerle seyirci tasavvurları için 

Sanatın tarifi ve zemini 
bir kez sıhhatli bir biçimde 
sağlandığında, değerlere 

ilişkin doğru yaklaşım için de 
görünür bir engel kalmamış 
demektir. Toplumun vicdanı 

olma makamındaki sanatçının 
yüklendiği mesuliyet, aslında 

yönetmenin değerlerle ne denli 
içiçe olduğunun bir göstergesidir. Şu
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bir emsal teşkil eder oldu; aynı za-
manda, seyircilerin gündelik hayat-
ta yaşadıkları basit ve girift ilişkiler 
senaryolar için tahrif edilebilir olsa 
da tabiî bir malzeme olma hususi-
yeti taşıdı. Sinemanın, sanatın insan 
ruhunu yükseltmesi, dolayısıyla aş-
kınlaştırması fonksiyonunda olduğu 
gibi bir yanı mevcuttur; bu yanıyla 
insanın ruh dünyasını istismar eder 
manipülatif bir özelliğinden de sö-
zedilebilir. Bu iki uçlu gelişim çizgisi 
içinde, göstermeye dayalı bir dil ile 
iletim dünyasını kurduğu için gös-
termeci yani teşhirci bir cihetinden 
de söz açmak, sinemanın ontolojik 
boyutunu daha iyi anlayabilmemiz 
için elzemdir. Öyleyse, bir yandan yapıcı bir görsel ya-
ratım sürecini tartışma alanına taşıyorken, bir yandan 
da yıkıcı olmaya namzet bir dil kurma peşindeki görsel 
dünyanın dinamikleri cinsinden söylemimizi kurabiliriz. 
Bu iki yüze, iki ruha sahip gibi görünen hareketli resim 
sanatı, aletin, sinema aygıtının, insan elinde nasıl bir 
fonksiyon gördüğüyle paralel olarak birebir bir mahiyet 
taşır. Hemen bütün icatların, kullanım tarzına, yönüne 
göre insan algısı için yapılandırıcı veya tahrip edici ni-
teliği bakımından, sinema da bu sınıflamadan nasibi-
ni alarak, insan hissiyatını sömürücü veya onu ince bir 
eğitime tabi tutarak aşkınlaştırıcı bir noktaya taşıması 
hassası vardır. Genel itibariyle popüler ve bir kitle sanatı 
olan sinemanın göstermeci yanının insan kalabalıklarını 
daha bir yakalayabilir olması, dışadönük ruh yapısının 
onlar üzerinde doğrudan ve kolaycı tesiriyle daha rahat 
bir iletişime girmesi, teşhire dönük vasfının öne çıkma-
sına sebebiyet vermiştir. Bu yolla, zaman içinde yedin-
ci sanat, soylu duruşundan soyundurulmuş bir şekilde, 
hamâsî ve insan duygularını gıdıklar bir dönemece gir-
miş, tüketim bakımından daha yüksek bir grafiğe erişir 
bu yeni konumuyla, gitgide daha barışık biçimde de-
ğerlerin zedelenişiyle mütenasip bir görsel inşâ hareketi 
dairesinde yeralmıştır.

Değerlerin edebî anlatım içindeki yeri, sinemayı 
da bundan münezzeh kılmayarak, olmazsa olmaz bir 
konum arzeder; öne çıkarılışı veya erozyonu, yönetme-
nin, senaryo ekibinin, giderek senaryoyu finanse eden 

