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TAKDİM

Vakıf senedimizin 15.maddesine göre “Vakfımızın istişare organı Danışma Meclisi, vakıf 
amaçlarının gerçekleştirilmesi, hizmet alanları etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, 
Vakfın ileriye dönük hedef ve politikalarının belirlenmesi gibi konularda çalışma yapmak 

üzere yılda bir toplanır” denilmektedir.

Bu amaçla bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz Danışma Meclisi Toplantısının Sanat ve Edebiyat 
Topluluğu Kurucular Kurulu ile yapılması planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Danışma Meclisimiz geçmiş yıllardaki toplantılarında, Vakfımızın Kimliği, Ülkemizin On Temel So-
runu, Gençlik, Medeniyet Tasavvuru, Stratejik Eylem Planı gibi konuları ele alarak ufuk açıcı görüş 
ve önerileri ile vakfımızın gelişmesi ve kurumsallaşmasına katkı sunmuştur.

Vakfımız medeniyetimizin yeniden ihya ve inşa tasavvurunu kendisine amaç edinen sivil bir top-
lum kuruluşudur. Sanat ve Edebiyat konusu medeniyet tasavvurunun ve inşasının olmazsa olmazı 
olan bir olgudur.

Bu toplantıda Sanat ve Edebiyat konusu ele alınarak, Medeniyetimizin İnşasında sanat ve Edebi-
yatın Rolü üzerine özel bir oturum yapılmış, konu hakkında beş değerli konuşmacının sunumuyla 
daha detaylı bir bilgi edinilme imkânına kavuşulmuştur.

İnancımız ve kültürümüz gereği vakfımız ortak akla, istişareye ve takım çalışmasına önem veren 
bir kurumdur. Hz. Peygamber de (sav) istişareye önem verir, yapacağı işleri arkadaşlarına danışır 
ve son kararı kendileri verir ve uygulamaya koyarlardı.

Bu toplantı Sanat ve Edebiyat Topluluğu ile yapılarak ayrı bir önem kazanmıştır. Sanat ve Ede-
biyat Topluluğu’nun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu Topluluk güzel çalışmalarıyla sanat ve 
edebiyatımıza yeni bir ivme ve yeni bir ruh katacaktır, diye düşünüyorum. Bu duygularla danışma 
Meclisi kitapçığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Hayrullah BAŞER

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı
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DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI

Gökhan Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı program Mehmet Solmaz’ın Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantının açılış konuşmasını, Danışma Meclisi başkanı Mevlüt Ayhan yaptı.

DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTI PROGRAMI
Yer ve Tarih : 16 Mart 2019, Cumartesi, 
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı 
Konferans Salonu Strazburg Cad. No: 44/10 
Sıhhiye/Ankara

10:00-10:05 : Açılış
Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Mehmet Solmaz

10:05-10:15 : Açılış Konuşması
Danışma Meclisi Başkanı Mevlüt Ayhan

10:15-10:20 : Divan Teşkili

10:20-10:25 : Divan Başkanının Gündem Sunumu

10:25-10:35 : Sinevızyon Gösterisi

10:35-10:55 : Yönetim Kurulu Başkanı  
Av. Hayrullah BAŞER’in Konuşması

10:55-11:05 : Yayın Çalışmaları Hakkında 
Bilgilendirme: Hüseyin AYAZ

11:05-11:20 : “Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim 
Vakfı Sanat ve Edebiyat Topluluğu”  
Hakkında Bilgilendirme: Mustafa YILDIZ

11:20-11:40 : Çay Kahve Arası

11:40-13:10 : ÖZEL OTURUM

MEDENİYETİMİZİN İNŞASINDA SANAT VE 
EDEBİYATIN ROLÜ VE ÖNEMİ

Oturum Başkanı: Şazeli ÇÜGEN Anadolu Eğitim 
Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

KONUŞMACILAR

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin TÜRİNAY 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
"Medenilik, Medeniyet, Uygarlık" 

Prof. Dr. Caner ARABACI 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
"Aydın Zümrenin Medeniyet İnşasına Etkisi" 

Dr. Osman ARSLAN 
Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri 
"Edebiyat ve Sanat Yoksa Medeniyet Olmaz"

Mustafa Ökkeş EVREN Şair, Yazar 
"Kavram Kargaşası İçinde Medeniyet 
Kavramına Ayna Tutmak" 

Adnan YILDIRIM Anadolu Eğitim Kültür ve 
Bilim Vakfı Başkan Yardımcısı 
"Sanat ve Gençlik" 

Ayşe BULUÇ Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğrencisi 
"Medeniyetin Yapı Taşı Olarak Dil Meselemiz"

13:10-14:30 : ÖĞLE YEMEĞİ

14:30-14:35 : SEÇİMLER

Danışma Meclisi Yönetimi Seçimi
Sanat ve Edebiyat Topluluğu icra Kurulunun Seçimi 

14:35-15:35 : DİLEK VE TEMENNİLER

15:35-16:05 : SONUÇ RAPORU

Sonuç Raporu Hazırlama Komisyon Üyeleri
• Şazeli ÇÜGEN Komisyon Başkanı
• Mustafa YILDIZ
• Mustafa Ökkeş EVREN
• Dr. Osman ARSLAN

16:05-16:35 : DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Yönetim Kurulu Başkanı 
Av. Hayrullah BAŞER’in Konuşması
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Divan teşkiline geçildi. Divan başkanlığı için Mehmet Öztürk, üyeliklere Gökhan Aslan ve 
Av. Ali Aydın önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı Mehmet Öztürk’ün gündemi takdiminden sonra Vakıf faaliyetlerini anla-
tan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Daha sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah Başer, Vakfın faaliyetleri, vizyo-
nu ve misyonu hakkında bilgiler verdi, medeniyetin oluşumunda sanat ve edebiyatın rolü 
ve etkisi üzerine açıklamalarda bulundu.

Vakıf Genel Müdürü Av. Ali Ay da Anadolu Ay Yayınları faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bil-
giler sundu. 

Sanat ve Edebiyat Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldız, topluluğun oluşumu, 
kuruluşu, amacı ve işleyişi ile ilgili bir sunum yaptı.

"MEDENİYETİMİZİN İNŞASINDA SANAT VE EDEBİYATIN ROLÜ VE ÖNEMİ" 
ÖZEL OTURUM

Toplantının Özel Oturum bölümünü Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şazeli Çügen 
yönetti.

Özel oturumda aşağıda belirtilen konuşmacalar birer bildiri sundular: 

• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Necmettin Türinay: “Medenilik, Medeniyet ve Uygarlık”,

• Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı: “Aydın Zümrenin Medeniyet İnşasına Etkisi”,

• Anayasa Mahkemesi Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Osman Arslan: “Edebiyat 
ve Sanat Yoksa Medeniyet Olmaz”,
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• Şair Yazar Mustafa Ökkeş Evren: “Kavram Kargaşası İçinde Medeniyet Kavramına 
Ayna Tutmak”,

• Gençlikten Sorumlu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Yıldırım: “Sanat 
ve Gençlik”,

• Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencisi ve Ayizi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 
Ayşe Buluç: “Medeniyetin Yapı Taşı Olarak Dil Meselemiz”. 

DANIŞMA MECLİSİ SEÇİMİ

Programın öğleden sonraki bölümünde Danışma Meclisi yönetimi, Sanat ve Edebiyat 
Topluluğu (SET) icra kurulunun seçimleri yapıldı.

Danışma Meclisi Başkanlığı üyeliklerine, Mevlüt Ayhan, H. Ömer Gülseren, Kezban Ay, 
Vildan Çiçek ve Aydın Şık tekrar seçildiler.

Sanat ve Edebiyat Topluluğu (SET) İcra Kuruluna, Mustafa Yıldız, Mustafa Ökkeş Evren, 
Adnan Yıldırım, Musa Doğruer, Ferhat Sürmeli, Özcan Kartal ve Ayşe Buluç seçildiler.

DİLEK VE TEMENNİLER

Dilek ve temenniler bölümünde katılımcılardan; Prof. Dr. Talip Özdeş, Haki İnci, İlhan 
Akkurt, Edip Ahmet Ceylan, Halil Kaya, Hamit Yalçın, Alim Korkmaz, Şuayip Yeğen söz 
alarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.

SONUÇ BİLDİRİSİ

Şazeli Çügen’in başkanlığında, Osman Arslan, Mustafa Yıldız, Mustafa Ökkeş Evren’den olu-
şan komisyonun hazırladığı sonuç raporu Divan Başkanlığı aracılığıyla katılımcılara sunuldu. 

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah Başer, bir değerlendirme konuşmasıyla top-
lantıyı sonlandırdı.
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Mevlüt Ayhan:
Sayın başkanım, Danışma meclisin ve Sa-
nat, Edebiyat Topluluğu'nun değerli üye-
leri, kıymetli konuklar, Danışma Meclisi 
toplantısına hoş geldiniz diyor, saygı ve 
sevgiyle sizleri selamlıyorum.

Danışma Meclisi ve Sanat, Edebiyat Toplu-
luğu'nun davetine icabet ettiğiniz için siz-
lere teşekkür ediyoruz.

Değerli konuklar, Danışma Meclisimizin 
bugün yedinci toplantısını inşallah gerçek-
leştirmiş olacağız.

Danışma Meclisimiz geçmiş yıllardaki top-
lantılarında; Vakfımızın Kimliği, Medeniyet 
Tasavvuru, Gençlik, Teşkilatlanma, Eğitim, 
Ülkemizin On Temel Sorunu ve Stratejik Ey-
lem Planı gibi konuları ele alarak ufuk açıcı 
görüş ve önerileri ile vakfımızın gelişmesi 
ve kurumsallaşmasına katkı sunmuştur.

Değerli katılımcılar Anadolu Eğitim Kültür 
ve Bilim Vakfı medeniyetimizin yeniden 
ihya ve inşa tasavvurunu kendisine amaç 
edinmiş sivil bir toplum kuruluşudur.

Duygularımızı, düşüncelerimizi, güzellik-
leri, tasarımları ve buna benzer dışa vu-
rumumuzun anlatımında kullandığımız 
yöntemlerin tümünü genel manada sanat 
olarak ifade edebiliriz.

Edebiyatı ise duygu, düşünce, olay ve ha-
yalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifa-
de etme sanatı olarak belirtebiliriz.

Bu toplantımızda medeniyetlerin oluşma-
sında olmazsa olmazı olan Sanat ve Ede-
biyat konusu ele alınacak, medeniyetimi-
zin inşasında Sanat ve Edebiyatın Rolü ve 
Önemi üzerine özel bir oturum yapılacak, 
bu konuyu değerli beş konuşmacının su-
numuyla daha detaylı dinleme, anlama ve 
bilgi edinme imkânına kavuşacağız.

Değerli konuklar Vakfımız inancımız ve 
kültürümüz gereği ortak akla, istişareye 
ve takım çalışmasına önem veren bir ku-
rumdur.

İstişare ve danışmanın hepimiz önemini 
biliyor ve istişare sonucu alınan karar-
ları uygulamaya çalışıyoruz. Önümüz-
deki engelleri İstişareyle inşallah hep 
beraber, elbirliği ile aşacağız. Zaman za-
man arkadaşlarıyla istişare ederek Hz. 
Peygamber(sav)'de bizlere örnek olmuş-
lardır.

Kıymetli misafirler, medeniyetimizin yeni-
den ihya ve inşası yolculuğunda el ele, gö-
nül gönüle hep beraber yürüyeceğiz.

Değerli katılımcılar içinde bulunduğumuz 
günler dini ve milli yönden önemli günler, 
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üç ayların içerisindeyiz, Regaip kandilini 
idrak ettik, Çanakkale Zaferinin yıldönü-
mü 18 Mart'ta, ancak bu akşam Anadolu 
Sanat ve Edebiyat Topluluğumuzun Tiyat-
ro grubu tarafından hazırlanan Çanakkale 
Zaferiyle ilgili Gençlik Parkı Kültür Merkezi 
Necip fazıl Tiyatro Salonu'nda bir tiyatro 
gösterimi olacaktır. Sizleri de aramızda 
görmek bizleri mutlu edecektir, hepinizi bu 
etkinliğe davet ediyoruz.

Çanakkale ve diğer cephelerde hayatını 
kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rah-
met diliyor ruhları şad olsun. Rabbim on-
ların emanetlerine sahip çıkmayı bizlere 
nasip etsin. Ayrıca, dün Yeni Zelanda'da ki 
katliamda şehit olan Müslüman kardeşle-
rimize de Cenabı Hak'tan rahmet diliyor, 
mekânları cennet olsun, Allah bir daha 
böyle acılar yaşatmasın diyorum.

Danışma Meclisi yönetiminde bulunan ve 
bizlere yardımlarını esirgemeyen; Hacı 
Ömer Gülseren, Kezban Ay, Aydın Şık ve 
Vildan Çiçek'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Beni dinlediğiniz için heyetinize de teşek-
kürlerimi sunuyor, toplantımızın hayırlara 
vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz edi-
yor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

Av. Hayrullah Başer:
Bugün çok önem verdiğimiz Danışma 
Meclisimiz ve bizim yedi yıllık çalışmaları-
mızda önümüzü açan, faaliyetlerimizin 
planlanmasında bize rehber olan, bu kuru-
lun her toplantısında da bir konuyu gün-
demleyerek yeniden önümüze bir icraat, 
bir faaliyet olarak koyan bir kurul. Bugün 
Vakfımızın Sanat ve Edebiyat topluluğu 
nasıl olmalıdır? Çalışma tarzı ne olmalıdır, 
nasıl gelişmelere açık olabilir, hep ilkesel 
ve kurumsal manada bir çalışmanın zemi-
nini oluşturma, istişare etme karara bağla-
mak üzere bugün sizi buraya davet ettik, 
inşallah hayırlı bir çalışma olacaktır. Gerek 
Danışma Meclisi başkanımızın, gerek di-
van başkanımızın söyledikleri Yeni Zelan-
da ve Çanakkale şehitlerini hep beraber 
anıyoruz, buraya nasıl geldik şöyle bir ha-
tıralarınızı zihinlerinizi tazelemek istiyo-
rum. Çanakkale bitmedi devam ediyor, Ça-
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nakkale'ye saldıranlar "tek dişi kalmış 
canavar" dediklerimiz o gün Anadolu'ydu 
hedef, o gün Osmanlı idi hedef ama bugün 
teferruata girmeden genel esaslarla gir-
mek gerekirse, üç bininci yılı tek tip, tek 
millet yapacakları bir dünya düşünenlerin, 
bir medeniyetin mensupları, dünya ve bi-
zim coğrafyamız taarruzu ve tecavüzü ile 
karşı karşıyadır. Eğer biz burada isek bu 
çalışmaları yapıyorsak bunun tabanında 
yatan genel sebep budur. Tavanı sadece 
Büyük Ortadoğu Projesinde belirtildiği gibi 
Orta Doğunun enerji kaynakları, yer altı 
kaynakları, İsrail' in korunması veya ılımlı 
İslam'la olduğu gibi bizim değerlerimizin 
tahfifin ötesinde bugün İslam Dünyası in-
sanlık hayatın bütün kesimleriyle belki ona 
medeniyet diyoruz, felsefesi sanatıyla, fi-
nansı sanayii ile kültürü kavramlarıyla, dü-
şünce hayatıyla, ilim hayatıyla bir işgalle 
karşı karşıyayız, zulüm ile karşı karşıyayız. 
Özetle yüz yıl önce manevi merkezini, si-
yasi merkezini kaybetmiş olan bir dünya-
mız var, bugün aç sefil tembel üretmeyen 
bir toplum bir medeniyetin mensupları ola-
rak bulunuyoruz. Bunu görmek buna göre 
karar vermek zorundayız diye düşünüyo-
ruz. Gençliğimizden beri de düşündüğümüz 
şey budur, bu tespiti çoğaltabiliriz. Dün Ça-
nakkale'de Yeni Zelandalı esirler saldırı-
yordu bugün PKK'sıyla YPG'siyle saldır-
maya devam ediyorlar, ama şunu da görüp 
doğru tespit edip tarihi doğru okumak bu-
günü doğru okuyup sonra geleceği doğru 
projelendirmeliyiz. Okumazsak yanlış olur, 
ilk düğmeyi doğru iliklemek zorundayız, 
onun için teşhisimiz şudur: Bugün birkaç 
yüz yıllık verdiği bir bedel ve fatura netice-
sinde Batı Medeniyeti zalim paganist bir 
inanca, pragmatist bir hayat tarzına sahip 
ve zalim bir medeniyettir, onu da icra edi-

yor. Bugün üreten çalışan bize bir şeyler 
sunan bir medeniyettir, buna medeniyet 
denir mi? Diyor bazı kardeşlerim, zalim 
medeniyet dersiniz, siz de adil tevhitçi bir 
sevgi toplumu dediğimiz insan anlayışına 
bağlı bir medeniyeti sunamamış iseniz 
bunu sadece onların zulmüne sunarak bu 
işi halledemeyiz. Siyasi ve manevi başken-
tinizi kaybetmişsiniz, bölünmüşsünüz şu 
gün İslam Dünyası diye bir dünyadan bah-
setmek mümkün müdür? Ortak aklı bugün 
üretemiyoruz, inançlar üretemiyoruz 
Kur'an önümüzde, birbirimize karşı saygı 
ve sevgi de üretemiyoruz, adalette ürete-
miyoruz, onu üretemeden nereye varırız? 
Diğeri de aleyhimize bu işi kullanır, dolayı-
sı ile teşhisimiz bu, bunun neticesinde gel-
diğimiz konu devam edebilirsiniz bunu he-
piniz geniş manada anlatıp seminer 
konferans konusudur belki, ama bunun 
karşılığı doğru bildiğimiz bu medeniyeti 
yeniden bugünkü şartlar içerisinde inşa et-
mek, yeni bir medeniyeti geçmiş medeni-
yetimizi bugünkü şartlarda yeniden hâkim 
medeniyet haline nasıl getiririz? Zor biliyo-
ruz ancak bütün sosyal inkılap sahiplerinin 
sahip olduğu bir irade içerisinde bu iş yapı-
labilir yapılması gereken de tek yoldur, 
başka çıkışta yok. Biz on iki yıl önce arka-
daşlarla yeni bir medeniyet inşası nokta-
sında ne yapabiliriz? Bu konuda katkımız 
ne olabilir, çünkü medeniyet inşasının dev-
let işi olduğunu biliyoruz, hayalci değiliz, 
büyük medeniyetler büyük devletlerin elin-
de büyümüştür, gelişmiştir, o devlete ulaş-
manın yolu nedir? Onun üzerinde kafa yor-
mak gerekir diye düşünüyorum, geldiğimiz 
noktada şu oldu değerli dostlar, bugün 
sevgi toplumu diye yola çıktık ancak şu an 
Türkiye'de İslami değerlere saygılı duyarlı 
olan bir iktidarın olduğunu o konuda da sa-
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mimi oldukları noktasında şüphemizin ol-
madığı bir ekip var, ancak medeniyet ola-
yının bir iktidar olayı olmadığı bir devlet 
olayı olduğunu söyledik, gördük ki birazcık 
baktığımızda gördüğümüz şey şuydu, şu 
an böyle bir medeniyetin kuruluşunda si-
yasi yapımız, manevi yapımız, ekonomik 
yapımız, dünyanın konjonktürü, Türkiye' 
nin yapısı, aile yapımız, insan yapımız, 
kendisi burada Necmettin kardeşimiz bana 
dedi ki tamam bu eğitim şeklimiz doğru 
ama bunu düzelteceğimiz bir öğretmen ve 
eğitim kadrosu var mı? Diye sordu, ben o 
zaman durdum, bugün Türkiye bununla 
karşı karşıya arkadaşlar, bir iktidar olayı 
olmaktan çok bu medeniyeti oluşturacak 
yeni bir insan yeni bir nesle muhtaç oldu-
ğumuzdur. Bir Malezya'lı ilim adamının ifa-
desi ile Müslümanlardan bu İslam'ın çekti-
ği nedir diyor, ben diğer konulara 
girmeyeceğim, konular burada ifade edildi 
konuşuyoruz, bunu nasıl yapabiliriz, her bi-
rimiz taşralıyız bakınız, zengin olan bürok-
rasinin çocuğu olan adam hemen hemen 
yok, ama Allah bize çok şey verdi, makam 
verdi, mevki verdi, para pul verdi, araba 
verdi, ev verdi, ama bugün doymuyoruz 
maalesef, ben temel insan yapımızı anlat-
maya çalışıyorum, çark devam ediyor, İs-
lam ahlakı ile ahlaklanmamışsak, eski Di-
yanet İşleri Başkanımızın benim de 
bulunduğum bir konferansta bir ifadesi 
oldu; birisi dedi ki komşusu ile ilgili, iyi bir 
adamdır muttaki biridir dedi, peki nasıl biri 
diye sordun mu, sorarsanız beş vakit na-
maza beş daha katar, teheccüt namazlarını 
kılar, Pazartesi Perşembe oruç tutar, her 
yıl da bir iki sefer umreye gider, şu an mut-
taki adama bakışımız budur. Helalinden ko-
nuşunca doğru konuşur, çocuklarına helal 
yedirmeye gayret eder, kendi kültür ve 

inancına göre yetiştirmeye çalışır, ahlaki 
ilkeleri saymadığı, bunu sayar hale gelme-
dikçe ne siyasi, ne ekonomik ne kültür ne 
de hayatın bir kesiminde ciddi yönetici ol-
mamızın mümkün olmadığı kanaatini gör-
dük. Allah bu nimetleri bize verdi ancak biz 
sekülerleştik, dün suyu üfleyerek içen in-
sanlarımız, tarikat mensubu dediğimiz te-
reddütten kaçan fetvaya değer vermeyen 
insanların bulunduğu manevi kurumlar bile 
bırakın takvayı, fetvayı bile dinlemez ahlak 
ve hukuk kuralı dinlemez hale geldik. Dola-
yısı ile böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı-
mızı görünce magazin kültürü ile tüketim 
kültürü ile israf kültürü ile karışık bir toplu-
muz dersek yanlış olur mu? Allah rahmet 
eylesin Prof. Sedat Çelikdoğan abi vardı, 
bir gün o bana dedi ki Çeşme'ye gideceğim 
ben izin istedim bir yer yaptıracağız, dedi 
ki mücadelecilerin toplantısı mı dedi, evet 
abi dedim, bana dedi ki; devlet musluğun-
dan su içmemiş, onun tabiri ile devlet yala-
ğından yal yalamamış bir tek bu ekip kaldı, 
bu potansiyeli iyi kullanın dağıtmayın ku-
cağınızı geniş açın, buna benzer bir takım 
şeylerle karşılaştık. Evet, böyle bir potan-
siyel var ama bunun dezavantajları da var. 
Savrulmuş bir topluluk, birbirine kırgın in-
cinmiş bir topluluk, her biri belli yerlerde 
yeniden belli bağlar kurmuş bir topluluk. 
Bizim de vakıf olarak elimizde bir vakıf var, 
bunları paylaşmak istiyorum,  bu vakıf 
önce Türkiye'de temsil edilir hale gelmesi 
lazım. Kırk tane adam mütevelli burada, bu 
vakfı geniş ana sözleşmesi ile zaaflarından 
arındırmamız lazım, burada değerli kar-
deşlerim vardığımız netice şudur ana söz-
leşmeyi değiştirelim, Aykut abiye varsak 
gitsek de kapıyı kapatma aç bakalım de-
sek, biz ana sözleşmeyi değiştirerek, doğ-
rudan kendisini toplantımıza davet edelim, 
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bütün arkadaşlara da bundan sonra iadeli 
taahhütlü gönderelim, çünkü vakfın kırk ki-
şilik kadrosunun yüzde yirmisi ile çalışıyor, 
sekiz on kişi ile çalışıyor vakıf, bu vakfın 
yapabileceği bir iş değil ki bu. Dolayısı ile 
ana sözleşmeyi yaptık, hadi beyler vakıflar 
genel müdürlüğü hukuk müşavirliğine git-
tik, Anadolu'nun temsili bakımından kırkı 
yüze çıkartalım dedik olmaz dediler. O za-
man danışma meclisi, işte bugünkü meclis 
o görüşmelerden sonra kurduğumuz bir 
meclistir. Çok şükür çok iyi yapmışız. Ben 
toplantıya arkadaşlarımızı çağırdım. Doğ-
rusu Aykut abi ilk toplantımıza gelmek is-
tediğini ifade etti. Son ana kadar bekledik 
hatta temsilcilerini gönderdi, hatta arka-
daşlara Aykut abi gelirse istediği gibi ko-
nuşsun onun diyeceği var bizim de diyece-
ğimiz var, sonra gelemeyeceği şeklinde 
söylendi, temsilcileri geldi, arkadaşlarımız 
geldi. Daha sonra bunun devam etmediği, 
iki sene önce bir arkadaş grubu geldi, Ferit 
beyle Ramazan bey Haceli bey geldi, ak-
şam mesajlarını iletti, biz onu da anmak 
istiyoruz dedi, Aykut abi olarak anmak isti-
yoruz. Edibali olarak şunu ifade etti; güzel 
şeyler yapıyorsunuz devam ettirin dedi, 
Ferit bey şahidimdir, bizde aldığımız me-
sajları taşımaya çalışıyoruz, gücümüz yet-
tiği kadar. Bu faaliyetin böylece Anadolu 
Vakfında nasıl devam ettirebilirizin temsil-
ciler meclisi ile Türkiye'nin her yerinde 
temsil edilir hale getirdik. Önce, mütevelli 
heyeti de o çalışmalarından sonra şu an 
dörtte üçünde çalışır hale geldi, çünkü en 
az yirmisi birkaç arkadaşın vefatı Allah 
rahmet eylesin, Sami bey gibi Osman Nec-
mi abinin vefatı gibi durumların dışında ar-
kadaşlar toplantılara katılmadığından düş-
tüler yerlerine daha çalışkan bildiğimiz 
birçok arkadaşı görevlendirmiş olduk.