yapımcının insiyatifindedir. Dünyamız bir değerler silsi-
lesiyle örülü olduğundan, saydığımız insan unsurları da 
öznel hayatlarında işgal ettikleri şahsî alanla mücessem 
olup tarif edilirler. Popüler kültürün önemli aygıtların-
dan biri olan sinema, tüketim ilişkileri içinde artı değere 
endeksli olduğundan, seyircinin genelgeçer duygula-
nımlarını yakalayarak, bunları okşayarak veya kanırta-
rak kâr yüzdesini yükseltmek ister. Böyle yapıldığında, 
sanatın asıl varoluş sebebi ve nihaî hedefi olan ruhî 
eğitim konusu zedelemeye uğrar. Oysa gerek Amerikan 
sinemasının aile değerlerini öne çıkaran veya iktisadî 
buhran sonrasında Frank Capra’nın yaptığı cinsten bü-
yük yıkıma uğramış insanlara hatta semavî bağlantıyla 
moral aşılayan çalışmalarına, Rus sinemasının Sovyet 
dönemindeki şiddet ve açıklığa kontrollü bir şekilde 
yol vermeyen idealist ruhlu insanî tasarımlarına, Avru-
pa sinemasında inancın mânevî gücünden alınan saik-
le ortaya konan Dreyer, Bresson ve ilk dönem Bergman 
imgeleştirmelerine, Japon sinemasının Ozu ve Kurosa-
wa özelindeki insan ölçekli ve ruhânî değinmelerine ve 
İran sinemasının Sovyet sinemasında olduğu gibi iki in-
san karşıtı unsuru dışlayan ve ‘insan insanın kurdudur’ 
anlayışının karşısında duran bir yönelimle ortaya konan 
irfanî hikmet verimlerine baktığımızda, sinemanın nasıl 
yükseltici ve asil bir potansiyeli ihtiva ettiğini kavrarız.

İnanç dünyamızın inceltilmiş hallerini tasavvufun 
engin zarafetinde tecrübe edebiliyorsak, sinemada da 
Batılı veya Doğulu anlamda mistik, kendi medeniyeti-
mizin tezahürü anlamındaysa tasavvufî bir incelik ve bil-
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gelikle farklı bir dil kurarak sinemayı 
şekillendirebiliriz. Popülerliğin ve dı-
şadönüklüğün bir yeniden sergilenişi 
olan doğrudanlık ve düz anlatımlar 
yerine, dolayımlılık, çağrışımlar, îmâ 
ve göndermeler yoluyla seyirciyi 
eğlendirirken aynı zamanda düşün-
meye sevkedici bir anlatımı tercih 
edebiliriz. Bir mânası da tefekkür 
etmeye ilişkin olan temâşânın ve 
şifahî kültür olan geleneğimizin 
en önemli dayanıklarından olan 
tasavvur ve tahayyül etmenin bir 
çeşit modern sunumu olan sinema-
nın, en büyük zaaflarından sayılabile- c e k 
göstermeci yüzünü kazanıma dönüştürmenin yolu, 
şahsiyetli ve mânevî varoluşsal donanımlı bir zihniyet 
dünyasına sahip yönetmenlerin kamera arkasına geç-
mesiyle gerçekleşeceğini düşünebiliriz. Üstelik bugün 
görsel anlatımda ulaşılan son teknolojik açılımlarla, 
bilgisayar destekli animasyonlarla özel efektlerin su-
nacağı imkânlar dairesinde gerçekliğin daha sahici 
bir temelde metafizik gerçeklikle de bütünleşerek ye-
niden sunumunun temini fıtratın hakikatine daha bir 
yaklaştıracaktır. Sanatın tarifi ve zemini bir kez sıhhat-
li bir biçimde sağlandığında, değerlere ilişkin doğru 
yaklaşım için de görünür bir engel kalmamış demek-
tir. Toplumun vicdanı olma makamındaki sanatçının 
yüklendiği mesuliyet, aslında yönetmenin değerlerle 
ne denli içiçe olduğunun bir göstergesidir. Salt ticarî 
başarı, tanınmışlık, kısa vadeli kazanımlar gibi tavizler-
le hareket edildiğindeyse, değerler dünyası da âdeta 
bir keşmekeş içinde ziyana duçar edilecektir. Dolayı-
sıyla ortaya konan sanat eserinin mahiyeti, sanatçının 
varoluşsal pozisyonuyla birebir ilintilidir. Sanatçı dün-
yayı nasıl görmek, hangi toplumsal bağlar içinde bu-
lunmak ve nasıl bir insan tipolojisinin peşinde olmak 
istiyorsa, sanat edimi de o minvalde belirlenecek, in-
san tasviri o halde çizilecektir.

Günümüz sinemasına bakarak 
bir tablo ortaya koymaya çalışır-
sak, çoğunlukla, değerler dünya-
sının tahribe uğrayarak dramatik 
yapının kurulduğuna ve daha 
ziyade şiddet, gerilim ve aksi-
yon yaklaşımıyla insan zihninin 
meşgul edilmeye çalışıldığına 
tanıklık etmekteyiz. Böylelikle, 
sinema sanatının gerçekleştir-
me potansiyeli taşıdığı insana 

bir ibretlik ve kıssadan hisse ka-
zanımı sunacak senaryo çalışma-

ları nicelik olarak düşük sayılarda or-
taya konmakta, bu çerçevede filmler 

yapılırken dahi estetik olarak ve ahlâkî tezahürleri ba-
kımından problemler taşıyabilmektedir. Bu az sayıda-
ki müspet eserlerin sinema tarihinde kesinlikle bir ge-
leneği de vardır ancak film çevrelerinin meşrepleri ve 
ülkelerin kültürel yapıları gereği bunlar oldukça sınırlı 
kalmakta, sanat alanında baskın bir düzleme yüksele-
memektedir. Bütüncül manada böyle bir kalite ve iç 
dolgunluğu rekabetinden de sözedilebilir; iyicil ve ya-
pıcı olanın marjinal kaldığı bir genelgeçer sinema or-
tamı, tüketimcilik anaforundaki insan varlığının karşı-
lıklılık ilişkisi içinde bir tüketim potası durumundadır. 
Eşrefoğlu Rûmî’nin ‘Müzekki’n-Nüfûs’u, Stendhal’in 
‘Duygusal Eğitim’inden devamla, ruhî varoluşun 
hangi merhalelerle kemâlâta erdiği düşüncesinden 
hareketle, Tarkovski’nin ‘Mühürlenmiş Zaman’da dile 
getirdiği, sinemanın, tarihî süreci içinde bir bozulma 
yaşadığı, aynı insanoğlunun bir zamanlar yanlış bir 
yola girmesi ve buradan tekrar kavşak noktasına dö-
nerek fıtratıyla ahenkli bir yaşantı tarzını yeniden seç-
mesi, inşâ etmesi gerektiği gibi, yaratılış değerlerini 
yeniden keşfederek, farklı bir sinema söylemi geliştir-
mesi gerçeği capcanlılığını korumaktadır.
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KIYMETE DEĞER 
KİTAPLAR

Kâmil BÜYÜKER*

ÖZELLİKLE DİN PSİKOLOJİSİ, DİN EĞİTİMİ SAHASININ TÜRKİYE’DE YENİ ÇALIŞMAYA 
BAŞLANAN ALANLAR OLMASI, BATI’DA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İSE HIRİSTİYAN 
VE YAHUDİ ÖRNEKLEM ÜZERİNDEN YAPILMASI, BU MESELE ÜZERİNDE HENÜZ 

YOLUN BAŞINDA OLDUĞUMUZUN VE YAPILACAK DAHA ÇOK ŞEYİN 
OLDUĞUNUN DA GÖSTERGESİDİR.

İçinde yaşadığımız yüzyılın pek çok belirsizliklere 
gebe olmasının yanında, pek çok değeri de değersiz-
leştirdiği/silikleştirdiği ya da yok edip ortadan kaldır-
dığı bir gerçektir. Bu ortamda hakikati, hem de yüksek 
sesle söyleyebilmek de büyük bir erdem olsa gerektir. 
Bu yazı esas itibariyle iki önemli mevkide duran ve 
önemli işler yapan “değer”i ve “değerin merkezinde 
çocuk”u merkeze alan iki önemli kurumu ve yayınlarını 
hatırlatacak ve bu yayınlara, yapılan çalışmalara dikkat 
çekecektir. 

Değerde Buluşturan Merkez
Ensar Vakfı bünyesinde 2003 yılında faaliyete 

başlayan “Değerler Eğitimi Merkezi”, değerlerin eğiti-
mi konusuna akademik düzeyde katkı yapmak üzere 
kurulmuş. Merkez, her düşünceden insanın “değerler 
konusundaki kaygı” ortak paydasında buluşup, birlikte 
çalışabileceği bir diyalog zemini olmak istemektedir. Bu 
maksatla yapılan çalışmaları üç ana zemine oturtmuş-
lar: Eğitim, Araştırma ve Yayın. Değer Eğitimi sahasın-