Bundan sonraki safhada yaptığımız her iş 
biraz önce bahsetti arkadaşlar, bu danış-
ma meclisinden geçti, sonra mütevelli ve 
yönetimde icra edilir hale geldi. Vakfın viz-
yonunun, misyonunun ilkelerini, fikri ma-
nevi ilkeleri çalışma tarzını, bu biraz önce 
bahsedilen Vahiy ve Risalet üzerine otur-
ma, ehli kıbleyi tekfir etmeme, çalışma tar-
zını,  İslam'ın bilgi kaynakları bakımından 
önemi, bir şahsın kutsanmaması, özellikle 
takiyye yapılmaması, Allah ve Peygambe-
re itaat bunlar ilkelerimiz oldu. Sorgulayan 
ve araştıran bir nesil, dinamik ve bütün-
cül tahlil yapabilen bir nesil, ama kültürel 
değerlerine, tarihi değerlerine ideallerine 
bağlı bir nesil oluşması zarureti var, böyle 
bir nesil oluşmadan, siz fabrikayı kurmuş-
sunuz ancak fabrikanın elemanlarını tek-
nokratlarını yetiştirmeden fabrikayı bilme-
yenlere teslim ediyorsunuz, o da gitmiyor. 
Düşündüm, sonra bu meclis en son yaptığı 
toplantıdan birisine hanımlar grubu, genç-
lik çalıştayları, bunların hepsini aşağı yu-
karı yaptık, en son stratejik planı yaptık, şu 
anki çalışmalarımızı stratejik plan doğrul-
tusunda devam ettiriyoruz. Medeniyet se-
risi dediğimiz kitapların hazırlanması için 
yılda bir sefer toplandığımız, inşallah Ra-
mazan öncesi yine toplanacağımız, kitap 
yazan arkadaşlarla ve bizim geleneğimiz-
den gelen Necmettin bey gibi Mustafa Ay-
dın gibi, Cemil Çiçek gibi, Ali Ay gibi arka-
daşların bulunduğu bir istişare kurulumuz 
var. Bu kurul belirli ilkeler ortaya koyarak, 
şu eserler yayınlanmalı, kararını verir

Bir medeniyetin tarihi değerleri temelleri 
zeminleri, işte o Akaid, o Maturidi, o Ha-
nefi, bu ilmihal, bu fıkıh, bu sünnet anlayı-
şı, şu an çıkaracağımız Ramazandan önce 
inşallah Radikalleşme Karşısında İslam, 
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İslam Ahlakı, Tasavvuf Kültürü ve İmamı 
Şafii, Eş' ari gibi kitaplar arkasından gele-
cek. İslam ve sanat, İslam ve ilim, İslam 
ve Felsefe gibi bu arkadaşların istişaresi 
sayesinde doğuyor ve ilkeleri var. İki yüz 
sayfayı geçmeyecek, dil sade olacak, her-
kes anlayacak, akademisyene ve çok bile-
ne değil, avama hitap edecek, biz de ona 
göre yapmaya çalışıyoruz. Yine eğitimle 
ilgili safhada arkadaşlar haftalık çalışma-
lar yapıyor, gençlik çalışması ile beraber 
yapılan Maturidi Okuması, Akaid Okuması 
var, Tarih Okuması var, inşallah Edebiyat 
Okumasını başlatacağız, atölye çalışmala-
rı, gençlerin piyes çalışmaları var. Bunun 
yanında yaptığımız bir başka şey okullaş-
ma çalışması idi, yeni çizgi okullaşması idi, 
bir model oluşturma gayretimiz var. Bu-
rada Yenimahalle'de açtığımız Yeni Çizgi 
okulları vasıtası ile arkadaşlarımızı topla-
dık, şu an beş okulla devam ediyoruz, biz 
yeni çizgiyi öğrenci bulamamaktan dolayı 
kapattık. Bunun maddi bir bedeli de oldu 
karşılamaya da çalışıyoruz, şunu yaptık, 
bu arkadaşlarımız beş okul AYÇ Eğitim 
Modeli dediğimiz okulun programını Milli 
Eğitimin programı ile uygulamak istiyoruz. 
Şu an bin okula mektup gönderdik, AYÇ 
eğitim modeli konusunda birlikte çalışabi-
liriz diye. Elbette her hareketin bir bedeli 
var, bunları boşa okumuyoruz. Arkadaşlar 
bir yerde kalmasınlar, Allah'ın taşradan 
buraya taşıdığı nimetler de bunlar için var 
diye düşünüyorum. Değerli dostlar şöyle 
toparlamak istiyorum, merkezi yapılaşma 
büyük bir insan kaynaklı. Allah Rahmet 
Eylesin Mehmet Ali Alan' ın eşinin da-
matlarını aradım Bilgehan dedi ki, abi çok 
arzu ediyoruz, Çanakkale gecesine katıl-
mak istiyoruz, mesajı aldık dedi. Bu benim 
için gelmiş gibi oldu. Demek ki Hakkâri'ye, 

Edirne'ye, Kars'a ulaşıyor bu mesaj. Zor-
lukların büyük kısmını burada merkezde 
bulunan arkadaşlar çekmek suretiyle bu 
merkezi oluşturduk, emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları ya-
parken hassasiyet gösterdiğimiz hususlar 
var. Bunlardan birincisi, çalışmalarımız-
da kavga üslubumuz olmadı olmayacak. 
Barış, kardeşlik hep dilimiz olacak. İki biz 
tarihin ruh köküne bağlıyız ama geçmiş 
geleneğimizi inkâr eden bir topluluk ol-
madık olmayacağız. Emeği geçen herkese 
saygı duyduk, biz hep hürmetle kendileri-
ni vefa ile yâd etmeye o kaynağa, aldığı-
mız şeye bağlı kalmaya devam edeceğiz. 
Çünkü bugün bir şeyler yapıyorsak bundan 
kaynaklandığına inanıyoruz. O nedenle 
geçmişimize hem sahip çıkıyor hem saygı 
duyuyor, ama şunu da ifade ediyoruz; biz 
Türkiye'nin geldiği noktada bir geleneğin 
artık ihyası derdinde değiliz. Gelenekler 
kendi dönemlerinde yapacaklarını yaptı, 
diğer gelenekler de yapacaklarını yaptı. 
Akıncısı Ülkücüsü vs. saygı duyuyoruz, 
ama bu bizim yorumumuzdu, doğru bildiği-
miz yorumdu, o yorumu yapmaya devam 
edeceğiz. Ama başka yorumları da yok ka-
bul edip tek biziz demeyeceğiz. Gelenek-
lerden aşarak yeniden medeniyetimizin ih-
yası inşası konusunda idealinde birleşmek 
buluşmak kararındayız. Onun içinde yine 
sizin verdiğiniz destek, işbirliği, kardeş ku-
ruluşlarla, diğer sivil toplum kuruluşları ile 
ayrıca diğer STK'lar ile ayda bir buluşuyo-
ruz. Üç STK ile beraber proje üretiyoruz, 
İnfak Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi, 
dışa açılmak zorundayız diye düşünüyoruz. 
Şunu da ifade etmek istiyorum, toplumu-
muz ve devletimizle barışık olmak istiyo-
ruz. Bu toplum bizim bu devlet bizim, bu 
devlet çöker, bu toplum sallanırsa bu din 
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zarar görür. Onun için önce devletimizle 
barışık olacağız, devlet doğruya, hakka, 
adalete, barışa, kardeşliğe önem vererek 
yaşamalıdır, bunu önemsiyoruz. Arkadaş-
lardan şunu özellikle istiyorum, her biriniz 
ayrı bir değersiniz, dışardaki insanlarda 
dâhil, ama lütfen tek doğru ben demeyin, 
biz deyin, hepimiz diyelim. Ben diyordum 
ki bütün mücadelecilerin vakfı burası, o 
hayır bütün Türkiye'nin diyordu, şimdi de 
diyor ki bütün Müslümanların inşallah öyle 
olur. Biz buradaki çalışmalarda karizmatik 
bir takım insan tipi yerine ekip çalışmasına 
önem verdik. Yedi yıldır arkadaşlara ifade 
ettiğimiz; biz eşitler arasında yaşı başı tec-
rübesi vs. gereği ile görev verilmiş bir an-
layış içerisinde çalışıyoruz. Biraz zahmetli 
oluyor ama bunun doğru olduğu kanaa-
tindeyiz. Şununla bitirmek istiyorum, ge-
lin hep beraber bu gayrete katkı sunalım. 
Şuraya gelişiniz zaten bunu gösteriyor. 
Ama ne katkı sunarız bir, ikincisi geçmiş-
teki teşkilatlanmada eksik, noksan hata-
larımızı atarak, bir devlet bilinci içerisinde 
nasıl mükemmel çalışabiliriz? Bir teşkilat, 
birey olarak, fert olarak teşkilat mensubu 
gibi çalışmayı hedefleyerek ona göre ha-
yatımızı, teşkilatımızı, vakfımızı buradaki 
çalışmalarımızı planlayalım diyorum. Bu 
duygularla inşallah çalışmalarımızın başa-
rılı olması dileği ile saygılar sunuyorum.

Av. Ali Ay:
Bütün çalışmalarımızın özetlendiği sine-
vizyonda ve başkanımızın konuşmalarında 
özel bir yer işgal ettiği gibi yayın konusunu 
önemine binaen ayrıca bir daha teyit et-
mek bakımından böyle bir başlık gündemi-
mize konuldu. 

Yayın çalışmalarımızla ilgili kısa bir sunum 
yapmak istiyorum. Değerli dostlar bizler 
Hayrullah abinin de ifade ettiği gibi mü-
cadele birliği misyonu içerisinde bir dava 
anlayışı ile gencecik yaşlarımızda yer al-
dık. O zaman nasıl anlamış isek, bir dava 
şuuru ve ideali ile motive olarak içinde 
bulunduk. Ülkemize, insanlığa ve İslam'a 
hizmet konusunda bir çaba ve gayretin 
içinde ola geldik. Gerek mesleki anlamda 
gerek  hayatımızı kazanma anlamında için-
de bulunduğumuz bütün şartlarda sadece 
kendi topluluğumuz değil bütün insanlığı 
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içine alan bir anlayışı benimseyerek çok 
önemli bir gençlik enerjisini harcayarak 
geldik. Ancak savrulmuş bir topluluktan 
bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz za-
man diliminde savrulmuşluk sadece bize 
has bir sıkıntı değil. Cumhuriyetin kuruluş 
yılları ile birlikte batı medeniyetine enteg-
re olma politikaları sonucu, kendi mede-
niyetimizden gelen büyük devlet geleneği 
ve neslinin kültürel erozyona uğratılmak 
suretiyle kendisine yabancılaştırılması 
karşısında direnç gösterip mücadele ve-
ren kişi ve gruplar sistem dışına itilmeye 
çalışıldı. Daha sonra Türkiye gerek ihtilal-
ler, gerekse siyasi ve kamu gücünü elinde 
bulunduran unsurların baskısı ile toplum 
sosyal kültürel değişime zorlandı. Zaman 
içinde modernleşme sekülerleşmeyi, ikti-
dar imkânlar da yozlaşmayı ve savrulmayı 
getirdi.

Ancak bugün yayını konuşurken bizim 
savrulmuşluğumuzu etkileyen, dünyevi 
saik ve sebepler ötesinde İslam dünyası-
nın bölünmüşlük ve çatışmaların arkasında 
etnik, mezhepsel ve itikadi zeminde din al-
gısı noktasında sıkıntılar var. Bunu birçok 
arkadaşımızın sosyal medyadaki manasız 
tartışmalarında görüyoruz.

Osmanlının parçalanması ve İslâm dünya-
sının sömürgeleşmesi ve batı işgalleri son-
rası özellikle Hindistan'da, Suriye'de, Mı-
sır'da ve Suudi Arabistan’da ortaya çıkan 
modernist Vahhabi Selefi İslamcı akımların 
Türkiye ve Dünya üzerinde etkin bir Neo 
Selefi örgütlenmesi tehdidi altında oldu-
ğunu görüyoruz. Çözümü gelenek inkârcı-
lığında gören ve geleneği silip atarak önce 
Hz. Peygamber sonra Kur'an üzerinden 
tartışmalar yaratarak, bizim itikadi temel-
lerimizi oluşturan inanç ve düşünce dün-

yamızı sarsıntıya uğratarak parçalamaya 
çalıştıkları çok aşikârdır.

Balkanlar, Kafkaslar Uzak Doğu ülkeleri 
Afrika'da bunun tohumlarını ektiler, ora-
lardan terörist üretmeye de devam edi-
yorlar. Endişemiz odur ki, devam eden 
süreçte Türkiye üzerinde de bu anlamda 
Neo Selefi zihniyetin sırtımıza saplanan bir 
hançer gibi ülke insanımıza musallat olma-
sı tehlikesi önümüzde duruyor. 

Şimdi, Hayrullah abinin dediği gibi, biz gele-
nekçi değiliz, bizim kendi tarihi tecrübemiz 
ile bir medeniyet üretmiş olan değerlerimi-
zi, geleneğimizi göz ardı edemeyiz. Mev-
lana'nın pergel metaforunda işlediği gibi 
bir ayağımızı geleneğimiz üzerine basarak, 
diğer ayağımızı da dünyayı kuşatıp bütün 
insanlığı inşa edecek bir medeniyet inşası 
çabası içinde olmak mecburiyetimiz var. 

Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak Allah 
bize dünyada sadece kendin için ne yaptın 
diye sormayacak, benim için insanlık için, 
milletin için ne yaptın? Sana akıl verdim, 
iman verdim, ilim verdim, mal mülk ver-
dim, sen arkanda ne bıraktın gelecek ne-
sillere? Çocuklarına mal mülk bıraktın ama 
gelecek nesillere ne bıraktın? Hakikaten 
ülkemizde ve İslam dünyasında gelecek 
nesillere kurtuluş ve mutluluk adına ışık 
tutacak bir medeniyet inşa edebilecek mi-
yiz? Arkadaşlar biz sözlü kültürden gelen 
bir topluluğuz, medeniyetin inşası ilimle 
olur. Yayının önemi ileri gelir. Biz her şeye 
rağmen çocuk ve gençken bir araya gel-
miş, aralarında bir hukuk oluşmuş, hukuki 
anlamda kardeşleşmiş bir topluluğuz. Ül-
kemiz, İslam dünyası ve insanlık için  gele-
ceğe umut olabilecek, yeni şeyler sunabi-
lecek insan potansiyeli bizde var. 
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Allah bize neler lütfetti, böyle bir çağda ve 
Dönemde, yeni insanlarla yeni akademis-
yenlerle tanışarak yeni bir alan açıldı önü-
müze. Bu hocalarımızın değerini ve kıyme-
tini bilerek, bu yayınlara sahip çıkmalıyız. 

Bizim taşra ile iletişimimizi sağlayan sitemiz 
vakfımızın web sitesidir, lütfen bunu bilgi-
sayarlarımızın ilk sayfa olarak açılışına kay-
dedelim. Sabahları ilk tıkladığımızda vakıf 
çalışmalarını oradan görelim, İkincisi de bi-
zim sizlerle fikri iletişimimizi sağlayan, aynı 
zamanda gençlerimiz için düşüncelerini ifa-
de becerisi kazandıran Anahaber gazete-
mizdir. Ana Haber Gazete'mizi, diğer gaze-
telerde yayınlanan bildik haberleri aktaran 
gazete gibi görmemek gerekir. Çok değerli 
yazar arkadaşlarımız var, bunlar baştan 
beri bize yazarlık yapmışlar, bize emek ve 
fikir harcayarak geleceğimize ve çevreye 
ışık tutacak yazılar yazıyorlar. Ayrıca editö-
rün seçtikleri diye bir bölüm var, orada da 
günlük siyasi dedikodulardan uzak, nitelikli 
yazılar seçiliyor. Yani işimizin başına otur-
duğunuzda her gün bir köşe yazısı okunursa 
günceli takip etmiş oluruz. Üçüncüsü yayın-
larımızın satış, tanıtım ve Reklamı bulundu-
ğu Anadolu Ay yayınları sitemizi oluşturduk. 
İnternet üzerinden dijital ortamda Anadolu 
Ay Yayınları'nda çıkan bütün kitapları takip 
edebilir ve satın alabilirsiniz.

Özellikle medeniyet serisi yayınlarımız ka-
muda büyük alaka uyandırmaktadır. Hay-
rullah abi ve Cemil Beyin ilgisi sayesinde 
Adalet Bakanlığı'nda Ceza ve Tevkif Ev-
lerine her eserimizden 200 er adet olmak 
üzere 1200 tane kitabımızın satışı gerçek-
leştirildi. İnşallah Kültür Bakanlığına baş-
vurumuzu yaptık. Türkiye'deki bütün kü-
tüphanelerine satın almak için girişimimiz 
devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

kütüphanelerine satın almak için çalışma-
larımız devam ediyor, ama şu tecrübeyi 
gördük, bu yayınları kime götürdüysek is-
ter akademisyen ister siyasetçi, ister bilim 
adamı, ister esnaftan herhangi bir şahıs, 
gerçekten şu ana kadar takdirden baş-
ka hiçbir şey görmedik. Herkes devletin 
yapması gereken böyle bir çalışmanın bi-
zim tarafımızdan yapılmasını takdirle kar-
şılıyor. Biz takdir ve teşekkürleri almaya 
devam ediyoruz. Ama arkadaşlarımızdan 
ricamız, önce eserlerimizi kendi arkadaş-
larımızın alması ve çevresine tanıtmasıdır.

Eserlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, ay-
dınlar için muhteva olarak ilgi uyandıran, 
sade bir üslup ve tarzda yazıldığı için rahat 
okunabilmektedirler. Bu eserleri okuyan 
ilahiyatlardaki akademisyenlerden de çok 
takdir aldık. İlahiyatların birçoğunda şu an 
ders kitabı olarak okutuluyor, ya da yar-
dımcı ders kitabı olarak Hocalar tavsiye 
ediyorlar. Hocalar diyor ki, alacaksınız bu 
kitabı okuyacaksınız, ondan sonra akade-
mik dilde benim yazdığım kitabı anlama 
fırsatı bulacaksınız. Medeniyet serisi ola-
rak yayınlanan kitaplarımız, hem akademik 
camiada, hem de entelektüel aydın kesi-
minde insanların bugün ihtiyaç duydukları 
eline gururla alıp birilerine götürüp takdim 
edebileceği beğenilen eserlerdir. Sizden ri-
camız şudur, Yayın Kurulu olarak her hafta 
toplanıyor ve değerlendirme yapıyoruz. 
Yayınlarımızın akademik, siyasi ve ay-
dınlar camiasında ensar vakfı gibi duyarlı 
kurumlar tarafından alınarak çevrelerine 
tanıtmaktalar ve okutmaktalar. Sizlerin de 
çevrenizde ve ilinizde yeni kurmuş bulun-
duğumuz yayınevimizin ve yayınlarımızın 
gönüllü tanıtıcıları olmanızdır. Bunu için 
gayretinizi ve tavsiyelerinizi bekliyoruz. 



ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

16

Arkadaşlarımızın bu yayınlara sahip  çık-
masını istiyoruz. Bir eserin yazılmasında 
büyük emekler harcanıyor. Kaşif Ham-
di Okur dâhil, Hilmi hoca dâhil dört kişi 
kurulun kendi editörü var, Mevlüt Ayhan 
okuyor, İbrahim hoca okuyor, bu kadar 
insan bu eserlerin editörlüğünü yaparak 
bir eser meydana getiriyor. Ayrıca yayı-
na hazırlayan kuruluşun tasarım çalışması 
başli başına bir emek. Bu eserlere bir be-
del ödüyoruz arkadaşlar, bunların hepsi 
birer emektir. O yüzden ben şahsen arka-
daşlarımızdan bu eserlere bu emeğe sa-
hip çıkmalarını arzu ediyoruz. Bunun için 
diyorum ki, siz Anadolu da taşrada bizim 
gönüllü elçilerimizsiniz. Şöyle bir önerim 
var. Bütün illerde üniversiteler var, bu 
üniversitelere giderek hocalarla tanışarak 
bu eserleri tanıtalım. İkincisi o ilde en ka-
pasiteli yayın evi neresi ise oraya giderek 
sahibi ile konuşarak bu eserlerin oranın 
vitrinine konulmasını, Türkiye'nin geneli-
ne bu işi bu potansiyelle yayabileceğimi-
ze inanıyorum. Üçüncüsü madem bu güne 
kadar değişik yollarla bu eserlere sahip 
olduk, şimdi dijital satışa da geçtik, bu ya-
yının sayfasına girerek bu yayından birer 
tane tıklayarak önce biz alalım. Çevremize 
de tanıtarak satın almalarını sağlayalım. 
Bu üç temel konuda merkezimizle işbirli-
ği yapabilirsek, temsil ve ilgilenme konu-
sunda her ilden birer arkadaş belirleyerek 
ekip çalışması yapabilirsek başarılı oluruz 
inşallah. Biz bunu hususta şube ve tem-
silciliklerimize ayrıca yazı yazdık ve bilgi 
verdik. Yayın konusunda bir arkadaşımız 
bizimle muhatap olsun dedik, o isimlerin 
bir kısmı geldi, bir kısmı gelmeye devam 
ediyor. Ama sizin gibi değerli arkadaşları-
mız var burada, imkân ve fırsat buldukça 
siz yayınevine gittiğinizde orada Anadolu 

Ay Yayınları var mı? Diye sorabilir, takip 
edebilirsiniz. Bu yayın ilişkisi içerisinde 
yayınlarımızın duyulması açısından biraz 
sizden fedakârlık ve destek istiyoruz, say-
gılar sunuyorum.

Mustafa Yıldız:
Sayın Divan, kıymetli hazirun;

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. Hoş geldiniz Safalar getir-
diniz!

Sanat ve Edebiyat Topluluğu Fikri 
Nasıl Doğdu?
20 Mayıs 2018 günü bu salonda "I. Anado-
lu Şairler Buluşması" ile bir meşale yakıl-
mıştı. Bu meşale, bize bir medeniyet şeh-
rayini inşa etmemizi ilham etti.