da Türkiye’de belki de tek kurum olma özelliğine sahip 
olan merkez özellikle yayın alanında da ciddi kaynak 
eserlere de imza atmıştır. “Değerler ve Eğitimi” (2007) 
adlı kitap aynı başlıkla düzenlenmiş olan Uluslararası 
Sempozyum (26-28 Kasım 2004) bildirilerinin kitaplaş-
mış hali. Eser, sempozyumda bildirilerini gördüğümüz 
Recep Kaymakcan, Seyfi Kenan, Hayati Hökelekli, Z. 
Şeyma Arslan, Mahmut Zengin tarafından yayına ha-
zırlanmış. Elliye yakın yerli ve yabancı ilim adamının 
katkısıyla gerçekleşen sempozyumun metinleri değeri, 
ahlâkî, felsefî anlamda tanımlarken/tanırken ve irdeler-
ken, diğer taraftan değerin çocuğa bakan, gence bakan 
yüzünü derinlemesine incelemişler. Küresel ölçekte 
düşünüldüğünde bugün, dinler arası diyalog söylem-
lerinin, küresel ahlâk, hoşgörü vs. söylemlerinin dillen-
dirildiği bir çağda acaba değerlerin evrenselliğinden 
de söz edilebilir mi? Avrupa Birliği, uyum müktesebatı, 
Kopenhag kriterleri bir değer midir ya da değerlerimi-
zi/bizi doğru takdime götürecek birer vasıta mıdır? Bu 
gibi önemli soru ve sorunlara cevap bulmaya çalışılmış 

* Müezzin-Kayyım, Şişli-İstanbul
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bildirilerin genelinde. “Küreselleşme ve Avrupa Birliği 
Sürecinde Ahlâkî Değerlere Kritik Bir Yaklaşım- Sorun-
lar ve Çözümler” isimli bildiri Yrd. Doç. Dr. Talip Karaka-
ya; “Çokkültürlü Bir Toplumda Değerler Eğitim Model-
leri” Prof. Dr. Hans-George Ziebertz; “Avrupa Birliği’ne 
Uyum Çerçevesinde Değerler Eğitimi” bildirisi ise Prof. 
Dr. Necmeddin Tozlu ve Dr. Cem Topsakal tarafından 
kaleme alınmış. Sempozyumun düzenlenme gayesi 
de Başkan Ahmet Şişman tarafından şu şekilde özet-
lenmiş: “Değerler Eğitim Merkezi olarak ‘işte mânevî ve 
ahlâkî değerler bunlardır ve bunların eğitimi ancak ve 
ancak şu şekilde olur’ perspektifini vermek yerine, ül-
kemizde değerler eğitimi konusunda bütün yönleriyle, 
hem teorisi hem de uygulaması açısından akademik 
dünyanın da yoğun katkılarıyla bir ‘değerler platformu’ 
oluşturmaktır.” Hazırlanan eser bu platformun fikrî an-
lamda büyük ölçüde gerçekleştiğini gösteriyor. Pek çok 
kıymetli eserin neşredildiği merkez-
de iki önemli kitap da dikkatleri 
çekiyor. Değerler konusunda özel-
likle değerlerin yoğun tahribata ve 
işgale uğradığı gençlik dönemi ile 
ve din psikolojisi ile ilgili önemli ça-
lışmalara imza atan Prof. Dr. Hayati 
Hökelekli’nin editörlüğü/ danışmanlığında hazırlanmış 
olan “Gençlik ve Değerler Psikolojisi” (2006) isimli ki-
tap bu dönemi etraflı bir şekilde incelemiş bir eserdir. 
Eserde başta Hayati Hökelekli, Naci Kula, Şükran Çevik, 
Asûde Arıcı, Abdülkerim Bahadır, M. Akif Kılavuz gibi 
önemli isimler bulunuyor. “Gençlik Dönemi Kimlik ve 
Din, Ergenlik Döneminde Dinî Şüphe ve Tereddütler, 
Üniversite Öğrencilerinde Dinî İnanç ve Benlik Saygı 
İlişkisi” gibi başlıklar eserde dikkat çekiyor. Hayati Hö-
kelekli “Bir anlam ve amaç arayan genç için din, benlik 