Gençlik kollarından sorumlu, sayın Adnan 
Yıldırım beyin yönetiminde birkaç yıldan 
beri Vakfımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. 
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Geçtiğimiz yaz "I. Şairler Buluşması" top-
lantısında dile getirilen görüşler, bir "Sanat 
ve Edebiyat Topluluğu" fikrini ortaya koyu-
yordu. Fikir, yönetim Kurulu Başkanımız 
Hayrullah Başer Bey'in ileriyi gören görüş-
leri ile ete kemiğe büründü. Bir ilk olarak 
Genç Nokta dergisi elinizdeki AY İZİ adıyla 
taçlandı. Fikirler olgunlaştı ve bir faaliyete 
karar verildi.

Vakıf yönetimindeki arkadaşlarımızın da 
fikir bazında bu konuyu beslediklerini şük-
ranla belirtmeliyim. Her birinin değerli 
fikirleri, böyle bir topluluğun oluşmasına 
vücut verdi.

Vakfımızın en büyük hedefi de medeniye-
timizin ihya ve inşası hareketidir. Takdir 
edersiniz ki bu ihya ve inşa faaliyetinin en 
büyük beslenme kaynağı, sanat ve edebi-
yattır.

Yaklaşık 80 kişilik bir toplulukla yola çık-
mak üzere bu ilk ahitleşme toplantısını ak-
dediyoruz. Topluluğumuzun çığ gibi büyü-
yerek artacağı inanç ve umudu içindeyiz. 
Hakkını verdiğimiz takdirde bu topluluğun, 
ülkemizi ve gönül coğrafyamızı rahmet sa-
ğanağı gibi saracağını umuyoruz.

Topluluğumuzun kurucu üyeleri, gelene-
ğimizden gelen, birbirini tanıyan, bugü-
ne kadar çeşitli alanlarda eserler vermiş, 
hayatın çetin sınavlarından geçmiş, me-
deniyetimizin yeniden ihya ve inşasına 
gönüllerini adamış insan topluluğudur. Bu 
topluluk, Türkiye'de kültür ve ahlâk ala-
nında müspet ne varsa hepsinde büyük 
payı olan meçhul kahramanlardır. Her bi-
rini burada saymak uzun olabilir. Lâkin her 
birinin, bu topluluğun ilk kurucuları olarak 
Ülkemizin yükselişinde büyük sinerji oluş-
turacaklarına ümidim tamdır.

Vakıf Yönetim Kurulunca 29.01,2019 Tari-
hinde çıkarılan "Anadolu Eğitim Kültür ve 
Bilim Vakfı Sanat ve Edebiyat Topluluğu 
Yönergesi" yol haritamızı muhtasar olarak 
izah etmiştir. İlk olarak Ay İzi dergimiz-
le yola çıktık. Kurucular Kurulu'muzun bu 
toplantısı ile çalışmalarımızı kurumsal hale 
getiriyoruz.

Bu topluluğu kurmakla her biri dağınık olan 
sanat ve edebiyat potansiyellerini ırmakla-
ra, nehirlere; nehirleri barajlara dönüştü-
recek olan bir iş yapmak istediğimizi orta-
ya koyuyoruz.

Edebiyat ve sanat enerjimizi, yeniden di-
riliş istidadında olan medeniyetimizin itici 
gücü haline getirmek, teknolojinin ve ile-
tişim araçlarının anaforuna düşen nesil-
lerimizi bu tufandan kurtarmak kutsi gö-
revinde yer almamız, Allah'a, tarihe ve 
vicdanlarımıza karşı taşıdığımız sorumlu-
luğun kaçınılmaz gereğidir.

Geleneğimizden gelen pek çok sanat ve 
edebiyat erbabı kardeşlerimiz var. Ger-
çekten gençlik yıllarımızda Gömülü Çoban 
mahlasıyla şiirlerini okuyarak enerji dol-
duğumuz rahmetli Faik Eryıldız'ı unutmak 
mümkün değil. Hikâyeleriyle bize toplum 
sevgisi aşılayan rahmetli Mehmet Ali Taş-
çı'yı unutmak mümkün değil. "Yüzyılların 
Şarkısı" adlı kitabıyla şiir dünyamıza renk 
katan rahmetli Necati Aykan'ı unutmak 
mümkün değil. Allah ömürler versin yazı 
ve kitaplarıyla entelektüel dünyamızda iz 
bırakan Mehmet Akif Ak'ı unutmak müm-
kün değil. Sayın Cumhur Başkanımızın mi-
tinglerinde şiirlerini okuduğu ve bizim de 
"Günümüzün Yunus'u" dediğimiz ve top-
luluğumuzun kurucuları arasında yer alan 
Bestami Yazgan, Mustafa Ökkeş Evren, 
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Ahmet Efe, Göç Edenler şiiri ile camia-
mızı tarihin semalarında kanatlandıran 
Yetkin Dilek, ünlü karikatürist Kasım Öz-
kan, dünyayı ve göğü objektifine kilitleyen 
ve uluslararası üne sahip Hamit Yalçın... 
Gibi değerler var bu toplulukta. Ramazan 
Türkmen, Halil Kaya, Alim Korkmaz, İlhan 
Akkurt, Musa Doğruer ve daha isimlerini 
sayamayacağımız büyük ustalar aramız-
dalar.

Sanat ve edebiyat alanında eser vermek 
isteyen kardeşlerimiz için bir sanat ve ede-
biyat pazarı açtık. Bu pazarda bize ilham 
veren gençlerimizin olması birinci önceli-
ğimizdir. Zira bizim kuşak öbür dünyaya 
yelken açmış bulunuyor. Bu medeniyet 
yürüyüşünü zaferle taçlandırmayı Allah'ın 
onlara nasip edeceğini umuyorum.

Gerçekten biz, kişiliğimizi gençlik yaşımız-
da kazandık. Her şeyin bir zamanı, mev-
simi vardır. Zamanı ve mevsimi geçen bir 
iş, geri dönüşü olmayan bir pişmanlıktır. 
Mevsiminde ekilmeyen tohumun mahsul 
vermesi mümkün değildir. Bu, tecrübey-
le sabittir. Bu arada şunu hatırlatmalıyım 
ki her mesleğin ve ilmin hocası, ustası, 
atölyesi, okulu, üniversitesi olduğu halde 
sadece bir ilmin yoktur. O ilim en yüksek 
ilimdir: Tecrübe!

Gençlerimiz, büyüklerinin tecrübelerinden 
yararlanarak kendilerini geliştirmelidirler. 
Şahsen ben, camiamızın ve milletimizin 
büyük değerleri olan Yunus Emre, Meh-
met Akif, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ab-
dürrahim Karakoç, Arif Nihat Asya gibi 
şairlerimizi taklit ederek şiir yazmayı öğ-
rendim. Çünkü her meslek önce taklitle 
başlar, sonra özgün hale gelir.

Gençlerimizin, sanat ve edebiyat alanla-
rında yeteneklerini ortaya koyarak ve top-
luluğumuzun çalışmalarına katkı vererek 
kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz.

Amaç Birliği
Topluluğumuzun amacı, şemsiyesi altında 
özgün ve özgür sanat ve edebiyat eserleri 
ortaya koyabileceğimiz vakfımızın amaçla-
rı ile örtüşmelidir.

Vahiy ve risalete dayalı dünya görüşümü-
zün bize telkin ettiği ilkeler doğrultusunda 
faaliyet göstermeliyiz. Vahiy ve risalet te-
meline uygun olmayan eserler bizim üre-
tim alanımızda olmamalıdır. Zira sanat ve 
edebiyat adına ortaya konan her şey ya-
rarlıdır, diyemeyiz. İnsanlık için zararlı tel-
kinât yapan eserler, topluluğumuzun eseri 
olamaz. Neden? Çünkü hayatta estetik açı-
dan güzel ve çirkin şeyler olduğu gibi ruhi, 
manevi anlamda da güzel ve çirkin şeyler 
olabilir. Bizim amacımız iyilik ve güzelliktir.

Bu nedenle iyi, yararlı ve güzel olan eser-
ler topluluğumuzun İcra Kurulu ve Kuru-
cular Kurulu tarafından değerlendirilerek 
müktesebatımız içine alınacak, zihinlere ve 
gönüllere servis edilecektir.

Vakfımız, halen eser sahibi olan arkadaş-
larımızın eserlerini ve yeni ortaya çıkacak 
olan eserlerini kitap ve diğer materyaller 
şeklinde çoğaltarak toplumun istifadesine 
sunmak üzere ANADOLU AY YAYINLA-
RI arasında çıkmasını sağlamak amaç ve 
gayretindedir.

Neden Kurulduk?
Dünyanın, İslâm âleminin ve ülkemizin 
içinde bulunduğu durum gözler önündedir. 
Bütün dünyayı değiştirmek için İlahî vah-
yin liderliğinde tek başına yola çıkan yüce 
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Peygamberin davasının devam ettiğine 
imanımız tamdır. Onun sanata bakışı, şairi 
Hassan bin Sabit'e söylediği sözlerde ma-
kes bulmaktadır:

- Ey Hassan! Sen (şiirinle) onları (müşrik-
leri) hicvet! Vallahi senin sözlerin, onlara 
atılan oklardan daha etkilidir!

14 asırdan ziyade müminlerin gönül ve zi-
hin dünyasına kazınan bu sözler, sanatın 
sanat için değil, muvahhid ve müttehid bir 
toplum için olduğunu göstermektedir.

Sanat ve edebiyat alanında münferit de-
haların ortaya çıkması küçümsenecek bir 
şey değildir. Lâkin tek bir ağaçtan orman 
olamayacağı izahtan varestedir.

Resulü Ekrem, Kuran'ın zemmettiği "şu-
arâ" nın şiirlerini değil, Hassan bin Sabit 
gibi İslam medeniyetini inşa eden şairlerin 
şiirlerini "Şiirin bazısı hikmettir" diye met-
hetmiştir. Hikmete râm olmak ise dünya 
ve ahiret saadetinin yoludur.

Nesillerimizin, zamanın menfur sanat, 
edebiyat, müzik, magazin, internet anafo-
runda gözlerimiz önünde ve ellerimiz ara-
sından kayıp gittiğine bigâne kalamayız. 
Bunun, büyük bir vebal olduğunu takdir 
edersiniz.

Hz. Ali (r.a.)ya izafe edilen "Ölmek istemi-
yorsanız kendinizden sonra eser bırakınız!" 
sözü nasıl ki önemli bir gerçeği yansıtıyor-
sa "Ölmeden önce ölünüz" hadis-i şerifi de 
ölümden sonraki hayatımıza yarayacak 
güzel eserler vermeyi ikaz etmektedir.

Sanat ve Edebiyat
Konunun uzmanlarının huzurunda müsaa-
deleriyle bazı tespitlerde bulunmak istiyo-
rum:

Sanat ve edebiyat, damarlarda dolaşan 
kan gibidir. "Sanatı olmayan toplumların 
hayat damarlarından biri kopmuş gibidir; 
şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri 
toprak olmuş öksüz çocuk gibidir" sözleri 
zihinlerimizde haklı birer iz bırakan, sanat 
ve edebiyatın önemine işaret eden öğüt-
lerdir.

Toplumlardan dini, ahlâkı, sanat ve ede-
biyatı, mimariyi, musikiyi, masalları, des-
tanları, türküleri, ilahileri, ninnileri, atasöz-
lerini, folkloru çekip alırsanız, geriye canlı 
cesetlerden oluşan insan yığınları görürsü-
nüz. Kültür, sanat ve edebiyattan yoksun 
bir toplumu, kuru ağaçlardan oluşan mey-
vesiz bir bahçeye de benzetebiliriz.

Sanat ve edebiyat milletin maddi ve mane-
vi değerlerini birleştiren ve fertlerini ortak 
estetik duygularda buluşturan bir olgudur, 
diye düşünüyorum. Ancak daha kapsayıcı 
bir tanımlamayı da şöyle yapıyorum:

Sanat; varlığı ve hayatı tanıma, tanım-
lama, yorumlama ve onu insanlara fiziki, 
ruhî, görsel ve işitsel bir estetik içinde sun-
maktır.

Meselâ müzik, sıcakta bunalmış bir bedene 
meltem esintileri gibi esen sözel ve işitsel 
bir olgudur. Bütün sanat dalları böyle oldu-
ğu gibi edebi tarzda sunulan bir konuşma, 
yazı, resim ve fotoğraf da meyveleri çeşit 
çeşit olan bir bahçenin insan damağına hi-
tap eden fizyonomik etkisi gibidir.

Diğer Sanat ve Edebiyat 
Topluluklarıyla Farkımız Nedir?
Medeniyetin yeniden ihya ve inşasından 
bahsettiğimiz zaman, İslam Medeniyetinin 
yayıldığı bütün coğrafyalardaki medeniyet 
havzasını kast ediyorum. Bu coğrafyalar-



ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

20

da ise farklı dil ve kültürlerin yaşadığını 
biliyoruz. İslam Medeniyeti ise bütün bu 
dil ve kültürlerin içinde hayat bulduğu bir 
havzadır. Fakat bir merkez olmadan me-
deniyetten bahsetmek mümkün değildir. 
Yani medeniyet daima bir merkeze istinat 
eder. Nitekim İslam tarihi boyunca İslam 
Medeniyetine merkezlik eden şehirleri 
hatırlayalım: Medine, Şam, Kûfe, Bağdat, 
Orta Asya şehirleri, Kahire, Konya, Bursa, 
Edirne ve en son İstanbul.

Yeni bir ihya ve inşa hareketinin merke-
zi, İstanbul'un bulunduğu Türkiye olacağı 
inancındayız. Zira Türkiye, üç kıtada ye-
niden parlayan baht yıldızı gibidir. Tarihi, 
manevi ve kültürel potansiyeli ile buna 
muktedirdir. Bu demek değildir ki, mede-
niyetimizin ihya ve inşasını vakfımız tek 
başına yapacaktır. Bu cihan çapındaki 
medeniyet duvarına rahmetli necip Fa-
zıl'ın benzetmesiyle "Anadolu kıtası bü-
yüklüğünde bir yapı taşı" koymak, benzer 
hedefleri benimsemiş olan kişi, kurum ve 
kuruluşlarımızın da görevidir. Ne var ki ce-
maatin toplanması için Hayrullah Ağabe-
yimizin ifadesiyle birimizin ezan okuması 
lazımdı. Bununla medeniyetimizin ihya ve 
inşasında çaba gösteren sanat ve edebiyat 
çevreleri ile söz birliği, el birliği, dil birliği, 
gönül birliği seferberliğini de başlatmış ol-
duğumuzu umuyoruz.

İşleyiş
Hemen belirtmeliyim ki vakıf merkezimiz 
sanat ve edebiyat için atölye çalışmalarına 
müsaittir. Gençlerimizin burada haftalık, 
aylık ve periyodik atölye çalışmaları yap-
maları ilk hedefimizdir. Merkezde yapılan 
çalışmaların iz düşümleri yönergemizin 
belirlediği ilkeler doğrultusunda vakıf şube 

ve temsilciliklerimizde de imkân ve önce-
likler sırası gözetilerek yapılacaktır.

Her grup kendi arasında usta bir modera-
tör yönetiminde iletişim ağı kurarak çalış-
malar yapacak; bu çalışmaların sonucunda 
ortaya çıkan eserler ve raporlar İcra Kuru-
lu'nun belirleyeceği e-posta adresi havu-
zunda toplanacaktır.

İcra kurulu yapacağı değerlendirmelerin 
sonucunu ilgili kişilere bildirecektir. Ya-
yımlanmaya, sergilenmeye, etkinlik haline 
getirilmeye değer eserler zaman, imkân 
ve öncelikler sırası gözetilerek icra edile-
cektir.

Şiir, hikâye, roman, müzik, sineme, tiyat-
ro, resim, tezhip, grafik, ebru, fotoğraf, 
el sanatları... Gibi pek çok alanda atölye 
çalışmaları yaparak, çeşitli sanat etkinlik-
lerini mümkün mertebe ülke çapına yay-
mak suretiyle kervanı büyütmek amacımız 
olmalıdır. Bu nedenle ilkelerimiz içinde 
çalışmak isteyen her millet ve memleket 
evladına kapımız açıktır. Topluluğumuza 
katılım, icra kuruluna yapılacak olan müra-
caatla mümkün olacaktır.

Şimdiden bu medeniyet ihya ve inşasında 
görev üstlenecek olan bütün kardeşlerime 
her şeye kudreti yeten Rabbimden başarı-
lar niyaz ediyorum.

Gayret bizden başarı Allah'tandır.
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Şazeli Çügen:
Danışma Meclisi'nin değerli üyeleri; Sa-
nat ve Edebiyat topluluğumuzun değerli 
öncüleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum, 
zamana mekâna insana selam olsun diyo-
rum, çünkü medeniyet yolculuğu zaman-
la mekânla insanla yapılan bir şey. Ben 
sözü üstatlara bırakmak istiyorum ancak 
beş haftalık bir programla yoğunlaştırıl-
mış olarak kısaca Medeniyet tezimizi ifa-
de etmeye çalışmıştık. Bu hafta ben zihin 
kodlarımızı yenilemek ve tazelemek için 
medeniyet tezimizin bir parçası olan ve 
belki de medeniyet inşamızın başlangıç 
noktası olan bir cümle ifade etmek isti-
yorum; o da Batı Medeniyeti tarihin sonu 
değildir, çünkü yaklaşık bir asırdır bu dü-
şünce yeryüzünde yaşayan bütün insanlı-
ğın zihin kodları haline getirilmek isteniyor. 
Batı Medeniyeti tarihin sonudur düşüncesi 
yerleştirilmek isteniyor. Batı Medeniye-

ti tarihin sonu değildir bunun payandala-
rı var, bunun dayanakları var. Tabii ki bu 
karşı tezin temellendirilmesi lazım, işte biz 
beş haftalık bir çalışma ile bu temellendi-
rilmeyi yaptık. Kendisini tarihin sonu ola-
rak tanımlayan Batı Medeniyeti ne tarihin 
akışının sonunu görebilecek ne de insanlık 
medeniyetinin akışında çok büyük yılları 
ifade edecek bir akış olmuş değil. Bunu 
ifade etmek istiyorum. İnsanlık medeni-
yetinin akışında Batı Medeniyeti küçük bir 
parantez'dir. Yani Batı Medeniyeti üç yüz, 
beş yüz yıllık bir zaman dilimine sahiptir. 
İnsanlık tarihinde, 12500 yıllık bir hikâye 
başladı biliyorsunuz. Göbekli tepe ile bir-
likte, 300-500 yıllık bir zaman dilimi çok 
büyütülecek bir şey değildir. İkincisi şu ola-
cak, şimdi medeniyet hareketi sadece bir 
fikir ve düşünce hareketi değildir. Soyut 
bir felsefi hareket değildir. Her hareketin 
felsefi temelleri olması gerekiyor, bir fik-
ri bir düşüncesi olması lazım, ama sade-
ce medeniyet hareketi düşünceden ibaret 
değil. Her medeniyet hareketi aslında bir 
dünya görüşü üzerinde temellenir, netice 
itibarıyla her medeniyet hareketi bir inanç 
ve ahlak hareketidir görüşü çıkarılabilir. 
Üçüncüsü Allah'ın elMusavvir sıfatı ne de-
mek? Tabii ki Necmettin abi soyut şeyler 
üzerinden değil, hep nesneler üzerinden 
değerlendirme yaptığı için, bu çok güzel 
bir şey. Dolayısıyla en güzel şey sanat, 
işte edebiyat, edebiyat bunun sadece bir 
bölümü, sözün estetiği diyelim, dilin este-
tiği, belki şiir sesin estetiği. İnsanın sahip 
olduğu bütün yeteneklerin bir estetiği var. 
İnsan bunları kendi fıtratından alıyor, bağ-
lı olduğu evrenin kozmik dengesinden de 
alıyor. Tabiatın rengârenk çeşitliliğinden 
de alıyor. Yağmurun yağışından, yıldızla-
rın, güneşin batışından, doğuşundan, her 
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şeyden estetize etmek istiyor. Çünkü in-
sanın fıtratında da estetik var. Üçüncüsü 
bu diyorum, dördüncüsü de medeniyet bir 
hayat biçimi yaşam tarzı olarak ifade edil-
diğine göre, medeniyet o zaman toplumsal 
bir nizam anlamına da geliyor. Böylece bü-
tün hürriyetleri ve hakları içinde barındıran 
bir hukuk hareketidir.

Şu anda Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölü-
mü öğretim üyesi Dr. Necmettin Türinay 
abimize sözü bırakıyorum.

Dr. Necmettin Türinay:
Değerli misafirler, değerli dostlar, tanıdı-
ğımız tanımadığımız değerli kardeşlerim, 
saygıyla ve hürmetle sözlerime başlıyo-
rum. Bizim ders kitaplarımızda eskiden beri 
Cumhuriyetten beri Kültür ve medeniyetin 
birbirinden ayrı olduğu bir temel argüman-
dan hareket edilirdi. Kültür yerli ve milli, 

medeniyet evrensel, bu şekilde hareket edi-
lirdi. Bizim istikametimiz de Batı medeniyeti 
dairesine dâhil olmak, devlet olarak, millet 
olarak, siyaset olarak böyle kurgulanmış idi. 
Ama kültürde yerli ve milli olmamız bize bir 
teselli vermiyor değildi, kültür yerli ve milli 
olunca, ulusal sınırlar içerisinde üretilen bir 
şey. Edebiyat evrensel, bütün insanlığı kap-
sayan yüksek bir diğer, insanların zihninde 
yeni yeni düşünceler, anlamlar, anlamlan-
dırmalar sürekli bir aktivite halinde devam 
ediyor. Üç beş yıldır Türkiye'de kendinizi 
ayrı bir medeniyetin mensubu olarak his-
setmek, Batı medeniyetinin içinde yerimizin 
olmadığı bizim geçmişte, tarihte büyük bir 
medeniyetimizin bulunduğu ve bunun far-
kında olmadığımız, dolayısıyla bunu İhya 
etmemiz gerektiğinde bir ortak jargon var. 
Türkiye'de, bu son birkaç sene içerisinde, 3 
veya 5 senedir hâkim bir dile dönüştü. Ön-
cesinde mensup olduğu düşüncelerini bir 
medeniyet bazında veya nokta-i nazarın-
da yaklaşan düşünürlerimiz fazla değildir. 
Tarihçiler, tarihte öyle bir medeniyetimizin 
bulunduğunu anlatırlar. Fakat bunun ihyası 
gibi bir düşünce fazla gündeme gelmezdi. 
Bu arada Necip Fazıl ve Sezai Karakoç gibi 
bazı düşünür nitelikte şairler, kendilerini 
geçmiş, eski tarihi bir medeniyetin devamı 
olarak algılarlar ve ifade ederlerdi. Konu-
nun daha iyi anlaşılması için iki küçük örnek 
daha vereyim. Buna karşılık şimdi hasta-
nede olan, belki de çıkmış olan Allah şifa 
versin İsmet Özel ve mesela Rasim Özde-
nören, bunlar ise tarih ve medeniyet tezine 
dayalı bir İslam anlayışını sürekli reddeden 
bir çizgiyi temsil ederler. Onların tezi sıfır-
dan İslam'ı yeniden kurmak, inanmak, yeni 
bir akaid oluşturmak, yeni bir iman grubu 
oluşturmak, sıfırdan başlamak, Asrı Saadet 
şimdi yeniden başlıyormuş gibi. 
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Geride bıraktığımız tarihsel tecrübeyi bi-
zim hastalığımız birikimimiz değil, bizi 
geride bırakan bir hurda yığını olarak gö-
rürler. Fakat çok edebi ve nezih ifade et-
tikleri için bu düşünceler algılanmaz. Fakat 
Türkiye'de bu medeniyet lafı o kadar çok 
kullanılıyor ki, bana göre bu aşırı bir enf-
lasyona uğramış durumda, bozuk para ka-
dar çok kullanılıyor. Çok kullanmamız ona 
önem verdiğimiz anlamına gelmez. Me-
deniyeti İhya etmek, geride bıraktığımız 
medeniyeti İhya etmek, bu nasıl bir şey? 
Mimar Sinan'ı nasıl ihya edebiliriz, Mimar 
Sinan'ın sanatını nasıl İhya edebilirim? Ben 
mimar mıyım, böyle mimar 'mı yetiştirdik. 
Öyleyse geçmişteki medeniyetin hem kav-
ranması, hem ihyası dahi çok değişik bir 
şey, bu derin bir bilgi, tecrübe, hangi alan-
da konuşuyorsak o alanın derin bilgisine 
sahip olmak, bu ikisi bir medeniyetin İhya 
etmeye yeter mi? Bu yetmez. Medeniyet 
her an ve yeniden devamlı üretilmesi ge-
reken bir şeydir. Öyleyse üreten yanımızın 
harekete geçip geçmediğine bakalım. 

İşte burada medeniyetin farklı farklı birkaç 
anlamına işaret ederek sonucu bağlayaca-
ğım. Doksanlı yıllarda Urfa'ya gitmiştim. 
Bize Urfa'da mihmandarlık eden Anava-
tan Partisi İl Başkan Yardımcısı bir genç, 
otuzlu yaşlarda, yakışıklı, babayiğit, harika 
bir dost, hala ilişkimiz sürüyor, ben yakın-
lığımızdan dolayı buna bir soru sormak is-
tedim, dedim ki sen kimsin? Yaptığı işi bi-
liyorum, sen kimsin dedim. Ben şehirliyim 
dedi. Ne demek şehirli? Urfalıyım demek 
istedi. Evet, Urfalı ama ne demek bu yani, 
bu bir kimlik değil ki, dedim. Ben Ankara'lı-
yım, ben İstanbul'luyum desem, böyle bir 
açıklama sormuyorum dedim. Senin aslın 
orjinin nedir demek istedim. İncitmek de 

istemiyorum, o kadar da yakınız yani, abi 
ne diyorsunuz siz? Ben şehirliyim siz niye 
anlamak istemiyorsunuz dedi. Ben de bu 
sözden bir şey anlamıyorum, şehirli olma-
dan önce nereliydin dedim. Bu sefer o da 
dedi ki; biz önceden aşirettik dedi. Kürt 
demek oluyor karşılık olarak, anladınız mı 
şimdi? bu arkadaşın ailesi 50 yıl 100 yıl 
önce Urfa'ya gelmiş yerleşmiş, nereden 
Urfa'nın kırsalından, göçer aşiretlerden bir 
aile olarak, bu insan şehre yerleşince o ar-
tık hadari bir insan oluyor, şehirli bir insan 
oluyor. Aşiret nitelik ve özelliklerini kaybe-
diyor, yani medeni bir insan oluyor. Onun 
biçtiği değer bu. Öyleyse bu manada me-
denilik demek, şehir yaşamıdır, şehir ya-
şaması kırsal yaşamaya karşı, kabile yaşa-
masına karşı köy yaşamasına karşı şehirli 
bir yaşamdır. İnsanın incelmesi kabile ve 
aşiret birlikteliklerinden kurtularak insanın 
birey halinde gelmesidir, birey olmasıdır. 
Şehrin ortak değerlerini, zevkini, adab-ı 
muaşeretini edinmesidir. İnsan ilişkilerini 
edinmesi, daha anlayışlı, daha kültürlü sa-
natlarla iç içe yaşayan bir seviye oluştur-
masıdır. Bu, tarih içerisinde Van'da, Diyar-
bakır'da, Erzurum'da, Afyon'da, Konya'da 
da böyleydi. Size küçük bir örnek vereyim, 
bizim Afyon'da şöyle bir söz vardır, Yörük 
ne bilir bayramı, hörp hörp içer ayranı. Bu 
şehirli insanın göçmen, göçen, yaylak, kış-
lak hayatına devam eden Türkmen'e bakı-
şıdır. Bu sözü yıllar sonra Malatyalı bir ar-
kadaşımdan dinledim, bizde de Malatya'da 
Kürt ne bilir bayramı hörp hörp içer ayranı 
derler dedi, yani kırsal yaşamanın hafif bi-
raz aşağılandığı bir yaşam tarzı. Medine 
bu. Farabi bunu Medinetü’l Fazıla diye bir 
Eser'e dönüştürüyor. Şehirde yaşamanın 
fazileti, faziletler yönetimi vesaire. Birinci-
si insanın göçebelikten, kabilecilikten kur-
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tulması daha yeni daha büyük bir ortamda 
şehirde yaşaması, artı bireye dönüşmesi-
dir. Osmanlı tarihindeki sosyolojik gelişme 
ve kademelenme bu esasa dayanır. 

İkinci bir örnek, çoğumuz Mekke'ye, Me-
dine'ye, Hicaz'a gidiyoruz. Türkiye'den gi-
den Türkler, Medine'nin insanını daha çok 
sevmiyor musunuz, daha sıcak bulmuyor 
musunuz, oradaki insanı daha yumuşak, 
daha anlayışlı, kendinize daha sıcak içten 
bulmuyor musunuz? İşte Medine, bu şehir 
insanını incelten bir şehir, medenileştiren 
bir şehirdir. Şimdi bu durumda bizim eski 
şehirlerimize Saraybosna'ya gidin, Bağ-
dat'a gidin, bu insan ne ile meşguldür? Bu 
insan ya memurdur, ya da sanatla meşgul-
dür. Şimdiki gibi bakkallık bir sanat değil 
tabii ki, herkes ürettiğini satar, toplumun 
çoğunluğu bir şeyi mutlaka üretendir, şe-
hir üretilen yer demektir. Daha ziyade ta-
rım dışı sanatlara dair üretme biçimidir. 
İkincisi memur olan, müftü olan, asker 
olan bir devlette sınıf da vardır. Bunların 
hepsinin ortak özelliği de kendi yaptıkları 
işlerin haricinde iki şeyle meşgul olurlar, 
ya bir tarikatta mensuptur, ya bir sanatla 
meşguldürler. Bu da eski hayatımızda bir 
aydın tipidir. Fakat şimdi medeniyet algıla-
mamız, şehirli insan biçiminde bu tarihsel 
gerçekliği çok aşmıştır. Medeniyet deyince 
biz şimdi bütün İslam dünyasını anlıyoruz, 
Batı dünyasını anlıyoruz. Bu anlayışımız 
Tazimattan sonra değişmeye başladı. Kü-
çük bir örnekle tamamlayım. Şu sokakları 
caddeleri dolaşıyorsunuz, ne kadar çok ya-
bancı kelime kullanıyorsunuz, işte bir me-
deniyetin tesir gücünden ileri gelen bir şey 
bu. Demek ki, medeniyetlerin bir aktivitesi 
vardır, canlı, tesir eden, rüzgârı, etkileyen 
ve çarpan, bizim medeniyetimizin böyle 

çarpan tesir üreten bir yanı bulunmuyor. 
Batı medeniyeti bizde fikir ve ideolojiden 
ziyade, yaşam tarzı ve hayat tarzı olarak 
ulaşıyor. Hatırlar mısınız? Orta çağlarda 
Müslüman tüccarlar Uzakdoğu'ya gidiyor, 
bu tüccarlara bakarak oradaki insanlar 
Müslüman oluyorlar. Peki, bugün bizim 
ürettiğimiz bu dili dışarıya tercüme etsek, 
insanlar üzerine tesir eder mi zannediyor-
sunuz? Tesir üretmek bu ayrı bir şeydir, bu 
yakın çevremizin akrabamızın kendi ma-
hallemizin, kendi din grubumuzun, kendi 
ülkemizin ötesinde, evrensel bir akla hitap 
etmek, evrensel bir ruhu ve kalbi muhatap 
alarak ona değmek ve orada bir elektrik-
lenme üretmek, medeni yaklaşımın böyle 
evrensel bir yaklaşımı vardır. Yalnız Tür-
kiye'ye hitap edersek ulusal bir dile hapis 
oluruz. Bu da lüzumlu, fakat bununla sınırlı 
kalamayız. Şöyle söyleyeyim size Türki-
ye'nin ürettiği mal ve hizmetler Balkanları, 
Kafkasları, Orta Asya'yı, Ortadoğu'yu iş-
gal etmiyorsa bizim medeniyetçi bir tutu-
mumuz olamaz. Medeniyet bir fikir değil, 
medeniyet bir üretmedir. Cenab-ı Allah 
her şeyi bir şekilde surette yaratıyor. Biz 
de mimari bir eser mi yapacağız, makina 
mı yapacağız, o makinanın bir tasarımı var 
ya, zihinde onun şeklini vermek, işte mu-
savvir kelimesinden kastedilen odur. Her 
şeye şekil ve suret vermek, her şeyi icat 
etmek, her şeyi üretmek ve çoğaltmak, 
bunu evrensel bir pazara arz edebilirsiniz. 
Öyleyse nazari ve spekülatif konuşmalarla 
iktifa etmek tam bir harici kafasıdır, tam 
bir Selefi kafasıdır, dar bir alanda peynir 
gemisini yürütmek demektir, bu bir orta-
çağ zihniyetidir. Düşüncemizi, imanımızı, 
inancımızı nasıl üretime dönüştüreceğiz, 
ne üretiyoruz biz? Üretilen şey şekil ve 
surete dönüştürülmüş şeydir, eşyaya, nes-
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neye dönüştürülecek şeydir. Dolayısıyla 
bizim asıl amellerimiz dini amellerimizin 
yanı sıra ürettiğimiz şeylerdir. Bununla 
tesir etmek, bununla dokunmak ve uzat-
mak, burada takdir üretmek, medenilik kat 
sayımızı buradan ölçmenin imkanı vardır. 
Dolayısıyla böyle daha gerçek düşünmek, 
bana göre kendimizi ölçüp tartmak, yerin-
de olur diye düşünüyorum, çok teşekkür 
ediyorum.

Prof. Dr. Caner Arabacı:
Necmettin abi çıtayı yükseltti biraz, ama 
onun bir cümlesinden ben konuya intikal 
etmeye gayret edeyim. Amellerimiz, or-
taya koyduğumuz eylemlerimiz, görülen, 
somutlaşan, elle tutulur, gözle görülür, 
göze, hisse, insan duygularına hitap eden 
yerlerimiz, bunlar kültürdür. Peki, bu kül-
türamel, insanoğlunun yapıp ettiği, ortaya 
koyduğu her şey diye tanımlanabilir mi? 
Evet insanoğlunun ortaya koyduğu yapıp 

ettiği her şey binadan şehre, yoldan köp-
rüye, kitaba, musikiye varıncaya kadar her 
şey... İnsanoğlu ürünlerini ortaya koyar-
ken, amellerini ortaya koyarken neye göre 
bunları tasarlar, düşünür, inceltir, imbikten 
geçirir, kabalaştırır, kalbi ve yüreğine göre, 
kafa ve yüreğimde hangi düşünce, kâinat 
algısı var ise, ona göre şekillenir. Kafa ve 
yüreği şekillendiren değerler manzumesi-
ne medeniyet demek doğrudur. Yani işin 
başında kavram karmaşası, düşünce bula-
nıklığını artırır. Günümüzde moda olmuştur 
Hristiyan medeniyeti. Peki, İslam medeni-
yeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Mı-
sır medeniyeti neye göre bu tanımlamalar? 
Bu Medeniyetleri ortaya koyan hayat ve 
Kâinat görüşü algısı, tasarısı yani inanç 
ve ahlak nizamı, ahlak nizami bunun yere 
basan kısmıdır. Medeniyet değerlerinin 
sosyal boyutudur algıladığımız. İnancınız 
ve inancınızı algılama düzeyiniz, incelme 
düzeyiniz, ahlaki seviyeyi de belirler. Ah-
lakın yüksek düzeyini de belirler, onun için 
yaptığımız bütün eserler ve ortaya koydu-
ğumuz bütün ürünler inanç ve ahlak niza-
mımızı yansıtır. Şimdi Hristiyan medeniye-
ti yeryüzünü kapladı, son 200 yıldır diğer 
adıyla Avrupa yeryüzünü kapladı. Hristiyan 
medeniyetinin acımasız bir yönü var, isti-
lacı, sömürgeci, tektipleştirici, neden? Çün-
kü Hristiyan Medeniyeti kendini insanlığın 
erişebileceği son kerte olarak görüyor. En 
yüksek düzey, madem insanlığın her şeyi 
bildiği son kerte Hristiyan medeniyetidir, o 
zaman karşısına çıkan her şey yok olmaya 
mahkûmdur, yok edilmelidir, imha edilmeli-
dir. İslam da buna dâhil, diğer medeniyetler 
de buna dâhil. Hatta bunu şöyle bir örnekle 
söyleyebiliriz, mesela yeryüzünde bin çeşit 
pirinç türü vardır. Çin'e Hindistan'a hâkim 
olan Hristiyan medeniyetinin bıraktığı pi-
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rinç türü 11'e indirilmiştir, çünkü ekonomik 
olan budur, çok üreteceksiniz, çok satacak-
sınız, çok kazanacaksınız. Onun için diğer 
pirinç türlerini yok edeceksiniz, ekonomik 
değil, bu biyolojik yapıya varıncaya kadar 
bir inhisarcılık. Hristiyan medeniyetinin 
kafa yapısında acımasız bir tahakküm an-
layışı. Hristiyan medeniyeti insan hayatını 
kolaylaştıran gelişmeler, teknolojik geliş-
meler sağlamıştır, ama insanoğlunu mutlu 
etmemiştir. Gittiği yeri sömürmüş durmuş-
tur, gittiği yere kan götürmüştür, zulüm 
götürmüştür. Benzerseniz hayatta kalırsı-
nız, benzemezseniz hayatta kalma şansı-
mız olmaz. Onun için İslam Medeniyetinin 
alternatif medeniyet olarak yeniden öne 
çıkmasına ihtiyaç vardır. İslam ülkeleri iş-
gal edilmiştir, tarumar edilmiştir, parçalan-
mıştır. Hristiyan medeniyetinin en önemli 
payandaları İslam ülkeleridir. Şu an Ame-
rika para deyince veriyor, hizmet deyince 
veriyor, asker deyince veriyor, Birleşik 
Arap Emirlikleri'ne, Arabistan'a Mısır'a bir 
bakın Hristiyan medeniyetinin Siyonizm'in 
günümüzde en önemli payandalarıdır. Tabii 
Hristiyan medeniyetinin, en önemli özelliği 
de budur, payandalar elde etmede ustadır. 
Mankurtlaştırma'da ustadır, dönüştürme-
de deneyimlidir.

Onun için İslam medeniyetinde insanlık 
yeryüzünde yeniden huzur bulacak. İs-
lam medeniyetinin yeniden diriltilmesine 
şiddetle ihtiyaç vardır. Ve canlandırılma-
sı, yaşanabilir, insana mutluluk huzur ve 
güven veren şekle getirilmesi lazım, peki 
bunu kim yapacaktır? Sokaktaki insandan 
işçiden beklemek doğru değildir. Çünkü 
Avrupa'ya giden birisi bizim okumuşları-
mız genelde Batı Medeniyetinin büyüsü-
ne kapılıp kaybolmuşlardır. İşçilerimiz ise 

cami yapmışlardır, Viyana'da 130 Cami 
yapılmıştır, mesela Viyana'yı içten dönüş-
türmeye başlayan, ya da Camisi'nin içine 
kıvrılarak hayatta kalmayı, kimliğini kay-
betmemeyi tatbik eden insan.. Ama me-
deniyeti yeniden diriltecek gözle görülür 
hale getirecek, zihin dünyasında insanların 
önüne çıkartacak ekip aydın zümredir. İs-
lam medeniyetinin son 300 yılda en önemli 
sorunu aydın tipini üretememiş olmasıdır. 
Şu anda en önemli sorun, düşünce öğre-
ten, sorun çözen aydın tipini üretilmemiş 
olmasıdır. Aydın tipini Hristiyan medeni-
yeti değiştirmiştir. Hristiyan medeniyetine 
hizmet eden, Hristiyan medeniyetinin in-
san unsuruna dönüşen, Necmettin abinin 
belirttiği gibi, milli kültür ile ameliyle, ken-
di değerleriyle ahlak anlayışı ile savaşan 
gladyatörlere dönüştürmüştür. İslam me-
deniyetinin içerisinden çıkan insan unsuru, 
bu çok büyük bir eksikliktir, korkunç bir 
zayiattır. Bunun için İslam medeniyetinin 
kendi aydın tipini geliştirmesi lazımdır. Dü-
şünen, sorun çözen, insanları aydınlatan, 
proje üreten aydın tipi, ama ince düşünen, 
yüreğinde, kafasında İslam'ın özü olan, in-
san tipi. Peki, bu yapılabilir mi, niye yapıl-
masın? İslam Medeniyeti Medine'yi yaptı-
ğı zaman ilk işi, Ashab-ı Suffa, Suffai Nisai 
'ye üretmek olmuştur. Toplumun yarısı 
erkek ise yarısı da kadındır. Ashab ı Suffa 
da erkekler, İslam medeniyetinin Öncü in-
san tipi olarak yetiştirildi. Suffai Nisa ile de 
Mescidi Nebi tarafından kadınlar yetiştiril-
di. Her sahabenin gittiği yerde önce insan 
yetiştirme konusunda model aldığı Pey-
gamberi gibi, İslam medeniyetinin insan 
yetiştirdiğini görüyoruz. Şimdi günümüze 
geldiğimizde bizim insan unsurumuzu Batı 
Medeniyeti yetiştiriyor, bugün bile Milli 
Eğitim'in tepe noktaları, Amerika'nın Tür-
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kiye kültür anlaşmaları, eski Senatör Fulb-
right ve ekibinin kontrolündedir. Eğitimde 
insan tipimizi üretmiyoruz, İslam Mede-
niyetinin uygulamada da Türk kültürünün 
insan unsurunu yetiştiremiyoruz. Düşünen 
araştıran inceleyen fikir, bilimsel düşünce 
itibarı ile toplumun modern zamanda ya-
şanan dönemde ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek adam herhalde sokaktaki adam 
olmasa gerek. Aydın tipi olsa gerek. Aydın 
tipini Bu açıdan yeniden üretmeye geliştir-
meye nasılına, nicesine kafayı yormamız 
gerekiyor. Çünkü aydın tipini üretemediği 
zaman görünüşte Müslüman yapabildiği 
kadar inancını yaşayan, kendini İslam me-
deniyetinin unsuru olarak tanımlayan bir 
yığın, ama başsız bir yığın. Hani Gazali'nin 
ilginç bir siyaset teorisi var, devlet teorisi, 
biyolojik nazariye diyorlar buna. Devlet bir 
insan bedeni gibidir, tepe baş yöneticidir, 
medeniyet de bu teoriden faydalanabilir. 
Diyelim ki, İslam medeniyetini biyolojik 
gövde gibi düşünün, tepe, yürek, iç dünya. 
Beslendiği yer değerleri ise, yani inanç ve 
ahlak nizamı İslam'ın özü ise, peki baş ay-
dın zümredir. Aydın zümrenin inanç ve ah-
lak nizamından beslenen onu anlayan yo-
rumlayan yaşayan ve toplum ihtiyaçlarını, 
işte mimariden yolda, şehirde, parkta ya 
da kitapta, kültürde, müzikte, sanatta üre-
time çeviren yani kültürün oluşumunu sağ-
layan insan tipi ve kafa yapısı lazım. Tabii 
bu konudaki eksikliğimiz bizi perişan etti. 
Koca Osmanlı Devleti'ni kendimiz de yıkıl-
maya mahkûm devlet olarak tanımladık. 
İngiliz, Rus nasıl tanımlıyor ise, yani has-
ta adam, yenilmeye mahkûm adam biz de 
öyle tanımladık. Hatta o dönemin meşhur 
aydınları düşünürleri yani Ahmet Rıza'dan 
tutun, Ziya Gökalp'ten çıkın, onlar da hasta 
adam olarak tanımladı. Ama o hasta adam 

diyelim ki, Çanakkale'yi kazandı, Kut'ül 
Amare’yi kazandı, Selman'ı Pakı kazandı. 
Devasa zaferlerdi bunlar.

Bakü'yü kazandı, hani Kafkas İslam Ordu-
sunun 18 Eylül'deki başarısını görün. Has-
ta adam bu da nereden çıktı, bu zaferler 
insan unsurunda kafa kalp itibari ile İslam 
medeniyetini canlandıran, canlı tutan bir 
muhteva var. Ama bu İslam medeniyetinin 
beyin takımını yetiştirmede, siyasette de 
böyle, kültürün bütün alanlarında sıkıntılar 
var. İnşallah bu alanlarda taze gelişmeler, 
taze nüveler oluşur, oluşmak zorundadır.

Dr. Osman Arslan:
“Sanat ve Edebiyat Olmazsa 
Medeniyet de Olmaz”
Konuşmama Yeni Zelanda'daki menfur 
saldırıda şehit olanlara rahmet dilemekle 
başlamak istiyorum. Biz Türkler Yeni Zelan-
da'ya hiç gitmedik. Orada ölenler arasında 
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Türk'te yoktu. Yeni Zelanda'da yaşayan ha-
tırı sayılır bir Türk topluluğu da yok. Ama 
teröristin silahından Kosova'nın,İstanbul'un 
fethinin, Sarıkamış'ın ama hep Türk tari-
hinin önemli olayları yazıyor. Mesaj bize. 
Sanki tersinden 11 Eylül saldırıları etkisi 
tasarlanarak İslam'ın liderliğine soyunan 
Türklerin arkasında en uzak Müslümanı 
dahi toplayarak; içten çökerterek hallet-
tikleri Arap coğrafyasından geriye kalan 
Müslümanları evangelist amaçlı provakatif 
eylemlerle dünyayı kıyamet savaşına zorla-
yarak yok etmek amacına matuf bir derin 
saldırı ile karşı karşıyayız. Huntington'un 
Medeniyetler Savaşı tezi işleme konmuş 
gözüküyor. Nitekim bu toplantıyı yaptığımız 
sırada Londra'dan da bir başka saldırı habe-
ri geldi. Türk ve İslam Dünyası'nın kurumsal 
dini yapıları başta olmak üzere Müslüman-
ların mesuliyetini taşıyanların bu oyunlara 
dikkat kesilerek en doğru yolu göstermele-
ri, tuzaklara gelinmemesi çok mühim bir hal 
almıştır kanaatindeyim.

Konuma girecek olursam, söze, İngilizlerin 
bir deyişi ile başlamak çok şeyi anlatabilir. 
Derler ki: "Bir büyük felaket olsa ve tüm 
Britanya batıp yok olsa, geriye elimizde 
sadece William Shakespeare'in eserleri 
kalsa, büyük İngiliz medeniyetini yeniden 
kurmaya yeter."

Kültür Ağaç, Sanat Meyvesi, 
Medeniyet Sepet
İşte sanat, kültür ağacının medeniyet se-
petine koyduğu öyle meyvelerdir ki; asırlar 
sonra bile o sanat meyvesinin çekirdeğini 
toprağınıza atar, medeniyetinizi yeniden 
inkişaf ettirebilirsiniz.