kimliğini oluşturucu ve dünyayı anlama ihtiyacını tat-
min ederek zihinsel açıklık sağlayıcı rolü ile büyük bir 
öneme sahiptir.” ifadesiyle gencin dünyasında karşılık 
bulan din ve değer üzerine önemli bir çalışmaya imza 
atmıştır. Özellikle din psikolojisi, din eğitimi sahası-
nın Türkiye’de yeni çalışmaya başlanan alanlar olma-
sı, Batı’da yapılan çalışmaların ise Hıristiyan ve Yahudi 
örneklem üzerinden yapılması, bu mesele üzerinde 
henüz yolun başında olduğumuzun ve yapılacak daha 
çok şeyin olduğunun da göstergesidir. Yine DEM yayın-
ları arasından çıkan Dr. Zeynep Nezahat Özeri de “Okul 
Öncesi Din ve Ahlâk Eğitimi” (2004) isimli eserle çocuk-
ta din duygusu ve dinî konulara merakın yoğun oldu-
ğu dönemi Almanya ve ABD örnekliği ile birlikte ince-
lemiş. Yine Ahmet Çağlayan’ın “Ahlâk Pusulası-Ahlâk ve 
Değerler Eğitimi” (2006) isimli eseri de bize yol haritası 
ortaya koyması bakımından önemlidir.

Geleceği İnşâ Edecek Değer; Çocuk
Geleneği, değeri geleceğe taşıyacak en önemli 

gerçeğe yani çocuğa, çocuk gerçeğine dikkat çeken ve 
bu gaye ile hizmet eden Çocuk Vakfı, 23 Aralık 1990 ta-
rihinde kurulmuş. Vakıf varoluş gerekçesini her doğan 
çocuğun güzel bir dünyada yaşama hakkına sahip ol-
duğu düşüncesinden almaktadır. Kurucusu ve Başkanı 
olan, ayrıca çocuk konusunda sayısız makale ve onlarca 
kitap neşreden Mustafa Ruhi Şirin vakfın kuruluş ve va-

İçinde yaşadığımız yüzyılın pek çok belirsizliklere gebe olmasının yanında, 
pek çok değeri de değersizleştirdiği/silikleştirdiği ya da yok edip ortadan 
kaldırdığı bir gerçektir. Bu ortamda hakikati, hem de yüksek sesle söyleye-
bilmek de büyük bir erdem olsa gerektir. Bu yazı esas itibariyle iki önemli 
mevkide duran ve önemli işler yapan “değer”i ve “değerin merkezinde 
çocuk”u merkeze alan iki önemli kurumu ve yayınlarını hatırlatacak ve bu 
yayınlara, yapılan çalışmalara dikkat çekecektir. 
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roluş gerekçesini “çocukların 
kardeşliği inancından hare-
ketle ülkemizin ve dünya ço-
cuklarının yanında olmaktır” 
şeklinde açıklar. Bu maksatla 
pek çok projeye, toplantıya, 
seminer ve bilimsel sempoz-
yuma öncülük eden Çocuk 
Vakfı yayın noktasında da “99 
Soruda Çocuk” dizisiyle çocuk 
kültürü denilebilecek bir havuzda sağlık, eğitim, hu-
kuk, çocuk hakları, dil, kültür, sanat, edebiyat ve çevre 
konularında bütün verileri çıkarıp çocuğun panorama-
sını sunmayı amaçlamıştır. Son dönemde revaçta olan 
ve rağbet gören çeviri eser gibi bir kolaylığa kaçılma-
dan eserler hazırlanmış. Soru-cevap usûlüyle hazırla-
nan eserler tamamen çocuğun ruh dünyası ve kelime/
dağarcık dünyası düşünülerek hazırlanmış. Sekiz kitap 
olarak neşredilmiş seride Bebek Sağlığı (Komisyon); 
Çocuk Sağlığı (Komisyon); Çocuk ve Beslenme, Prof. 
Dr. Makbule Haktan/ Doç. Dr. Ahmet Aydın; Çocuk ve 
Çevre, Doç. Dr. Erol Göka, Dr. Kemal Görmez; Çocuk ve 
Din, Prof. Dr. Kerim Yavuz; Çocuk ve Suç, Doç. Dr. Hüse-
yin Peker; Türkçe Kültürü (Komisyon); Çocuk Edebiyatı 
( Komisyon) kitapları yer almakta. 