Batı sanat tarihçileri Attila'ya çok kızar-
lar. Zorla ele geçirdiği tüm şehirleri yıktığı 

için. 445-458 yılları arasındaki seferlerin-
de İtalya'yı, direnmeden teslim alan, Milan 
çevresi hariç yerle bir ettiği bilinir. Mede-
niyetlerini sıfırladığını, kendilerini köksüz 
bıraktığını, Avrupa Medeniyetini yüzlerce 
yıl geciktirdiğini düşünürler. Papalığın ken-
di kaynakları, Galya seferi olarak bilinen 
İtalya fethinde Atilla ile Papa arasında ge-
çen bir diyaloğu anlatır:

"Siz Şaşırmışsınız!"
"Papa'nın "Kutsal ruh İsa'nın gazabından" 
bahsetmesi üzerine Atilla'nın "Siz şaşır-
mışsınız. Hiç Tanrı'nın oğlu mu olur? O 
tektir ve doğurmaz. Belki de Tanrı'nın size 
gelen gazabı benimdir, gözünüzü açın." 
Ancak Paris'i Azize Genevive'in ısrarlı ri-
casına istinaden yakmamasının büyük bir 
kazanım olduğuna inanırlar. Hani 'çekir-
dek 'ten bahsetmiştik; işte Paris Avrupa 
Medeniyetinin toprağa atılan çekirdeği 
olmuştur. Cadde ve sokaklarında bin yılı 
bulan mazinin adeta sanat olup gezindiğini 
görebilirsiniz Paris'te. Bizim için de Şam, 
Bağdat, Halep, Kerkük o demekti. Paris'i 
böyle yorumlayanlar bizim şehirlerimizi 
yıkarken ne yaptıklarının farkında olmaya-
bilirler mi? Amacınıza göre davranırsınız. 
Şimdi bu medeniyet merkezi şehirlerimi-
zi tümden yok etme kastıyla vuranların 
amacı tarih boyunca olduğu gibi bugün de 
sadece işgal etmek değildir. Amaçları, bir 
medeniyeti kurutup yok etmektir.

Açıkça anlaşılmaktadır ki manevi değer-
lerden oluşan kültürün maddi varlığa dö-
nüşmesi 'medeniyet' diye ifade olunur. 
Kültür anlam, medeniyet şekil verir. Bir 
eser vücut bulurken ortaya konuş biçimi, 
hangi kültürden beslendiğini de gösterir.
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Medeniyetler Eserleriyle Farklıdır
Roma, Hint, Çin, Mısır, İslam medeniyet 
eserlerini tercihlerinden dolayı ayırt ede-
bilirsiniz. Örneğin Hint uygarlığının me-
zarlığında renkler, desenler, mozaik ve 
süslemeler göz kamaştırıcıdır. Hristiyanlık-
ta mezarlık yapısında dikey ve kalıplı du-
ruş, İslam'da özelde Türk'ler de ise mezar 
taşı önem taşır. Ahlat'tan, Harput'a, Kon-
ya'dan İstanbul'a mezar taşları medeniyet 
menkıbeleri gibi uzanır Anadolu'da.

Yine örneğin Hristiyan Roma dönemi mima-
risi kalın ve sık sütunlar üzerinde yükselir. 
Yük taşıma, İsa'nın çilesini çekme düşünce-
sine dayanır bu. İslam'da ise sütunlar İran'da 
kalınlaşır, geniş kapalı alanlara ulaşır; İstan-
bul'da ise incelir, kapalı alan azalır ve kubbe 
yükselir. Bu durum dinin nasıl yorumlandığı 
ile ilgilidir biraz da. İstanbul Maturidi'dir; 
daha özgürlükçüdür, 'özgürlük alanı verir.' 
İran Şii'dir; daha dogmatik yorum yapar o 
nedenle 'insanları bir alana kapatır.'

İran şiiri, Batı dini şiirleri gibi daha mistik 
ve kapalıdır. İran edebiyatından etkilenen 
divan edebiyatımızda da bu örtülü hal gö-
rülür. Ama Anadolu halk edebiyatı açık, 
sade, duru ve nettir.

Aynı Medeniyetin Farklı Kültürleri 
Sanatla Yansır
İslam medeniyetinin içinde Türk, İran, 
Arap, Pakistan mimarisini, şiirini, müziği-
ni ayırt edebilirsiniz. Bir adım daha ilerle-
yelim Türk dünyasında; Türkmen, Kırgız, 
Kazak ve Anadolu Türklerini ayırt edebilir-
siniz. Bunu özellikle cami mimarisi üzerin-
den belirgin şekilde takip edebilirsiniz.

Bir katman daha ilerleyelim Anadolu Türk 
İslam medeniyetinde Büyük Selçuklu, 

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminin 
farklılıkları anlaşılabildiği gibi Karadeniz,

Doğu, Batı; Trakya ve Güney Anadolu'nun 
yöresel niteliklerinin yansımalarını da bu 
mimarinin, şiirin yani sanat eserindeki nü-
ansları rahatlıkla görülebilir.

Sanat Eserleri Parmak İzidir
İşte Medeniyet böyle iz bırakan, tanım-
layan bir kimlik tezahürüdür. Medeniyet 
ürünleri, sanat eserleridir ve sanat eserleri 
birer parmak izidir. Tarihi, inancı, ait oldu-
ğu milleti, içinde yaşadığı halkı, yöresel 
önceliklerini... Her bilgiyi verir.

Bir canlı üzerinden örneklersek; mede-
niyet vücut buluş, kültür genetik kodlar, 
inanç ise ruh gibi bir işlev görür.

Medenilik, Medine, yani şehir kökünden 
geldiği için yerleşik bir hayatın içinde do-
ğar. Asırlar boyu göçebe bir yaşamla kül-
tür gezdiren Türklerin medeniyete dönüş-
türdüğü mimari eserleri azdır. Heykel gibi 
görsel sanatları kıttır. Ama Türkler sözlü 
sanatlarla medeniyet işaretleri vermiş ve 
yerleşik hayata geçtikten sonra da bu kül-
türü sanatlar yoluyla göze gelir, nizama 
dönüşür hale çevirmişlerdir.

Türk Milleti Şiirsiz Kaldığı Gün 
Ölmüştür
Ünlü deyişimizle "Dedem Korkut boy boy-
ladı, soy soyladı..." diye başlarız ya. Do-
yumsuz hikayeler dinleriz. Bu öneminden 
dolaydır ki Dede Korkut UNESCO tarafın-
dan daha yeni somut olmayan kültür mirası 
listesine girmiştir. Bu, belirttiğimiz gerçeği 
destekleyen bir gelişmedir. Hayırlı olsun.

Yani Türkler sözlü sanatlarla kültürlerini 
töreler yoluyla medeniyete dönüştüre-
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rek asırlara taşımışlardır. Sözlü sanatlar 
dediğimiz şey ise edebiyattır. Kopuzuyla, 
sazıyla aşıklarımızın yaşaması bunun için 
önemlidir. Deyişlerin, destanların, şiirin, 
masalın korunması bu nedenle hayati-
dir. Biraz iddialı bir söz olabilir; Türk mil-
leti şiirsiz kaldığı gün ölür. Mehmet Emin 
Yurdakul'a katılmamak mümkün değildir: 
"Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri 
toprak olmuş öksüz bir çocuk gibidir."

Sanat ve Edebiyat Olmadan 
Medeniyet de Olmaz
Öyleyse ortaya çıkan bir gerçek vardır: Sa-
nat ve edebiyat olmadan Medeniyet olmaz.

Şimdi başka bir taraftan bakalım. Bir soru 
soralım: 13 Milyar yılı bulan mavi gezege-
nimizin serüveninde milyonda bir zamanlık 
öyküsü olan, 13 bin yıllık maziye sahip biz 
insanoğlunun öyküsü, neden farklı kıtalarda 
farklı düzeyde ilerlemelerle süregelmiştir. Kı-
zılderililer niçin kalamadı? Oberjinler niçin bir 
vitrin figürü oldular? Ya da Güney Amerikalı, 
Afrikalı yerliler neden gelişemediler? İler-
leme neden Avrasya'da yaşandı? Aztek ve 
İnka'lar neden Doğu'ya ulaşamadılar? Hint, 
Çin ve Türk medeniyeti varlığını korurken 
onlara ne oldu? Ya da neden olamadı?

İşte bu, kültürü medeniyete çeviren bir gü-
cün olduğunu gösteriyor. Bu güç sanattır.

Beceri Bilim Olunca Sanatlığa 
Yükselir
Sanat dediğimiz şey sadece bir estetik 
zevk olarak algılanmamalı; elimizde bulu-
nan cep telefonu bile sadece 'tasarım sa-
natı' olmasa var olamazdı. Sanatlar aynı 
zamanda birer bilim dallarıdır. Mimari, 
edebiyat, hat... Aynı zamanda bir bilimdir. 
Bir işi beceri ve eğlence olmaktan çıkartıp 

sanat yaparak medeniyete dönüştüren şey 
zaten bilimdir.

İşin püf noktası da burada. Tam bu nokta-
da, astrolojiyi astronomiye, aritmetiği ma-
tematiğe, sihiri kimyaya çeviren zihniyet 
devrimi Hz. Peygambere aittir. Yani mo-
dern bilimlerin babası İslam'dır. O nedenle 
bugünkü anlamda modern, pozitif bilimleri 
ilkin Müslümanlar inkişaf ettirdiler. Bilim 
olunca sanat, sanat olunca medeniyet oldu. 
İslam, medeniyetine böylece kavuştu.

Ama, zikrettiğimiz uygarlıklar kendilerini 
ileriye aktaramadılar, çünkü estetik zevk 
ve becerilerin, kültürel ürünlerini bilim di-
siplinine aktaramadılar. Yani 'sanat' haline 
getiremediler. O nedenle de yok oldular. 
Becerinin sanata dönüşmesi, aşının tuta-
rak bir ağacın üretilmesi gibidir. Aşı tut-
mazsa ağaç meyve vermez. Toprağa atı-
lacak bir tohumları kalmayınca da o türler 
yok olurlar. Öyle de oldu.

Kötülük Çiçekleri
Halktan, toplumun kültüründen kopuk, 
hatta aykırı ürünleri dayatan bir salon sa-
natçılığı, bir koleksiyoncu burjuva kültürü 
vardır ki; bir yalancı vaha gibi medeniye-
ti ararken millet varlığını yollarla tüketen 
bir nevi intihardır. Ünlü Fransız şair ve 
düşünür Baudelaire bu yabancılaşmış sa-
natçılar için "Kötülük Çiçekleri" kavramını 
geliştirdi. İşte, bizim de sanat dallarımızda; 
şiirimizde, edebiyatımızda, mimarimizde, 
resim sanatımızda dönüp bakınca çok sa-
yıda 'kötülük çiçekleri' görüyoruz. Cazip, 
alımlı bir çiçektir; hoştur ama size yara-
maz, sizi kötü eder ve hastalandırır. Böyle 
eserleri sokaklarda, kitaplarda, sinemalar-
da, beyaz ekranlarda görünce, "işte, bir 
kötülük çiçeği daha!" diyorsunuz.
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Şehirdekiler Köyü Özlüyorsa
Dünyayı etkileyen Türk ve İslam mimari-
sini de terk etmiştik. Çarpık ve estetikten 
yoksun şehirler hayatımızı bunalımlara 
sürükledi. Şuradan anlarsınız şehrin ruhu-
nuza hitap edip etmediğini: Normal olan 
medeniyete meyletmektir. Köylüler şeh-
re özenir ve şehri güzellerler. Eğer şehir-
dekiler köyünü özler haldeyse o şehirde 
kentleşme ve mimari kendi medeniyetini 
kuramamıştır. Bu kent, çevre ve bina mi-
marisindeki köksüzlük karşısında milli yak-
laşımı bize kazandıran ve önemli katkıları 
ile farkındalığa ve dönüşüme emek harca-
yan Sadettin Öktem ve Turgut Cansever 
gibi üstatlarımızı minnetle anmalıyız.

Müzikte Medeniyet Suikasti 
Yaşadık
İşte yıllar yılı bu ülkenin müzik derslerin-
de, konservatuvarlarında türkünün, Türk 
sanat müziğinin, tasavvuf musikisinin ders 
olarak; yani bilim olarak okutulmaması, 
TRT'de yasaklanması, sanatın hedef alın-
ması medeniyetimizi dönüştürmek ve yok 
etmek amaçlı bir medeniyet suikastından 
başka bir şey değildi. Hacı Arif Bey'lerden 
Yıldırım Gürses'lere uzanan o dönemin 
medeniyet inşacısı sanatçılarımızın mü-
cadelesini medeniyetimizin ışkın vermesi 
adına bugün şükranla anmalıyız.

Gerçek Şiir Mayadır; Köksüz Şiir, 
Şiirdir O Kadar!
Şiirimiz de öyle. Hece ölçüsünün aşağı-
landığı, şiir sayılmadığı yetmiş yıl geçirdi 
Cumhuriyet dönemi. Örneğin İkinci Yenici-
ler (Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ay-
han, Ülkü Tamer) gibi bazı yeni şiir akımla-
rı çıktı. Anlam bizde önemliyken anlamdan 
koptular. Folklorik özellikleri şiire düşman 

bildiler. Garipçilerden farklı olarak elitist 
oldular. Şiirde kuralsızlığı savundular. Hep-
si bize tersti. Tuttu mu, tutmadı. Arkaları 
gelmedi. Neden? Çünkü köksüzdüler. Bi-
zim medeniyetimizin lisan dışında kullanı-
lan hiçbir kültürel unsurunu taşımıyorlardı. 
Köksüz şiir medeniyet değildir. Şiirdir, o 
kadar. Bu noktada Mehmet Akif'ten Necip 
Fazıl'a uzanan o dönemin milli sanat mü-
cadelesini eserleriyle vermiş şairlerimizi 
minnetle hatırlayalım. Özellikle '70'li yıl-
larda Pınar dergisinin milli sanat ve sanat-
çı kavramlarına odaklanan etkili yayınını 
hatırlamadan geçemeyiz.

Safahat ve Kutadgubilig
Hani başlarken İngilizlerin bir sözünden 
bahsetmiştik. Ona kinaye ile bir büyük fela-
kette bütün Türkiye batsa, onu yeniden kur-
mak için hangi eser bize yeter, diyebiliriz?

Elbette kendi alanında değerli eserler çok 
sayıdadır. Ancak bu soruya yanıt arama-
ya İngiliz edebiyatçıların bizim adımıza bir 
cevapla başlayalım: "Safahat!" Mehmet 
Akif'i rahmetle anıyoruz. Bir Müslüman 
Türk olarak biz de bir ekleme yapalım: 
"Kutadgu Bilig" henüz değeri tam kavran-
mamış bir varlık ve beka eseridir kültür ve 
Medeniyetimiz adına. Yusuf Has Hacip'i 
de rahmetle hatırlayalım. Keşke Yunus 
Emre Divanı mütekemmil olsaydı. Onu da 
eklerdik buraya. Bugün artık Ahi Evran 
olduğunu bildiğimiz Nasrettin Hoca aynı 
değerdedir. Biz buna Makalat sahibi Hacı 
Bektaş-ı Veli'yi ve belki başka bilgeleri de 
ekleyebiliriz.

Bağlantı Noktalarından Erişim 
Sağlamak
İşte bu çizgiyi ilerletmek, yani yeniden 
medeniyet kurmak kökümüz olan geçmiş 



ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

32

kodlara bu bağlantı noktalarından erişim 
sağlamakla mümkün olabilir. Ve bu kodla-
rın taşıyıcıları ile bağ kurmak önemlidir.

Kimdir onlar? Necip Fazıl'dır, Cemil Me-
riç'tir, Nurettin Topçu'dur, Samiha Ayver-
di'dir, Tarık Buğra'dır, Fethi Tevetoğlu'dur, 
Erol Güngör'dür, Aykut Edibali'dir, Nevzat 
Kösoğlu'dur, Oktay Sinanoğlu'dur, Ahmet 
Kabaklı'dır, Arif Nihat Asya'dır, Niyazi Yıl-
dırımadır, Mehmet Akif İnan'dır... Bunları 
taşımalı, yaşatmalı, üzerine ekleyerek yeni 
ve çağdaş dillerini oluşturmalıyız. Yaşat-
malıyız, çünkü sanat ve edebiyat canlıdır. 
Yaşatmazsanız ölür.

Günümüzün Akif'i Nerde?
Vakfımızda bir şairler buluşması gerçekleş-
tirmiştik. Orada bir serzeniş dile getirmiş-
tim. "Aramızda Mehmet Akif, Necip Fazıl, 
Arif Nihat tadında ve gücünde şairler yok. 
Niçin birimiz için "günümüzün Akif'i" den-
miyor?" diye. Bu soru, medeniyet sorumuz-
dur aslında. Medeniyetimiz yaşıyorsa her 
çağda bu insanların güçlü emsalleri çıkar, 
çıkmalıdır. Sanat da bunun göstergesidir.

Fakat bir istisna var; parlayan bir yıldız var 
aramızda: Bestami Yazgan. O'na "Çağımı-
zın Yunus'u" diyor herkes. İlkokul çocuk-
larından Cumhurbaşkanına kadar şiirleri 
öğüt oluyor. Yunus'u aramıza getirmesi, 
sanatımız ve haliyle medeniyetimiz açısın-
dan belki en büyük umut kaynağıdır. Türk-
çe yetmiyor, yaşam şartları elvermiyor, 
yetişme biçimi imkân vermiyor diyenlere 
kökten bir cevap: Demek ki oluyormuş! Bin 
yıl önceki Türkmen dervişi gibi bugün de 
adım adım Anadolu'yu dolaşıp Yunus'un 
birleştiren, kardeşleştiren rengine boyu-
yor tüm Türkiye'yi. İşte sanat budur, böyle 
olmalıdır.

Büyük Adamlar
Carlyle, 'Tarihi yapan büyük adamlardır' 
der. Cemil Meriç de der ki: "Bu ülke büyük 
adamlarını arıyor" Büyük Adam'larımız ta-
rih sahnesine girmeden 'bu ülke' bir yere 
gitmez' Medeniyetimiz de gelmez.

Büyük adam kimdir? Rahatsız eden kişi! 
Rahatınızı bozan adam! Üstelik sizden bir 
şey istemeyecek kadar da aptaldır!

Şimdi bu anlamda, şu anda burada toplan-
mış tabirimi mazur görün bir sürü aptal bir 
dünya iş yapıyoruz fi sebilillah.

İçimizden bir grup da medeniyetin üretim 
hanesi olan edebiyat ve sanat okulunu üst-
lenmiş bulunuyor.

Kendi milletimize özgü medeniyetin ana 
rahmi olan edebiyat alanında yeni bir ça-
lışma daha başladı: Bir aptallar grubu ola-
rak bizler yeni bir çalışmaya giriştik: Ayizi 
Dergisi çıkmaya başladı.

Medeniyet Çiçekleri
Sanatçı büyük adam olmak zorundadır. 
Rahatını başkaları için bozan adam! Karşı-
lık beklemeden ruhuna bir emir gelmiş gibi 
çalışan adam.

"Kötülük Çiçeklerini yok edip medeniyet 
çiçeklerini yeşertmek" devrindeyiz. Mede-
niyet çiçekleri sanat, sanatçı, şair ve yazar 
demektir.

Edebiyat Okulumuz ve Ayizi dergimiz in-
şallah medeniyetimizin de çiçekleneceği 
bahçelerden biri olacaktır.

Saygılar sunuyorum.
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Şair Yazar  
Mustafa Ökkeş Evren:
Kavram Kargaşası İçinde 
Medeniyet Kavramına Ayna Tutmak
Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla hepinizi Al-
lah'ın selamıyla selamlıyorum Selamünaleyküm.

Mevzu oldukça derin vaktimiz oldukça kı-
sıtlı kendimi olabildiğince güzel anlatma-
ya çalışacağım, dolayısıyla bir tanımlama 
yapmak istiyorum. Bütün tanımlamaları 
eksiktir ama eksiklere rağmen bir tanım-
lama yapmak da insana büyük üstünlük 
kazandırır diye düşünüyorum. Herkes bu 
çağın adına bir isimlendirme veriyor kimi 
teknoloji çağı diyor kimi Uzay Çağı diyor 
kimi Bilim Çağı diyor ben de bu çağa Bu-
lanık Çağı diyorum. Niçin böyle diyorum 
çünkü haramın ve helalin birbirine karış-
tığı iyinin ve kötünün belli olmadığı güzel 
ve çirkinin kadınla, erkeğin hatta at izi ile 

it izinin birbirine karıştığı bir çağdayız. On-
dan dolayı mı kavram kargaşası içerisinde 
medeniyet kavramına ayna tutmak diye bir 
başlık seçtim, bunu izah etmek istiyorum, 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğru-
su diyoruz ki bizi diğer canlılardan ayıran 
en önemli şey kelimelere sahip olmamız. 
Bizim kelimelerimiz olmasaydı nefesimiz 
olurdu ne düşüncelerimiz olurdu, ne de 
medeniyetimiz olurdu. Allah önce Âdem'e 
kelimeleri öğretti. Bu bizim insan olma 
vasfımızın en önemli vasfı, fakat geldiğimiz 
çağda Allah bize öyle kadim kelimeler gü-
zel kelimeler göndermiş ki hem de dünya-
mızı hem de ahiretimizi mutlu ve huzurlu bir 
şekilde yaşayacak kelimeler göndermiş. Bu 
kelimeleri bizim hayat tarzına dönüştürme-
miz için göndermiş. Fakat biz bu kelimelere 
sahip çıkamamışız. Diyoruz ki kelimelerden 
algılar oluşuyor, algılanan davranış biçimi 
davranış biçiminden de bir hayat tarzı. Fa-
kat bize ait kelimeler merhamet gibi, iyilik 
gibi sabır gibi, ihsan gibi, ihtiyar gibi daha 
nice kelimeler. Biz unutmuşuz fakat Batının 
ürettiği kelimelerle daha doğrusu üretim 
meselesi konuşulduğunda Batı teknoloji-
den önce kavram üretiyor, kelime üreti-
yor, söz üretiyor sonra bu kavramların içini 
dolduruyor. Bunları algıya dönüştürüyor, 
teknolojiye dönüştürüyor, hayat tarzına 
dönüştürüyor. Batı Kapitalizm, liberalizm, 
komünizm faşizm diyor. Cemil Meriç ise 
"bütün izm'ler idrakimize giydirilmiş deli 
gömlekleri" dir diyor. Biz Adalet kelimesi-
nin eşitlikle iyilik kelimesini başarıyla be-
reket kelimesini işte bir bankanın kapısıyla 
değiştirdiğimiz zaman bizim adalet duy-
gumuz da, iyilik duygumuz da, merhamet 
duygumuz da maalesef davranışa ve hayat 
biçimine dönüşmüyor. Tabii bu işler ken-
diliğinden olmuyor planlı ve programlı bir 
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şekilde Batının kurgulanması ile ve bizim 
temelimiz sayesinde oluyor. Birkaç örnek 
vermek istiyorum: Televizyon reklamların-
da bir slogan dönüp duruyor değiştirmiyor-
lar bunu. Israrla diyor ki kirlenmek güzeldir, 
hatırladınız mı? Gerçekten kirlenmek güzel 
midir? Hiç de güzel değildir, ama bir reklam 
spotu ile bizim zihinlerimize kirlenmenin 
güzel olduğu empoze ediliyor. Bu sadece 
bir elbisenin kirliliği kirlenmesi değil, zihnin 
kirlenmesi, bedenin kirlenmesi, namusun, 
ahlakın, kalbin, ruhun her türlü kirlenme 
bir süre sonra bizim için güzel olabiliyor. 
Yine başka bir reklam sloganı var diyor ki, 
en güzel giysiniz cildinizdir. Kadınlara yö-
nelik bir reklam var, daha çok Arko Kremi. 
Şimdi Kur'an'da örtünün ayeti var tesettür 
ayeti var. Fakat bir ayet gibi en güzel cildi-
niz en güzel giysi cildiniz diyerek çıplaklığı 
ne yapıyor bir zihne dönüştürüyor. Bir süre 
sonra da davranışa dönüşüyor. Yine başka 
bir reklam spotunda da ateş seni çağırıyor 
diyor, Burger King galiba. Peki, bu ateşli 
ateş, mangal ateşi mi? Aşk Ateşi mi herhal-
de cehennem ateşi. Ama Allah bizi cennete 
davet ediyor Müslümanları. Öyle ya şeyta-
nın biz ateşten yaratıldığını biliyoruz, ama 
bu kelimeler kesinlikle böyle rastgele se-
çilmiş kelimeler değildir. Çok kurgulanmış 
planlanmış bir şekilde kullanılıyor. Yine ben 
herhangi birinize ne kadar kapitalistsin de-
sem alınır gücenirsiniz, ama ne kadar mo-
dernsiniz dediğimde bir tebessüm oluşur 
yüzünüzde. Hâlbuki Kapitalizm ve emper-
yalizm de modernizm gibi tehlikeli ve şey-
tani bir kelimedir. Arka planda bambaşka 
şeyler vardır yine bazı kelime ve kavramla-
rımızı biz kendi kanunlarımızda anlaşmalar 
yaparak dillerimizden çıkartıyoruz. Mesela 
İstanbul sözleşmesi diye bir sözleşme var