Çocuk Vakfı’nın bu hassasiyetini belirleyen en te-

mel unsur da “çocuğa verilen değer”dir. Çünkü Mustafa 
Ruhi Şirin’in ifadesiyle bu, çocukluğun yönünü belirler. 
Bu endişe ve kaygıyı şu şekilde ifade eder Şirin: “Çocuk-
luğu tanımanın ilk koşulu ise çocuk bilgisidir. Çocuklu-
ğa ulaşmanın en geçerli yolu olan çocuk bilgisi de gü-
nümüzde bir tekeli ve aynı zamanda Batı merkezli bir 
zihniyeti temsil ediyor. Birçok dünya ülkesi gibi biz de 

çocuğa yönelik Batı merkezli tema-
tikleri oburca kullanıyoruz. Güncel-
liği ve karşılığı kalmamış, bir yüzyıl 
öncesinin çocuk bilgisini tüketen 
yaklaşımı ısrarla sürdürüyoruz. 
Çünkü çocuk bilgisini üretmiyoruz. 
Geleneksel çocukluğu savunurken 
ne anlama geldiğini, hangi göster-
gelere dayandığını da bilmiyoruz. 
Bunun sonucu olarak evrensellik 

adına Batı kaynaklı çocuk göstergelerini örnek alıyo-
ruz. Bu göstergeler ne kadar doğrudur ve bize ayna 
tutabilmektedir?” 

Problemin gerisinde yeterli hazırlığımız, duyar-
lılığımız ve çocuk bilincimiz oluşmadığı görülecek-
tir. Yine Vakıf yayınlarından çıkan Christian Gotthilf 
Salzmann’ın “Çocuğunuzu Yanlış Eğitiyorsunuz” (1998) 
isimli kitabı hikâyeler eşliğinde, yanlıştan doğruyu çı-
karan, hoş, gülümseten bir üslûpla doğru davranış şe-
killerini kazandırmayı amaçlamış. Çocuk Vakfı, 25 Eylül 
2004’te düzenlediği “1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuk-
lar Kongresi”yle de önemli bir programa imza atmıştır. 
Toplantının “Kongre Tutanağı ve Kararlar Kitabı” (2004) 
ve “Seçilmiş Makaleler Kitabı” (2004) üç kıymetli ismin 
öncülüğünde kitaplaşmış: Mustafa Ruhi Şirin, Prof. Dr. 
Adnan Kulaksızoğlu, Doç Dr. Ahmet Emre Bilgili. “Ben-

ce Biz” (2004) kitabı da yine bu dizinin 
önemli bir kitabı olarak yayınlanmış-
tır. Kitapta dikkat çeken husus sadece 
çocuk görüşlerinin sorular eşliğinde 
alınarak hazırlanmasıdır. Üç soru yö-
neltilmiş çocuklara: “Eğitiminiz nasıl 
olmalı? Türkiye ve Dünyaya yönelik 
ütopyalarınız nelerdir? Gerçekleş-
tirmeyi düşündüğünüz üç isteğiniz 
nedir?” Kongrenin sonuna doğru Va-
kıf Başkanı tarafından okunan şiir ise 
çocuğun değerini ve anlamını gayet 

güzel özetliyor:
Öyle büyük ki
İçim dışımdan
Kendi denizime ulaşmak
Öğretilmezse bana
İçimde kalacak
Bin masal gemisi inci

“Çocukluğu tanımanın ilk koşulu ise çocuk bilgisidir. Çocukluğa ulaşmanın 
en geçerli yolu olan çocuk bilgisi de günümüzde bir tekeli ve aynı zamanda 
Batı merkezli bir zihniyeti temsil ediyor. Birçok dünya ülkesi gibi biz de ço-
cuğa yönelik Batı merkezli tematikleri oburca kullanıyoruz. Güncelliği ve 
karşılığı kalmamış, bir yüzyıl öncesinin çocuk bilgisini tüketen yaklaşımı 
ısrarla sürdürüyoruz. Çünkü çocuk bilgisini üretmiyoruz. Geleneksel ço-
cukluğu savunurken ne anlama geldiğini, hangi göstergelere dayandığını 
da bilmiyoruz. Bunun sonucu olarak evrensellik adına Batı kaynaklı çocuk 
göstergelerini örnek alıyoruz. Bu göstergeler ne kadar doğrudur ve bize 
ayna tutabilmektedir?”  (Mustafa Ruhi Şirin)
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