2014 yılında yapılan, orada zina, biliyorsu-
nuz suç olmaktan çıkartıldı. Irz, namus, ah-
lak, ayıp, edebe aykırı davranış, bakire gibi 
kelimeler kullanılması kaldırıldı. Yine daha 
geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve-
silesiyle Taksim'de bir toplantı yürüyüş ya-
pıldı. Şimdi burada ağzımıza alamayacağı-
mız, zihnimizden geçiremeyeceğimiz çirkin 
kelimeler ve kavramlar çok rahat bir şekilde 
gösterildi. Bunu izleyen genç erkekler, genç 
kızlar bu kelimelerin hiçbir sakıncasının ol-
madığını düşünecekler. Bizim Bu kelimeler-
le algımızda, zihnimizde, davranışlarımızda 
ve hayat tarzımız da oldukça değişmiş ola-
cak. Medeniyet kavramı gerçekten nedir ne 
değildir? Herkesin bir tanımı var, Mehmet 
Akif Ersoy'un demiş olduğu gibi medeniyet 
dediğin tek dişi kalmış canavar mıdır, bir 
eşya mıdır? Bir Ütopya mıdır? Yapay zekâ 
ile gelişen teknolojik durum mudur, tarım 
mıdır, dünya görüşü müdür, nedir? Bunun-
la ilgili de Türkiye'de medeniyet Necmet-
tin abi bunu yaptı medeniyet kavramının 
iki tür reddi var birincisi medeniyet bize 
ait bir kelime olduğunu savunanlar bir de 
bize ait olmadığını batının bir kavram oldu-
ğunu işte simülasyon kelimesinden bizim 
evrildiğimizi bunun üzerine bir medeniyet 
tasavvuru yaptığımızı onun çabasında ol-
duğumuzu söylerler, ben bu iki görüşe de 
katılmıyorum açıkçası. Farklı bir bakış açısı 
farklı bir değerlendirme yapmam gerektiği-
ni düşünüyorum. Medeniyet kelimesi ile eş 
değer aynı kökten gelen bazı kelimeler var. 
Kelimeler nedir? Mesela din kelimesi, den'i 
kelimesi, medeni kelimesi, bedevi kelimesi, 
dünya kelimesi ve Medine kelimesi kısaca 
anlamlarını vereceğim ben sizlere. Din Tan-
rıya ve Tanrının ortak olduğu inanç sistemi 
sözlük manası budur. Den'i alçak kötü ve 
kişiliksiz manasına geliyor.
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Medeni zariftir, şehirli manasına geliyor. 
Bedevi çölde yaşayan göçebe demek. Dün-
ya ise alçaklaştırılmış varlık mertebesi, 
Medine'de bildiğiniz gibi şehir ve yerleşik 
düzen anlamına geliyor. Şimdi bu kelime-
lerden hareketle ben yerimi ortaya koyu-
yorum şimdi bu üretim midir Evet üretimdir 
bu tanımların üzerinde bir tanem farklı bir 
tanem Diyoruz ki cenneti a'la dan dan dün-
yaya gönderilen insanın yani o yüksek mev-
kiden insanın alçak mevkie dünyaya göç 
eden insanın Vahiy ve Risalet'ten ilham ala-
rak önce yaşadığı beldeyi yani şehri sonra 
coğrafyasını ve daha sonra tüm yeryüzünü 
imar etme çabasına biz medeniyet diyoruz. 
Yani kabul edilir veya edilmez ama bu böyle 
bir bakış açısıdır. İşte Müslümanlar bu me-
deniyet çabasından vazgeçtikleri için iblisin 
yolundan gidenler yeryüzünü tarumar etti-
ler, imar etmediler. Bizim yeryüzünü imar 
etmek gibi bir görevimiz var. Kurdukları 
şeytani düzenle maalesef bütün dünyayı ele 
geçirmiş durumdalar. İşin acı tarafı da geliş-
tirdikleri teknoloji ile teknolojik dengeyi bo-
zarak bunu bize bir medeniyet olarak suna 
biliyorlar. Medeniyetle ilgili kişisel kanaat-
lerimi burada ben arz edip bitirmek istiyo-
rum. Medeniyet asla tek başına ekonomik 
siyasi askeri ve teknolojik açıdan bir üstün-
lük alanı değildir. Medeniyet zorla kurguyla 
değil, referansı sağlam ve sahih bir devlet 
sisteminin hayata geçirilmesi ile oluşur. Bu 
nedenle Batı Medeniyeti diye tabir edilen 
medeniyet bana göre bir medeniyet değil-
dir. Medeniyet din ve kültürden bağımsız 
düşünülemez ve gelişemez de. Bu değerler 
medeniyetlerin oluşumunda belirleyici un-
surlardır. İslam bir medeniyetin oluşumuna 
en çok katkı sağlayan ve sunan bir dindir. 
İslam eski ve eksik değildir, yenilenmeye ve 
tohumlanmaya ihtiyacı yoktur.

İslam her daim tazedir, insanın kendisini 
tazelemeye ve yenilenmeye ihtiyacı var-
dır. Adalet, merhamet, iyilik, kanaat, sabır, 
takva, nizam, tevazu, tevekkül, vefa, irfan, 
ihsan, kardeşlik, dostluk, şefkat, izzet, if-
fet, insaf, doğruluk, yardımlaşma, samimi-
yet, dayanışma, adil paylaşım yani insanı 
insan yapan değerlerin ve hasletlerin ol-
madığı oluşmadığı hiçbir sistem medeniyet 
değildir. Bu değerler de sadece İslam'da 
vardır. Bir medeniyetin temel prensibi biz 
bunu söylüyoruz fakat uygulamıyoruz, in-
sanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaratılmışı 
severiz Yaratan'dan ötürü, bu iki temel 
prensiptir. Bir de kim bir kimseyi öldürürse 
bütün insanları öldürmüş gibi olur, kim de 
bir can kurtarırsa bütün insanların hayatı-
nı kurtarmış gibi olur, ilahi emir ve ilham 
olan sözler olmalıdır. Medeniyet insana, 
eşyaya, varlığa, hayata, Allah'a, ahirete, 
ölüme hâsılı ölüm ötesine kadar birbiriyle 
bütünlük arz eden, bağlantılı olan ve bir-
birini tamamlayan kapsamlı bir dünya gö-
rüşüne sahip olmalıdır. Müslümanlar son 
hak din olarak İslam'ın emir ve yasaklarını 
uyguladıkları takdirde kendi medeniyet-
lerini oluşturmuş olurlar. Hz Peygamber 
hicret ettiği Yesrip'te dini yaşamı burada 
kurduğu için Yesrip'in adını Medine olarak 
değiştirdi. Ve burada yaşayanlar medeni-
leştiler. Medeniyet yoğun bilgi birikimine 
sahip olmalı ve üretilen bilginin ve tekno-
lojinin insanlığın yararına olmalıdır. Bugün 
batının üretmiş olduğu teknoloji üst sevi-
yede dahi olsa, eğer insanlığın zararına ise 
ki zararına, şu anda faydasından çok zararı 
varsa bu medeniyet değildir. Çoğulcu top-
lum yapısına sahip olmalı iyi işleyen adil 
bir devlet düzeni bulundurmalıdır. Düzenli 
şehirlere ve şehircilik anlayışına sahip ol-
malı rafine bir estetik ve sanat kaygısı bu-
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lunmalıdır. Son söz olarak siyaset, hukuk, 
ekonomi ve eğitim sistemi imar ve şehir-
leşme programları tarım ve çevre politika-
ları Batı kurgularına göre şekillenmiş, mu-
bah olan ülkemizde hayalini kurduğumuz 
bu ihya ve inşa gerçekten çok zor. Ama bu 
yüzden medeniyet bizim için bir Kızıl Elma 
olmalı ulaşmak için çok çalışmalıyız gayret 
sarf etmeliyiz. Bir de bunun bir kesintisi de 
olmamalı şu ayetle kesintisinin olmadığı-
nı düşünüyorum; "fitne ortadan kalkıp din 
yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla sa-
vaşın", eğer vazgeçmezlerse bilin ki düş-
manlık ancak zalimlere karşıdır diyorum 
ve teşekkür ediyorum.

Adnan Yıldırım:
Gençlik ve Sanat
Medeniyetin ihya ve inşasından söz edip, 
bir milletin önemli temel taşı olan gençlik-
ten ve gençliğin sanata olan yaklaşımın-
dan bahsetmemek olmazdı.

Konumuza öncelikle sanat kelimesi ve ifa-
de ettiği anlamdan başlamak istiyorum.

Sanat kelimesi Arapça bir kelimedir. "Sa-
na'a kökünden gelen yapmak, üretmek an-
lamında bir mastardır".

Farklı tanımlar olmakla beraber Sanat, 
"İnsanların, gördükleri, işittikleri, his ve ta-
savvur ettikleri olayları ve güzellikleri, in-
sanlarda estetik bir heyecan uyandıracak 
şekilde ifade edilmesidir." Şeklinde tanım-
layabileceğimiz gibi sanat; bir inancın, bir 
düşünce ve değerin estetik hüviyet kazan-
masıdır da diyebiliriz.

Sanat kelimesi, zengin fakat bir o kadar kar-
maşık çağrışımlar yapar insan zihninde. Sanat 
denildiğinde tiyatro, resim, heykel, musiki, 
mimarlık, hattatlık, dekor, atölye, üslup, eser 
vb. birçok kavram düşüncemizde canlanır.

Bir yapıtın sanat eseri olabilmesi için;

• Bir insanın elinin emeğinin olması,
• Güzel olması,
• Orijinal olması gereklidir.

İnsan eliyle yapılmış olsa da insanda hay-
ranlık uyandırmayan, basit işler sanat sayıl-
mamaktadır. Sıradan herkesin yapabileceği 
bayağı işler sanat eseri olmadığı gibi, bunları 
ortaya koyanlar da sanatçı sayılamazlar.

Sanat, bir düzen, bir ahenk, bir disiplindir. 
Bununla beraber sanatın manevi boyutu-
nun olduğu birçok filozof ve bilim adamla-
rınca da ifade edilmiştir.

Sanatçı denilince de düzenli, disiplinli ve 
prensipli kişi akla gelir. Aristo; sanat ve sa-
natçıda ki bu düzeni toplum hayatında da 
görmektedir. Ona göre tabiatta düzensiz 
ve ahenksiz hiçbir şey yoktur.
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İlim adamı, duygulardan arınarak akıl ile 
doğruları bulmaya çalışırken, sanatçı, duy-
gularını incelterek ve yücelterek aşk ve 
gönül yolu ile gerçeği ve güzeli bulmaya 
çalışır.

Dr. Necmettin TÜRİNAY Bey, Medeniyet bir 
söylem değil üretmektir dedi. Buna bende ka-
tılıyorum medeniyet söylem değil eylemdir.

İnsanın eğitilmesinde veya gençliğin bi-
çimlendirilmesinde sanat eğitimi önemli 
yer tutar. Sanat, sadece ferdin heyecan-
larını inceltmeye, duygularını yüceltmeye 
yaramakla kalmaz, aynı zamanda toplu-
mun birlik, beraberlik ve bütünlük içinde 
gelişmesine ve orijinal bir milli zevk etra-
fında toplanmasına vesile olur.

Bu sebeple milletlerin hayatında sanat eği-
timi çok önemli yer tutar.

O halde, sanat eğitiminin gençliğe verilme-
sinde devlete önemli sorumluluk düşmek-
tedir. Devlet, kamu bütçesinden önemli 
miktarda kaynak ayırarak, gençlerin sana-
ta yönelmesini sağlayacak tedbirleri almalı 
ve buna göre de eğitim planları yapmalıdır.

Sanat, içten gelen ve fedakârlık isteyen bir 
iştir. Bu nedenle Tolstoy şöyle diyor; "Şu hiç 
unutulmamalıdır ki, sanat bir fedakârlık abi-
desidir. Eğer siz fedakarlığa talip değilseniz, 
milyonlarca insanın ömrünü verdiği bu mü-
esseseye katılmaya hakkınız yok demektir."

Esasen Pedagoglar, eğitim planlaması ya-
pılırken ilim kadar, ahlak kadar estetiğin 
ve sanatın da eğitim programlarında yer 
alması gerektiğini ifade ederler.

Gençliğin eğitimi başlı başına bir sanattır. 
Onun herhangi bir sanat dalında eğitimi 
ise sanat içinde sanattır diyebiliriz.

Bu nedenle özellikle gençlerin sanat dalla-
rından birinde eğitilmesi konusu çok has-
sas, ciddi ve önemli bir konudur.

Sanat eğitimi, gence duygularını şekillen-
direbilmeyi, kendine güven duymayı, du-
yarlı olmayı, güzeli aramayı, üretebilmeyi 
kazandıran erdemli etkinlikler bütünüdür 
diyebiliriz.

Kişinin ihtiyaç duyduğu tüm disiplinler sa-
nat eğitiminde mevcuttur. Bu disiplinleri 
ancak iyi yetişmiş, alanında uzman, hem 
teori hem uygulama bakımından zengin, 
geniş bir vizyona sahip olan sanat eğitim-
cilerinin vermesi gerekmektedir.

Türkiye, kültürü ve sanat eserleri bakımın-
dan zengin bir geçmiş ve birikime sahip bir 
ülkedir. Bu nedenle tarihimizin her döne-
minde çok nitelikli sanat eserleri ortaya 
çıkmıştır.

Sanat eğitimi de usta ve çırak ilişkisi içeri-
sinde başlar daha sonra taklitten uzaklaşa-
rak orijinal eserlerin ortaya çıkmasına vesile 
olur. Mustafa YILDIZ Bey de konuşmasında 
şiir yazmaya Bahaettin KARAKOÇ vb. şa-
irleri taklit ederek başladığını daha sonra 
kendi üslubunun şekillendiğini ifade etti.

Osmanlı'nın son dönemlerinde dahi sana-
ta ve eğitime önem verilmiştir. Yurtdışına 
öğrenci gönderilmiş, Sanayi-i Nefise Mek-
tebi kurulmuş, sanatçılar devlet tarafından 
desteklenmiştir. Cumhuriyet Döneminde 
de Atatürk, sanatın ve eğitimin, yurt gene-
linde etkin hale gelebilmesi için çalışmalar 
yapmıştır.

Sanat eğitimi, zorlamayla olmaz ve zorla 
öğretilmez. Sanat gönülle öğrenilir. Sanat, 
insanın içinden kaynayarak gelir.
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Çoğu zaman gençlik yıllarında herhangi bir 
sanat dalında eğitim görmemiş anne-ba-
balar, bunun eksikliğini hissettiklerinde ço-
cuklarının ilgisi olsun olmasın illa da bir sa-
nata yönlendirmek isterler. Tabi ki ailenin 
veya başka bireylerin zoruyla sanat olmaz. 
Gençlik, bir milletin geleceği ve umududur. 
Onlarla gönül bağı kurmak, sevgiyle yak-
laşmak gerek. Sanata ve estetiğe yatkın-
lığı olan gençlerin güzel sanatlara yönlen-
dirilip eğitilmesi her zaman için doğru bir 
tercih ve davranıştır. Sanat gençlere ne 
kazandırır, ne katar der isek? Cevabımız:

Sanat;

 - Gençliğe hür ve estetik bir tefekkür 
dünyası sunar.

 - Onlara hoşgörü ve sevgi ortamı yaratır.

 - Kültürel faaliyetler ile onları iyi yönde 
kanalize eder.

 - Diğer insanlar ve toplumlarla kaynaş-
malarını sağlar.

 - Kendilerine olan güvenlerini artırır ve 
iletişim becerilerini geliştirir.

Bununla beraber sanat, gençlerin hayatı 
anlamalarını, onlara yepyeni bir pencere 
açmalarını sağlar.

Kısaca sanat ve gençlik müşterek bir nok-
tada buluşturulmalıdır. Bu buluşturmada 
gençlere yol gösterici olmak, yeni yollar 
açmak ve yoldaki engelleri kaldırmak da 
başta Devlete sonrasında sivil toplum ku-
ruluşlarına yani bizlere düşmektedir. Bu 
yolda ilk adım eğitimle atılmalıdır. Zira eği-
tim başlı başına bir sanattır demiştik.

Bu nedenle hem eğitim sanatında hem 
de sanat eğitiminde gençliğe ve geleceğe 
odaklanılmalıdır.

Gençlerin iyi bir sanat eğitimi almalarının 
önünü açmak için; özellikle gençlerin basit, 
anlamsız ve gelişimlerini olumsuz yönde 
etkileyen şeylere rağbet etmesinin önü-
ne geçilmelidir. Günümüzde sanat sayılan 
veyahut sanat eseri itibarı gören ürün ve 
faaliyetlere rağbet gençlerin gerçek sana-
ta ulaşmasındaki ilk bakışta görünmeyen 
engellerden biridir.

Bir tolumun, bu toplum içerisinde de genç-
lerin kültür seviyeleri düşük olursa ve genç-
ler sanattan zevk alacak bilgi ve seviyesine 
ulaşamazlarsa bu gibi sözde sanat eserlerine 
rağbet etmeleri, yönelmeleri kaçınılmazdır.

Günümüz gençleri bugün sanat adı altında;

a. Kalitesiz,

b. Müstehcen,

c. Yahut ruh sağlıklarını bozacak işlerle 
meşgul olmaktadırlar.

Maalesef gençlerimizin büyük bir kısmı 
bugün gerçek sanat eserlerini değil anlam-
sız ve bilinçsiz sözde sanatlarla meşgul ol-
maktadırlar.

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA " Zama-
nımızda gençler Türkçe bilmiyor. Üniver-
sitede yazılı yapıyoruz, Türkçeyi yanlış 
yazıyorlar. Neden? Çünkü bizim gençler 
kitap okumuyor, kitap okumadıkları için 
de Türkçeyi konuşamıyor ve yazamıyor-
lar" diyerek günümüz gençlerinin ayrıca 
kullanmaları gereken dilden ne kadar uzak 
olduklarına dikkat çekmiştir. Hal böyle 
iken, kendi dilini kullanmaktan mahrum bir 
gençlikten sanat adına estetik adına çok 
şey bekleyemeyiz.

Müziğin dahi kalitelisini bulup dinleyeme-
yecek bir nesil yetiştirdiysek, onlardan 
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bir medeniyet, bir gelecek inşa etmelerini 
bekleyemeyiz. Gençlerin bu gibi şeylere 
rağbet etmeleri üzücü olduğu gibi bunlara 
sanat eseri itibarı atfetmeleri de düşündü-
rücü ve gençliğin sanattan ne kadar uzak 
olduğunun da göstergesidir.

Sanatın Dünya tarihindeki ilk izlerinin gö-
rüldüğü Anadolu topraklarında, sanattan, 
estetikten uzak bir neslin yetiştiğini üzüle-
rek söylüyorum.

Tarih boyu Anadolu halkı; ibadet ettiği 
camisini, ayağına giydiği çarığını, başına 
bağladığı yazmasını, dinlediği şarkısını, 
türküsünü, su doldurduğu ibriğini ince bir 
sanat ile bezemiştir. Bebeklerini işlemeli 
beşiklerde büyütüp, gelinlik kızlarını aynı 
incelik ve zarafetle süslediği sandıklarla 
yuvasına yolcu etmiştir.

Böylesi sanat ruhlu, ince estetik bir top-
lumdan sonra gençlerimizin sanata yönel-
memesi, bu toplumun sanattan, zarafetten 
uzaklaştırılıp köreltilmesinden başka bir 
şey değildir.

Sonuç olarak, bilim, sanat ve ahlâktan 
uzak yetişen bir kuşak ve toplum, bırakın 
büyük sanat eserlerine imza atmayı, var-
lıklarını dahi sürdüremezler.

Ayşe Buluç:
Medeniyetin  yapı taşı olarak dil bahsine 
geçmeden öne kimi kavramları tanımla-
mamız gerekecek. Bu kavramların başında 
medeniyet, kültür ve konuşmamızın asıl 
konusu olan dil gelecektir. Farklı tanımlar 
çerçevesinde bir yol haritası oluşturup me-
deniyetin yapı taşı olarak dilin önemi ve bu 
çerçevede yeni önerileri sizlere sunacağız.

Medeniyet, çağdaşlaşmak ve kültür gibi 
kavramlar 19. yüzyıldan itibaren kullanıl-
maya başlanmıştır. Sözlüklerde Arapça 
Medine (cite) kelimesinden türetilen "me-
deniyet "in tarifi "ulûm ve funûn ve sana-
yiye ticaretin semeratından bihakkın isti-
fade ile hüsn-i halde ve refah ve asayişte 
yaşayış" şeklinde geçmektedir. Daha açık 
ifade etmek gerekirse medeniyet, ilimde, 
fende, teknolojide, ticarette ve daha pek 
çok alanda ileride olmaktır. Arapça'dan 
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türettiğimiz bu kavramın yerine uygarlık 
kelimesi de kullanılmıştır. Bilindiği üzere 
Uygur Türkleri yerleşik hayata geçen ilk 
Türk devleti olarak karşımıza çıkar. Mede-
niyet kelimesinde de olduğu gibi uygarlık 
kelimesinde de bir yerleşik hayat söz ko-
nusudur. Yerleşik hayattan hareketle me-
deniyetin kalıcı değer ve eserlerle oluştu-
ğunu ileri sürebiliriz.

Ziya Gökalp'in tanımına göreyse mede-
niyet, usul vasıtasıyla ve ferdi irade ile 
oluşan sosyal olaylar bütünüdür. Örneğin 
dinle ilgili bilgiler ve ilimler usul ve irade 
ile ortaya çıktığı gibi, ahlâka, hukuka, gü-
zel sanatlara, iktisada, dile, bilime vb. dair 
bilgiler ve kuramlar da bireyler tarafından 
oluşturulmuştur. Bu bilgiler ve kuramların 
tamamı da medeniyeti meydana getirmiş-
tir (Gökalp, 2007:90).

Kafesoğlu'nun medeniyet değerlendirmesi 
de:

1. Kültür karakter bakımından hususî, 
medeniyet umumidir.

2. Medeniyet, kültürlerden doğar.

3. Bir kültürün varlığı bir milletin mevcu-
diyetini veya bir topluluğun varlığı bir 
kültürün mevcudiyetini gösterir.” şek-
lindedir. Buradan hareketle medeniye-
ti oluşturan ve sık sık birbirleri yerine 
kullanılan kültür ögesine geçiş yapabi-
liriz (Kafesoğlu, 1989).

Kültür; Türkçeye, Fransızca "culture" ke-
limesinden geçmiştir. Bu kelimenin aslı, 
toprağı sürmek, zirai mahsul elde etmek 
ve onları geliştirmek manalarına gelen La-
tince "cultura" kelimesinden gelmektedir. 
Medeniyet kelimesinde olduğu gibi yer-
leşik hayat faktörü kelime üzerinde etkili-

dir ki tarım göçebe hayatta çok mümkün 
değildir. Kültürün toplumbilim tanımı ise 
"tarihsel ve toplumsal gelişme süreci için-
de yaratılan her türlü değerlerle bunları 
kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çev-
resine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçların tümü" olarak ifade edilmektedir. 
Kültür toplumun duyuş düşünüş ve gele-
neklerinin tümüdür. Bunların tamamı bir 
araya geldiğinde Kafesoğlu'nun da dediği 
gibi kültür doğar. İlimden sanata, tıbbi ge-
lişmeden mimariye kadar her şey kültürü 
ve bununla beraber medeniyeti oluştur. 
Böylelikle medeniyet toplumun geleceğini, 
varlığını yahut yok oluşunu şekillendirir, 
yani medeniyet olarak ele aldığımız kelime 
de kültür de asla durağan değildir.

Kültürün aktarılması, kalıcı olması ve can-
lılığını sürdürebilmesi için bir takım ihtiyaç-
ları vardır. Bunlar edebi yahut ilmi eserler, 
mimari eserler, birbirine millet ve tarih 
bilincini aktarabilecek nesiller vb. olarak 
sıralanabilir. Peki, bunlar nasıl oluşur ve 
nasıl kimliği aktarıcı rol üstlenir?

Edebi yahut ilmi bir eserden hareket et-
mek gerekirse öncelikle yazarın duyuş 
ve düşünüşü bizim için ilk ipuçlarını oluş-
turur. Özellikle ilmi eserlerde söylenecek 
pek çok söz vardır. Milletin faydasına ol-
sun, ders alınsın, gelişilsin, belli bir bilin-
ce ulaşılsın diye bir sürü bilgi karşımıza 
çıkar. Bu bilgiler yazarın doğrudan deney 
ve gözlemlerini aktarması ile olabileceği 
gibi Kaşgarlı Mahmut'un boy boy gezerek 
Divan-ı Lügat'it Türk'ü oluşturduğu gibi de 
olabilir. Bildiğimiz üzere Kaşgarlı Mahmut 
bir derleme yapmış, Türk boylarından din-
lediği sav, sagu, koşuk gibi ürünleri kayıt 
altına almıştır. Her ikisinde de aktarıcı un-
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sur dil olmakla beraber ikinci örneğimizde 
hem yazarımızın beslendiği kaynak hem 
de kendi kullandığı araç olarak karşımıza 
dil çıkmıştır.

Kültür ve medeniyetin oluşmasından ta-
şınmasına hatta yaşamasında dahi rol alan 
dil her devirde kendisini göstermiş, unutul-
duğu takdirde kendini unutan medeniyet 
ve milletleri de unutturmuştur. Milli kimli-
ği ve bilinci oluşturan bu dil hem yazının 
icadıyla Sümerleri büyük bir medeniyet 
haline getirmiş hem de onların zamanla 
dillerini unutması, ona duyulan saygı ve 
özenin kaybolması ile bilinenin aksine sa-
vaşla değil dilin ehemmiyetini kaybetmesi 
ile tarihin tozlu sayfaları arasına karışıp 
yaşamayan medeniyetler arasında yerini 
almasına sebep olmuştur.

Dil ve din gibi iki ana öge kültür ve me-
deniyetin şekillenmesinde ve devamın-
da etkili olmuştur. Din değiştiren pek çok 
millet zamanla dilinden de olmuş ardından 
geçmişi ile olan bütün bağlarını kopararak 
kendi benliğini yitirip başka bir medeniye-
tin boyunduruğu altına girmiştir.

Medeniyetin inşasında dilin rolü nedir? 
Açık ve net olmakla beraber üzerinde 
epeyce düşünmeyi gerektiren bir soru ile 
karşı karşıyayız. Bunu açıklamadan önce 
medeniyet ve kültür kavramlarında olduğu 
gibi dilin de ne olduğunu tanımlama gereği 
duyuyorum.

Dil sözlüklerde "insanların, duygularını, 
düşüncelerini bildirmek için sözcükler ya 
da işaretler aracılığıyla yaptıkları anlaşma, 
öteki kişilerle iletişimi sağlama ortamı" 
olarak ifade edilmektedir. Nihat Sami Ba-
narlı ise dil için şunları söylemiştir:

"Dil millet fertleri arasındaki anlaşmayı 
sağlayan, milli birliğin esasını ve özünü 
teşkil eden bir araçtır. Dil birliğini sağla-
yamamış bir toplumun millet kimliği ka-
zanmasına imkân yoktur. Toplumlar millet 
olmayı bir dile sahip olmakla elde ederler 
ve millet varlıklarını da ancak kendi dilleri 
ile koruyabilirler. Bir milletin fertleri ara-
sındaki ortak duygu ve düşünce akımı dille 
kurulabilmektedir. Bireylerin birbirleri ile 
anlaşabilmesi dille mümkün olur. Yeryü-
zünde diller kadar millet fertlerini birbiri-
ne bağlayan, birbirlerini sevip anlamakta 
hele de sevgilerini dile getirmekte onlara 
yardımcı olan başka bir kuvvet mevcut de-
ğildir." (2002:7)

Türk dili için önemli çalışmaları olan ve bu 
yolda kendisi gibi daha pek çok hoca ye-
tiştiren Zeynep Korkmaz'sa şunları söyler:

"Bir milletin tarihi, coğrafyası, dini, değer 
ölçüleri, folkloru, müziği, sanatı, edebiyatı, 
ilmi, dünya görüşü ve millet olmayı gerçek-
leştiren her türlü ortak değerleri yüzyılla-
rın süzgecinden süzüle süzüle geçerek ke-
limelerde, deyimlerde sembolleşerek hep 
dil hazinesine aktarılmakta, özünü orada 
saklamaktadır."(Korkmaz, 2005:741).

Dil demek düşünmek demek, anlamak 
demek, anlaşmak demek, kısaca insan ol-
mak demektir. Dil var olduğu sürece var-
lık devam eder. Dilin kaybolmasıyla kimlik 
ve bilinç de ortadan gider bu durumda dil 
varoluş ve yok oluş arasındaki ince çiz-
gidir, bireyi ve toplumu ayakta tutan bir 
değerdir. İnsanlık için vazgeçilmez, sürekli 
değişim ve gelişim içinde olan dil az evvel 
bahsi geçen medeniyet ve kültürün yapı 
taşıdır ki kendisi ana karnından doğup da 
şu dünyayla tanışmamızda tutar elimiz-
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den, ölüm gelinceye kadar bırakmaz bizi. 
Doğumla başlayan bu birliktelikte çocuğu 
dil ile tanıştıran annedir. Mehmet Kaplan 
bu konu hakkında "Anneler çocuklarına 
sütleri ve sevgileriyle beraber onlar kadar 
güzel, onlar kadar besleyici bir şey daha 
verirler: Dil. Dil analardan öğrenildiği için 
bir insanın kendi diline ana dili denilir. Biz, 
daha sonra, istersek başka dilleri de öğre-
nebiliriz ama onlar hiçbir zaman anadili-
mizin yerini tutmazlar. Anadil bizi ailemi-
ze, akrabalarımıza, milletimize, tarihimize 
bağlar." der (1985:9).

İnsanın ilk öğrendiği dil, millî dili, millî kim-
liğidir. Ana dilinin doğru bir şekilde öğre-
nilmesi ana-baba ve çevreye bağlıdır. Ana 
dili öğrenirken edinilen yanlışlıklar ve ek-
siklikler, kişinin sağlam bir ana dili örgü-
süne sahip olmasını engelleyecek ve yeni 
öğrenmelerini olumsuz etkileyecektir. Bu 
durumda hem ana-babalar hem de bire-
yin çevresini oluşturan ögeler doğru dilin 
öğretilmesi için tasarlanacaktır. Özellikle 
anadili öğreniminde ilkokul kademesinin 
Türkçe dersi programı daha titizlikle ha-
zırlanmalı ve seçilen metinler milli bilinci 
kazandıracak, milli değerleri öğretecek 
şekilde olmalıdır. Böylece gelecek nesiller 
hem geçmişlerini anlayabilecek hem de 
geleceklerini daha doğru bir şekilde inşa 
edeceklerdir.

Geleceğin inşa edilmesi, medeniyet ve kül-
türün devamlılığı için dil vazgeçilmez bir 
unsurdur. Bu unsurunsa nesilden nesle ak-
tarılması için konuşan topluluk tarafından 
anlaşılması gerekir. Böyle bir ortaklığın 
olabilmesi ortak bir dille mümkündür. Kap-
lan'a göre ortak dil; "Bugün en azından yüz 
bin kişinin anladığı dildir. Bir sosyal çev-
rede günlük hayatta kullanılan kelime ve 

cümleler ortak dili meydana getirir. Bunun 
sırrını çözmeye imkân yoktur." (Kaplan, 
2001:144)

Dil milli değerleri bünyemize yerleştirir. 
Dilin yok olması ahlaki bozulmayı, sevgi 
ve saygı gibi insani değerlerin kaybolması-
nı, nesiller arasındaki çatışmayı, maddi ve 
manevi kültür ögelerinin aktarılmamasını 
ve sağlam bir medeniyetin inşa edilmeyi-
şini ve edilemeyişini beraberinde getirir. 
Nesiller arasındaki çatışma sonucu milli 
bilinç, tarih bilinci, din bilinci oluşmaz, olu-
şamaz. Çünkü her ne kadar kitaplar bize 
bu tarz bilgileri sunsa da kimi uygulamala-
rı görmeden ve duymadan kavramak pek 
mümkün değildir. Babaannesinden gele-
nek görenekleri duymayan ve görmeyen, 
dedesinden savaş yıllarını dinleyemeyen, 
ona saygı duymayan bir birey bütün tarih 
kitaplarını okusa da bu bilince sahip olmuş 
olabilir mi?

Atasını anlamayan, ona saygı duymayan, 
aradaki bağları yavaş yavaş koparan bi-
reyler "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş 
gerçek." diyen Akif'in istediği toplumu yü-
celtecek nesilden ziyade aşağılık konum-
lara getirecek, kendini, kimliğini bilmez 
bireylerin oluşturduğu bir nesille bizi karşı 
karşıya bırakacaktır.

Dil bir memleket içinden geçen akarsu gibi-
dir. Bir yandan o beldeye hayat verir diğer 
yandan da yöredeki derelerden, çaylardan 
beslenerek tüm insanlığın ortak ürünü olan 
medeniyet ummanına ulaşır, katkı sağlar. 
Nasıl ki akarsu hem içinden geçtiği belde-
ye hayat verir ve o yörenin kaynaklarından 
beslenerek çoğalarak akar; dil de içinde 
bulunduğu toplumun kültürel hazinelerin-
den yararlanır ve aynı zamanda toplumun 
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kültür dokusunun oluşumunda çimento iş-
levi görür. Dil ve kültürü birbirinden ayrı 
düşünmek neredeyse imkânsız gibidir. Dil 
olmadan kültür temelsiz bir binaya benzer. 
Kültürü olmayan bir milletin dili de kaynağı 
kurumaya yüz tutmuş bir nehir gibidir. (Gö-
çer, 2012:53) Göçer'in de dediği gibi dil ak-
tarıcı ve yaşatıcı özelliktedir. Bir çiçek için 
su neyse bir millet için de dil odur. Bir da-
ğın tepesinden doğup gelen dil nehri hem 
çeşit çeşit toprağı içine alır hem de başka 
başka kollarla birleşerek hacmini genişle-
tir, gürleye gürleye akmaya başlar. Bu dil 
nehri sadece kendi medeniyet havzasını 
oluşturmaz, çeşitli yollarla diğer medeni-
yet havzalarından da bir şeyler biriktirir. 
Bu doğal bir süreçtir. Bu süreçte bilinçsiz 
davranışlar neticesinde gürleye gürleye 
akan o dil nehrinin birden kurumasına dahi 
yol açılabilir. Ekrem Erdem, "Bizimki Türk-
çe Sevdası" isimli eserinde "İlim ve tek-
nolojideki hızlı gelişmeler, basın ve yayın 
kuruluşlarının kullandığı doğru olmayan 
dil, ticari hayatın getirdiği yabancılaşma, 
bilişim dilindeki yabancılaşma, bilgisayar 
ve internet kullanımı, O klavyenin dayatıl-
ması ve yabancı dil eğitimi dilimizde bozul-
malara yol açan sebepler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kötüye gidiş dilimizin gü-
cünü bilmemekten ve milli bilincimizin dil 
ile olan bağının giderek zayıflamasından 
kaynaklanmaktadır." (Erdem, 2018:2) di-
yerek bu güzel nehri ve havzasını kuruta-
cak tehlikelere işaret etmiştir.

Kaplan, dilin konuşma alanında da önemli 
belirlemelerde bulunmuştur. Ona göre, biz 
dilimizin zenginliğine rağmen konuşmaya 
tam anlamıyla önem verip özen göster-
meyen, dahası kitap okumayı bilmeyen 
bir toplum olduğumuzdan konuşmayı da 

bilmeyen bir toplumuz: "Dil sayesinde bir 
milletin yüzyıllar boyunca edindiği bilgi 
nesilden nesile aktarılır. Konuşma dili, ta-
birleri ata hazinesidir. Bundan dolayı oku-
ma yazma bilmeyen Türk halkının bir sağ-
duyuya, bir hayat görüşüne sahip olması 
konuşma dilinin zenginliğinden ileri gelir. 
Fakat yazı dili ve onun mahsulü olan kitap, 
sözlü kültürden çok daha zengin ve emin 
bir kaynaktır. Kitap okuyanın bilgisi kadar 
konuşması da başka türlü olur. Bir mem-
lekette kitap kültürü ne kadar zenginse 
günlük konuşma da o kadar zengin olur." 
(Kaplan, 2002:208)

Medeniyetin inşasında dil için pek çok 
şey demek mümkündür. Günümüze kadar 
Zeynep Korkmaz, Mehmet Kaplan, Nihat 
Sami Banarlı gibi pek çok edebiyat araştır-
macısı inceleme yapmış, bu konu hakkında 
makaleler ve kitaplar yazmıştır. Dil nere-
deyse kutsi derecede mühimdir. Hem dinin 
hem kültürün hem de geleneğin aktarılma-
sı ve medeniyetin inşa edilmesi, sağlam 
zeminler üzerine kurulup tüm ihtişamı ile 
yükselmesi için dil gereklidir. Dil olmazsa 
olmazdır, Ekrem Erdem, "İnsanı diğer can-
lılardan ayıran, insan topluluklarını millet 
haline getiren, kültür değerlerini oluştu-
ran, yaşatan ve kuşaktan kuşağa aktaran, 
düşünceye aracılık eden dildir. Dil olmaz-
sa ne sanat olur ne ilim olur ne de tefek-
kür... Dil olmadan aile olmaz, insan olmaz, 
toplum olmaz, millet olmaz, kültür olmaz, 
medeniyet olmaz." Demiştir. Gerçekten de 
dil olmazsa başka şeyler ya olmayacaktır 
ya da kısa sürede varlığını kaybedecektir. 
(2018:7)

Dil olmazsa olmaz bir değer, bir araç ve 
kaynaktır. Milletlerin, bireylerin ve mede-
niyetlerin varlığı için bir şarttır. Ne zaman 
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dil yok olacak olsa o zaman esaret başlar, 
hürriyet bir anda kaybolur. Peki dili esir 
eden şeyler nelerdir? Bizim için su kadar 
değerli olan dilimizin başlıca meseleleri 
nelerdir?

Milletlerin etkilendikleri kültür dairleri et-
rafında dilleri de yeni şekiller kazanır. Dil 
kendi gücüne göre ya yenik düşer, yok ol-
maya mahkûm kalır yahut aldığı kelimeleri 
kendisine göre şekillendirir. Başlıca mese-
lelerden bazıları bu kültür etkileşimi içinde 
dile yabancı kelimelerin girmesi, bunların 
imla ve söyleyişinde bizim dil kurallarımı-
zın değil kendi dil kurallarının esas alınma-
sı, yabancı ek ve işaretlerin kullanılması, 
kullandığımız alfabenin içinde olmayan 
yeni ses sembollerinin kullanılması, iş yeri 
ve ticari adlandırmalarda yabancı kelime-
lerin kullanılması olarak sıralanabileceği 
gibi kültür etkileşimi haricinde bu etkileşi-
me kapalı olarak sadece kendine dönmek 
ve "öz Türkçecilik" adı altında dilin kazan-
dığı tüm değerleri yok etmek, bunun için 
tasfiyecilik çalışmaları başlatmak, yabancı 
kelime olmasın derken Türkçe kurallara 
uymayan garip sözler uydurmak da bu 
meseleler içinde karşımıza çıkabilir. Bu 
meselelerin neredeyse hepsi dil ile ilgili 
olmakla beraber medeniyetin aktarılması 
ve farklı medeniyetler ile olan alışverişin 
bilançosu olarak karşımıza çıkar.

Dil meselelerine pek çok örnek sıralamak 
mümkünken bunların başlıca sebepleri bi-
rey ve toplumların bilinçsizliği, bilgisizliği 
ve vurdumduymazlığı olarak ele alabiliriz. 
Bu bilinçsizlik ve bilgisizlikten hareketle bi-
reyler imla ve söyleşi bozukluklarına git-
mişler, vurdumduymazlıkları neticesinde 
uyarılmalarına rağmen aynı hataya devam 
etmişlerdir. Bununla beraber atasözü ve 

deyimler gibi özlü sözlerimiz ya şekil de-
ğiştirip ya da anlam değiştirip oyuncak 
haline gelmiş, kimileri yanlış anlamlarda 
kullanılır olmuştur. Ata ile oğul arasındaki 
bağı kuran bu özlü sözlerin yokluğu yahut 
yanlış biliniyor oluşu kültürün de yanlış ak-
tarılıyor olduğunu ve ileriki basamakların 
artık eskisi kadar sağlam olmadığını gös-
terir. Bireylerden kaynaklı meselelerin ya-
nında politikacı ve eğitimcilerden kaynak-
lananlar da vardır. Bunlara örnek olarak 
ülkenin ortak bir dil politikasının olmayışı 
ve okul kademelerine göre dil eğitiminin 
yeteri düzeyde olmayışı gösterilebilir.

Medeniyetlerin bekası için dilin kullanıma 
dikkat edilmelidir. Dil için yeni çalışmalar 
yapılmalı bu çalışmalarda dil alanında eği-
tim almış, dil ile kültür birliğini anlayabilen 
kişiler görevlendirilmelidir. Dil sadece bi-
reylerin uğraşları sonucu değil devletlerin 
yürüttüğü politika neticesinde de yaşama-
ya devam eder yahut yavaş yavaş başka 
dillere tutsak olur. Bu konuda Konfüçyüs'e 
bir ülkeyi idare edeceği takdirde ilk işinin 
ne olacağını sorduklarında, "İşe önce dili 
düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozu-
lursa kelimeler düşünceleri anlatamaz. 
Düşünceler iyi anlatılmazsa, yapılması ge-
reken işler yapılmaz. Görevler gereği gibi 
yapılmazsa, töre ve düzen bozulur. Töre 
ve düzen bozulursa, adalet yoldan sapar. 
Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine dü-
şen halk ne yapacağını, işin nereye vara-
cağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey 
dil kadar önemli değildir." cevabını vermiş-
tir. Biz de dile bu ehemmiyeti göstermeli, 
okullardaki örnek metinleri, medeniyet ve 
kültür açısından önemine ve taşıyıcı vazi-
fesine göre seçmeli, bu alanda daha fazla 
çalışma yapmalı, gerek öğrenciler gerek 
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öğretmenler hatta dil konusunda aileler 
bilinçlendirilmelidir. Okullarda, şu an için-
de bulunduğumuz Anadolu Eğitim Kültür 
ve Bilim vakfı gibi STK'larda, HEM'lerde 
çeşitli kurslar verilmeli özellikle genç ne-
siller ve öğretmenler üzerindeki çalışmalar 
artırılmalıdır. Çünkü gelecek nesiller nasıl 
ki öğretmenlerin eliyle şekillenecekse, me-
deniyetimizin yeniden inşası da dilin, dili 
taşıyan nesillerin ve dili öğretecek anaba-
ba ve öğretmen gibi kişilerin eliyle gerçek-
leştirilecektir.

Alim Korkmaz:
Ben Rusya'dan Kafkasya bölgesinden gel-
dim, rahmetli Cemil Meriç' in konuştuğu 
bir cümlesi vardır, muhteşem maziyi daha 
muhteşem bir istikbale bağlayan köprü 
olmak isterim, kelimeler ve sözlerden bir 
köprü, diyordu.1991 yılında Yunus Emre 
sevgi yılı idi, o yıllarda hiç kimsenin min-
yatür çiniyi, hat sanatını ve ebruli sanatını 

bilmediği yıllarda biz o zaman 21 vilayette 
bunların kursunu açtık. Konya İmam Ha-
tip okulunu bitirdiğimde puanım Siyasal 
ve Hukuk'a yetiyordu ama Haşim abinin 
peşinden gideceğim diye bunun hayali 
vardı. Şu an bulunduğumuz yerde biz Ce-
mil Meriç'in bu sözünü renklerden, çizgi-
lerden hatlardan nakışlardan bir medeni-
yeti taşıma diye kendimizi söyledik. 1991 
deki sergimizin adı o idi. Medeniyet proje 
ile olmuyor, medeniyet yaşanarak oluyor. 
Siz o medeniyeti geleneksel dokunuzdan, 
kendi DNA'nızdan gelen değerlerle yaşa-
yarak pişiriyorsunuz. Bize göre en önemli 
özellik Orta Asya diyoruz, aslında Türkis-
tan coğrafyası demek gerekir. Türkistan 
coğrafyası demek daha doğru. Türkistan 
coğrafyasında iken biz, binli yıllar daha 
Kars'ın fethi gerçekleşmemişken, 1035’li 
yıllar Kars'ta o coğrafyaya fetih oku atıl-
mışçasına gelmiş Alperenlerimiz vardı. 
Onların getirdiği koku ses ve hava vardı o 
coğrafyada. O bölge çok ciddi Ermeni Me-
deniyeti olan bir bölge idi. Hani Harabeleri 
olan bölge Kars bölgesi idi. O yıllarda bile 
o bölge mimaride, taş işçiliğinde, hat sana-
tında, minyatürde, ileri idi, o bölgeye gelen 
insanımız çok kısa sürede fethetmişlerdir, 
bu kültürümüzün baskınlığını gösteriyor. 
Anadolu coğrafyasına gelmeden önce 
İran' daki Selçuklu, Türkmenistan da ki, 
Kazakistan da ki Selçuklu eserlerimiz içe-
risinde mimari eserlerimiz tek kubbelidir. 
Biraz daha bilgi edindiğimizde Türkistan 
şehrindeki Timur'un yaptırdığı mimari bir 
türbe, Türkistan'dan İran coğrafyasından 
bize en yakın şehrine gelene kadar iki tane 
büyük mimari eser vardır. Birisi Ahmet Ye-
sevi'nin türbesi, diğeri de İlhanlı'nın Müs-
lümanlığı kabul eden Olcaytu'nun türbesi-
dir. Bu eserler tamamen çini sanatından 
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oluşmaktadır. Çini sanatı, hat sanatı, bizle 
beraber Anadolu’ya gelmiştir. Ama bizim 
getirdiğimiz Selçuklu çinisi dediğimiz eser-
lerdir, bunu yapan hiç kimse sanat olsun 
diye yapmadı, yaşadığı hayat içinde ken-
disine kültürüne gerekli olarak eşya olarak 
yaptı ve üretti. Nenelerimizin dokuduğu 
kilim, şu an Amerikan müzelerinde, dede-
lerimin yazdığı Kur’an-ı Kerimler yine bir 
yerlerde. Biz Batıya doğru geldiğimizde 
mimari ufkumuz genişliyor, İmparator-
luk ufkumuz genişliyor. Şimdi hiç birinizin 
evinde büyük annenizin dokuduğu kilim 
yok, onlar gittiler, onlar nereye gittiler? 
Anadolu coğrafyasında medeniyeti inşa 
ediyoruz, ancak korumasını bilmiyoruz, ar-
keolojik kazı Anadolu’da iki yüz yıldan beri 
var, ancak hiçbirisi Selçuklu eserleri değil, 
hep Batı Medeniyetinin eserleridir. İzmir 
de uzun süre kaldım, 120 yıllık Bayraklı 
'da kazı yapılıyor, Çanakkale halen kazı-
lıyor. Biz medeniyeti halen baktığımızda 
anlamıyoruz, ama Batılı bir insan, bir Rus, 
Danimarkalı, İsveçli okuyor. Göktürklerin 
torunlarıyız, Orhun yazıtlarını okuyamıyo-
ruz. Sovyetler dağıldığında bile Orhun ki-
tabelerini yazan Rus’ tur. Selçuklu tarihini 
yazan bir Rus'tur. Medeniyeti araştıranlar 
hep başkalarıdır, sanat tarihini de yine Batı 
yazdı, biz onlardan üretmeye çalışıyoruz. 
Halı ve kilim neye denk geliyor, hat ne de-
mektir? Ecdadımızın ürettikleri bir medeni-
yet eseri idi, ama onu günümüzde ürete-
cek kapasiteyi yakalarsak başarı sayarım. 
Benim okuduğum akademide hocaların 
hiçbirisinde bu alfabeden yoktu, hocala-
rımız sadece mesailerini yapıyordu. Hele 
hele de İslam denilince herkes ürküyordu, 
bizde korkuyorduk o zamanlarda. Bir gün 
Cuma namazına gitmek için bir camiye gi-
diyorum çok uzakta, bir gün sınıftan tipini 

de hiç beğenmediğim bir kız arkadaşım, 
kolumdan tuttu, Alim bir dakika dur, bana 
namaz kılmayı öğretir misin dedi, ben de 
namaz kılmasını bilmiyorum dedim. Ha-
yır, sen namaz kılmasını biliyorsun dedi. 
Fidanlık camisinde namazı kılıyorsun, siz 
orda bahçede simit yiyorsunuz öğlen gö-
rüyorum dedi, biz balkondan bakıyorduk 
dedi. Niye kılmak istiyorsun diye sordum, 
dedi ki dua ettim Allah'ım bu sınavı kaza-
nayım iki rekât namaz kılacağım, ama okul 
başlayalı bir ay oldu halen kılamadım onun 
için dedi. Bu yüzden bizim medeniyetimiz-
de neyin nerede olduğu kimde olduğu belli 
değildir diyorum.

Talip Özdeş:
Burada çok özgün çalışmalar görüyorum 
her şey bir anda olmuyor zaman içerisinde 
olacaktır. Şu anda en önemli engellerden 
bir tanesi internet ve telefon, gençliği ku-
şatıyor, müthiş bir cazibesi var, üreten de 
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biz değiliz maalesef. Ben yolculuklar da çok 
yapıyorum, yanımda bir hanım kız, bakıyo-
rum zaman zaman elinde bir telefon, gece 
uyanıyorum bakıyorum halen telefonla uğ-
raşıyor, sabaha kadar öyle devam etti. O 
çocukta ne başarı olabilir bundan ne verim 
alınabilir. Ne yazık ki bir prototip oluşuyor, 
gençliğimizin nasıl kuşatıldığı ne yazık ki, 
şimdi çocuklara ve gençlere yönelik resim 
atölyeleri bunu kendi değerlerimizle doldu-
rarak, ailelerde bunu arzu ederler. Mesela 
batıyla da sentez yaparak, mesela ebru 
çalışmaları olabilir, Batıda harika ressam-
lar var, adamlar yapıyor. Mesela Allah'ın 
ayetleri o ayetlere uygun tablolar onların 
üzerine ayetin işlenmesi. Tiyatro çalışması 
cazip olmuyor Türkiye de, tiyatro kültü-
rü yeterli değil ama daha ileriye yönelik 
film, sinema önemli görüyorum. Bunlar 
tecrübe, yatırım, bilgi birikimi istiyor, ço-
cuk yaştan itibaren gençliği medeniyet 
çalışmasına dâhil edebilmenin alt yapısını 
oluşturmak lazım. Şu an internet ve tele-
vizyon bir meydan okumadır, televizyon 
programları sinema bir meydan okumadır. 
Bunlar temelli çalışmalar çok önemli idi, 
keşke yapılsaydı şu geçmiş dönemde, bu-
ralara keşke yoğunlaşılsaydı fakat bunlar 
pek yapılmadı. Siyaset buralara hükmetti. 
Sinema çok önemli, internet kullanılabilir, 
film dünyasına girmek gerekir, resim atöl-
yeleri güzel olur, serbest atölyeler oluştur-
mak güzel olur. Mesela tiyatrolarda şu var 
sahabelerin hayatı üzerinden konulu film-
ler, zengin tarihimiz SelçukluOsmanlı'dan 
geriye doğru, pek pahalı değil kısa ve öz 
şeyler yapılabilir diye düşünüyorum.

İdris Doğan:
Medeniyet inşası gayreti bir edebiyat öğ-
retmeni olarak üzerimize düşen bir sorum-
luluktur. Türk dili ile ilgili özel çalışmaları 
olan bir insan olarak şunu söylüyorum: Türk 
dilinin inceliklerini yaşımız kaç olursa olsun 
öğrenmek zorundayız. Türkiye de Türk dilini 
kullanan konuşan özel ve en önemli grupsu-
nuz, teşekkür ediyorum. Bunu daha ileriye 
götürmeliyiz. Yıllar önce yazdığım Ana Ha-
ber Gazete ’sinde de yer alan, unuttukları-
mız, kaybettiklerimiz, dil diye bir yazı. Unut-
tuklarımız şunlardı: Şeref, haysiyet, izzet, 
rahmet, bereket, adalet, zarafet, otuz tane 
kelime idi. Unuttuklarımız kaybettiklerimiz 
diye bu kelimeleri kaybettik. Çok mükem-
mel bir harika kavram olan şerefin yerine 
onur diyoruz, haysiyeti utanma diye geçiş-
tiriyoruz, zarafeti de aynı şekilde, hakkani-
yet, mürüvvet gibi, bu medeniyet inşasında, 
bunlar olmazsa olmazlarımız. Elli kelimeyi 
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ben özellikle üzerime aldım, tekrar getire-
ceğim bunları, bütün konuşmacılara bir ek-
sik görürsem ısrarla söylüyorum, bunları 
unuttuklarımız kaybettiklerimiz diye mutlaka 
getireceğim, günlük hayatımıza tekrar sok-
mak zorundayız. Çocukken Allah razı olsun 
annem yanlış konuşmamıza çok büyük tepki 
gösterirdi, ben aklım başıma geldi beş altı 
yaşına geldim. Annem ne o öyle ağzını yü-
zünü büküyorsun, doğru konuşsana derdi. 
Ana nasıl doğru konuşacağım derdim ben, 
ben nasıl söyleyeceğini bilmem, ama doğru-
sunu söyle derdi. Argo değildi konuştuğum 
kelimeler ama ısrarla sorardım anne nasıl 
söyleyeceğim diye o aynı cevabı verirdi. Bu 
birinci kısım medeniyet inşası konusunda. 
İkinci konu Akşehir'de Birkaç kurum açmış-
tık bir kardeşiniz olarak. Zamanın 28 Şubat 
döneminde bakan olarak Faruk beyi davet 
ettik, MHP'nin bakanı olarak sağ olsun gel-
di. Kendisi ile çok eskiden tanışıyoruz, bana 
dedi ki İdris 'ciğim nasıl başardın bunu? Ko-
rumaları var, vali var, il jandarma komutanı 
var, nasıl getirdin bugünlere diye sorunca, 
Allah'ım ne zor bir soru diye düşündüm. Sa-
yın bakanın önünde paylaştığım şeyi sizler-
le de paylaşmak isterim. Ben de kendisine, 
şu boş kâğıda çizerek sizlere de göstermek 
istiyorum, üç küme var sayın bakanım, bu 
kümenin birisi İslam kümesi, diğer kümeler 
yasalar, yönetmelikler kümesi, diğeri de en 
güzel tabirle töre kümesi. Bu üç kümenin ke-
siştiği çok dar bir yer alan var, Müslümanlar 
zaman zaman töreye ve yasaya uymadan 
şurada da geziyorlar. Yanlış yapmıyorlar 
ama devletlerin kendilerine has direktifleri 
var, yasaları var, şurada olursanız yasaya 
da uyuyorsunuz, ancak töre bunu makbul 
karşılamıyor. Örnek veriyorum, düğünde içki 
içmek, silah atmak törede var, ne yasamıza, 
ne inancımıza uygun, dolayısı ile sayın ba-

kanım şu dar çevre var ya, bu geniş alanda, 
şu dar çevrede olmaya gayret ediyor oluyo-
rum. Demedim ki öyle bir iddiamda yok Al-
lah göstermesin, şunu söylememiz lazım, az 
önce kardeşlerimiz çok güzel ifade ettiler, bir 
beşerin söylediği ve eylemi unutmayalım, 
kutsal değildir, kendisine vahiy gönderilen 
peygamberler hariçtir. Bizim ilk çıkışımızda, 
partilerde, ya da cemaatlerde, hatta Batıda 
bile bazı liderler günahsız görülüyor, dolayısı 
ile zaman zaman insan olarak kaçmalarımız 
olsa da bu alanda bulunmaya çalışıyoruz, sa-
yın bakanım dedim. Konya valisi çok heye-
canlandı, bakan masaya vurarak tebrik edi-
yorum dedi, kardeşlerim bu alanı kullanmak 
durumundayız, o zaman medeniyet inşasını 
ihyasını gerçekleştirebiliriz diyorum.

Abdurrahman Zeynal:
Biraz önce bir kardeşimiz en uzak yerden 
Rusya'dan geldiğini söylemişti, ben de en 
yüksek şehirden yani Erzurum'dan geliyo-
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rum. Yüksekten ovaya bakınca, ovadaki 
güzellikleri, rengârenk çiçekleri, kışı, yazı 
görmek mümkün oluyor. Bizim kendi coğ-
rafyamıza baktığımızda olumlu olumsuz bir 
şeyle karşılaşıyoruz, müsaadenizle bir ör-
nekle anlatacağım. Kazım Karabekir paşa-
nın Erzurum'da yetimleri var, bunlar Erzu-
rum'da bir tiyatro sahneleyecek, fakat halk 
o gün tiyatroyu sevmiyor, bugünkü tabirle 
halk hafif meşrepli insanların gittiği yer ola-
rak algılıyor. O nedenle Kazım Karabekir 
paşa medeniyet dili diyelim bir tabir buluyor, 
ibret sahnesi veya ibret yeri deyince tiyatro 
tiyatroluktan çıkmış oluyor. Müftü ve şehrin 
ileri gelenleri şuraya gidip ibret sahnesini iz-
leyeceğiz diyorlar, bunlar Kazım Karabekir 
Paşanın sağına soluna arkasına diziliyorlar 
yola çıkıyorlar. Giderken tıpkı Timur'un fille-
rinde olduğu gibi her köşe başında bir adam 
kaçıyor. Tam ibret sahnesinin giriş kapısına 
geliyor ki bir de bakıyorlar geride üç beş kişi 
kalmış herkes kaçmış. Neyse salona giriyor-
lar, salonda bizimkiler ibret yeri tiyatroya 
herkes sahneye arkasını dönüyor. O çocuk-
lar herkes tiyatroda, o milli heyecanları duy-
guları ortaya koyunca, bu sefer bizimkiler 
dönmeye başlıyorlar ve sahneye kilitleniyor 
herkes, ceplerinden mendilleri çıkartıp göz-
lerindeki yaşı silmeye başlıyorlar. Sonrada 
diyorlar ki; biz bu ibret yerini çok kötü bir yer 
zannediyorduk, çok güzel bir yermiş diyor-
lar, o zaman biz kendi medeniyetimizi inşa 
etme azminde ve gayretinde isek, kendi di-
limizi de oluşturmak zorundayız. Biz çocuk-
ken annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz iki 
tabir söylerdi, töreli olun, birde töreli devlet 
olsun, şimdi töre tabiri biraz önce geçince 
bizim milletimiz devletimiz töreli idi, o halde 
kendi kültür havzalarımızı bulup insanlığın 
alanına sunmamız gerekiyor. Bunu yapmak 
için tatlı dil kullanmak lazım. Hangi zeminde 

hangi şartlarda olursa olsun kardeşliğimizi, 
dostluğumuzu birbirinden ayırmayın. Şura-
da bulunan dostlarımızın birbirleri ile en az 
otuz yıl kırk, elli, elli beş yıl hukuku olduğunu 
biliyorum. Bu hukukun zedelenmesine asla 
izin vermeyin, yurt içi veya dışında nerede 
kardeşiniz varsa onlara ulaşın. Ama inanın 
bu milletin bu medeniyetin şu topluluğun or-
taya koyacağı çalışmalara ihtiyacı var. Son 
olarak bir sürü eşimiz dostumuz gidiyor, ki-
min nerede ne zaman öleceğini bilmiyoruz. 
Birinci olarak dünya hayatı fani, yetim hak-
kından, kul hakkından ve kamu hakkından 
kaçmanızı rica ediyorum, bu üç hakka riayet 
etmeyen insanlara söylemeyi ikaz etmeyi 
gerekirse tavır koymayı ilke edinelim diyo-
rum.

Halil Kaya:
Biz Ankara İmamHatip'te okurken, Mustafa 
abi bizim abimizdi. "Gonca" diye bir Duvar 
gazetesi çıkarmıştık. Nurettin Kulakoğlu da 
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bizimle röportaj yapmıştı. Bana: "Sanat ne-
dir?" demişti. Ben de hatırladığım kadarı ile 
şöyle cevap vermiştim: "Sanat, coşkun bir 
şelalenin döküldüğü, durgun suyun üzerin-
de meydana gelen beyaz köpükler kadar 
saf ve temiz bir duygudur." Şimdi bunu de-
dikten sonra esas bir konu belirtmek istiyo-
rum, benim söz alma nedenim Necmettin 
abinin konuşmasına katkıda bulunmaktır.  
Şu an üzerinde çalıştığım bir proje var, "Ye-
si’nin Kandilleri" diye, o proje ile örtüşüyor. 
Ahmet Yesevi Hazretleri'ne hocası Aslan 
Bab'ın birinci öğüdü: "Oğlum, ilim adamı 
olmak ayrı bir şey, ama sen hiçbir zaman 
asalak olmayacaksın herkesin takdir ettiği 
çok iyi bir sanatın olacak." şeklindedir. Ah-
met Yesevi de kendi çapına göre Âlim beyin 
bahsettiği o büyük türbenin olduğu yerdeki 
kendi dergâhında gününün iki üç saatini ah-
şaptan kaşık, kepçe yapımına ayırırmış ve 
evinin geçimini bununla sağlarmış, müritle-
rine de: "Gittiğiniz yerlerde sizi önce sanatı-
nızla tansınlar, mesleğinizle tanısınlar" diye 
öğütte bulunmuştur. Bunun Anadolu’ya 
yansımasına bakıyoruz, şu an hepimizin gu-
rurla takip ettiği bir elin parmakları kadar 
kişi var. Onların hayatlarını ve filmlerini ha-
zırlıyoruz, bunların ismini de Yesi’nin kan-
dilleri koyduk. Sırayla Ankara’dan başlaya-
lım, Hacı Bayram Hazretleri, hemen Ulus'ta 
Ogust Babedinin yanına kurduğu dergâhın-
da bir taraftan öğrencilerini yetiştirirken, 
bir taraftan da tarımla uğraşmış, kendisini 
bu konuda çok iyi geliştirmiş, çok iyi ziraat 
mühendisi olarak buğday tarımına çok bü-
yük katkıları olmuştur. Kırşehir’e gidiyoruz 
Ahi Evran Veli Hazretleri çok iyi deri ustası-
dır. Yanında Hacı Bektaş Veli Hazretleri taş 
ustası. Aksaray’a gidiyoruz, Somuncu Baba 
var ekmek ustası, Bursa’ya gidiyoruz Şeyh 
Edibali Hazretleri marangoz. Bu alperenle-

re bakarsanız ortak yönleri iyi birer mes-
leklerinin olmasıdır. Meslek olduğu zaman 
farkındalık oluyor, o mesleği yapmak için 
fedakârlık oluyor, o mesleği kabul ettirmek 
için kurallarnı yerine getirdiğiniz zaman in-
sanın kendisinde de ciddi bir medeniyet ter-
biyesi ortaya çıkıyor.

İlhan Akkurt:
Sanatta acaba neleri öne alalım, hepsi sa-
nat gerçi ama neleri öne alalım, hedefimiz 
gençliğe sahip çıkmak, baktığımızda genç-
lerin en çok sanat olarak ilgilendiği şey film 
ve müzik. Özellikle müziğe baktığımızda 
kapitalizm insanları üç şeyle baştan çıkar-
tıyor. Müzik, fuhuş ve uyuşturucu. Müzik 
diğer ikisine tabiri caizse mürit yani müş-
teri ve ortam hazırlıyor. Müzik şu andaki 
onların yaptığı müzik, rack, rep denilen, caz 
denilen neyse, şu an bütün müzik otorite-
leri insanlara cinselliği insanlara isyankâr-
lığı, insanlara itaatsizliği ve hippiliği öyle 
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bir hayatı aşılıyor. Benim bu haftaki yazımı 
mutlaka okuyun, adam bir müzikle hiç faz-
la bir şey harcamadan, müzik insanı hipnoz 
ediyor. Yani bilinçaltına yerleştiriyor. Senin 
zevklerini oluşturuyor, bu kadar keskin bir 
bıçak, nereye kullanırsanız, diğeri de si-
nemadır. Alevi topluluğu varlığını müzikle 
sürdürmüştür. Eğlenceden uzak, ben se-
mahları çok dinlerim, kendimin de bir sürü 
semah bestem var. Kendilerini yüzyıllardır 
koruyorlar, o önemi de veriyorlar. Yani dini 
iyi anlamamız gerekiyor, az önce arkadaş 
anlattı, efendimizin şaire dediği şeyi. Senin 
sözlerin oklardan daha etkili. Şimdi sinema-
ya gelelim. Nuri Bilge Ceylan bizim oralı, 
Çanakkale Yenice ilçesinin gariban bir ço-
cuğu. Bu mezun olunca gariban babası ve 
yeğeni ile imkânsızlıklar içerisinde kısa met-
rajlı birkaç film çekip oralara, buralara gön-
derdi. Hiç unutmam hatta yeğeni bak abim 
ben filmde oynadım, filmde oynadım diye 
gösterirdi. Bir ödül aldılar, uzak diye bir film 
olması lazım sanırım, dönüşte yeğeni olan 
bu çocuk trafik kazasında vefat etti. Şimdi 
Nuri Bilge Ceylan nerelere geldi? Bunlar 
zor işler değil, ben müziğe yıllar önce baş-
ladım, bu hafta yüzüncü bestemi hoşseda.
com' a attım. Bunu övüneyim diye anlatmı-
yorum, bunun sebebi var. Benim oğlum da 
rack müziği dinliyor, ben onunla hep tartı-
şıyorum. Ben ona diyorum ki bu müzik mi? 
Seni müzik kursuna yazdırayım gel öğren. 
Seninki kapı gıcırtısı gibi şeyler, diyorum.  
Biliyorsunuz bir ritim, sazda yok biraz ona 
inat, bak müzik nasıl yapılır diye göstermek 
için yaptığım bir şeydir benimki. Onun için 
üreteceğiz, Nuri Bilge Ceylan nasıl yetişti-
ğini anlattım sizlere, yüzüncü besteyi nasıl 
yaptığımı anlattım, sonuçta film ve müzik 
gençlerin öne çıkardığı şeyler, onun için 
bunlara önem vermeliyiz diyorum.

Hamit Yalçın:
Değerli arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim 
burada bulunmaktan sanat ve edebiyat 
icra kurulunun hayata geçirilmesinden 
büyük bir mutluluk ve onur duydum. Zira 
ülkemizdeki sanatsal faaliyetlerin eksik-
liğini kendi bünyemde yıllardır hissedip 
duruyordum. Belki ben hatırlatınca hak ve-
receksiniz, Sayın Cumhurbaşkanı üç-dört 
yıldır ortalama konuşmalarının ikisinde 
üçünde kültür, sanatta sınıfta kaldık, kül-
tür, sanatta çok geriyiz, çok şey yapmamız 
lazım, her seferinde bu konuya vurgu yapa 
yapa yapa söyleyip geliyor. Peki, arkadaş-
lar Sayın Cumhurbaşkanının serzenişlerini 
sahiplenipte Sayın Cumhurbaşkanı evet 
haklı, şu paneli yapalım, şu kurulu toplaya-
lım deyipte bu işe el atıp hayata geçirelim 
diyen bana bir tane adres gösterin Allah 
aşkına. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bunları 
söylerken, burada sizinle bir konuyu pay-
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laşmak istiyorum, beni derinden etkileyen 
bir konudur takdirini sizlere bırakacağım. 
Son üç yıldır Cumhurbaşkanlığı kültür sa-
nat ödülleri dağıtılmaktadır. Bundan bir 
buçuk iki yıl önce Ara Gürel'e büyük bir tö-
renle Cumhurbaşkanlığı kültür sanat büyük 
ödülü verildi. İkincisi yaklaşık on ay önce 
İzzet Keribar ustaya verildi. Ara Güler kim-
lik itibari ile Ermeni, İzzet Keribar Sebatay 
vatandaşımız. Kimliği ile ailesi ile ortada, 
benimde çok iyi görüştüğüm bir büyüğüm. 
Ancak İzzet Keribar kendisi gezi fotoğraf-
çısıdır. İzzet Keribar 'ın o ödülü hak edecek 
sanatsal hiçbir çalışması yok. Üçüncü ve-
rilen ödüle geldik. Yine kültür sanat büyük 
ödülü Doğuş Grubuna gitti, buda törenle 
verildi Külliyede. O da Ara Güler Müzesini 
derleyip toparlayan Ara Güler'in bakiyesi-
ni arşivini değerlendiren Doğuş Grubu bu 
ödüle layık görüldü. Büyük bir iş yapmış, 
Allah aşkına bu ülkenin, bu milletin hiç mi 
yerli milli bir evladı yok, sanatçısı yok? Do-
layısı ile bizim bu kurulumuzun çok önemli 
sanat projelerini hayata geçirirken yerli, 
milli sanatçılarımızın desteklenmesi nok-
tasında politikalar üretmelerini, çalışmalar 
yapmalarını diliyorum. 

Kurulumuza başarılar diliyorum, Allah yar-
dımcımız olsun.

Edip Ahmet Ceylan:
Saygı değer büyüklerim, geleceğe güvenle 
bakan değerli gençler, ben Amasya'dan geli-
yorum. Geleceğe güvenle bakan sevgili genç-
ler, Amasya'dan buraya Mustafa abiye telefon 
ettik, üç-beş arkadaşla birlikte geleceğiz dedik. 
İşleri dolayısı ile diğer arkadaşlar gelemedi, 
ben söz verdiğim için geç de olsa geleyim 
dedim. Arkadaşların hepsinin selamları var, 
geçtiğimiz yıllarda yine burada değerlendirme 
toplantısında beraberdik. Ben o zaman zayıf 
olan noktalarımızdan sanat ve edebiyat çalış-
malarımızda da etkili olmalıyız diye öneri sun-
muştum. Bugün bu konuyu konuşmamız beni 
eğitimci olarak sevindirdi. Bu bağlamda yaptı-
ğımız çalışmaları eyleme dönüştürüp topluma 
ulaştırırsak güzel olur diye düşünüyorum, yok-
sa bir şey ifade etmez. Bu yaptığımız çalışma-
ları amatörce değil profesyonelce yapmamız 
gerekiyor. Biz geçen yıllarda yüzyılların şiirini 
yazan şairler yetiştirdik, amabu şiirleri söyle-
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yen şarkıcılar yetiştiremedik. Bunlar kalıcı ol-
madı, bir tiyatro, güzel bir sinemacı, bir ozan 
çıkartamadık. Bunlar topluma kendimizi tanıt-
mak için güzel örnekler olur inşallah diyoruz. 
AYİZİ dergisi ve Pınar, İlim ve Sanatta Gerçek 
bu sahada örnek alınmalı, geçmiş yıllarda bi-
zimle irtibatı olan usta şair ve yazarlarımızla 
bunlara ulaşılıp istifade edilmelidir diye düşü-
nüyorum. Biz haftada üç gün Amasya'da me-
deniyet okumaları başlığın altında  çalışmalara 
başladık. Bu üç kişi ile başlayan çalışma  15, 20 
kişi oldu, üç tane AYİZİ dergisi istiyoruz diye 
düşünürken bu sayı 10'a çıktı. Bundan sonra 
da katılımın  daha artabileceğini düşünüyoruz. 
Birisini kendi imkânlarımız çerçevesinde öğ-
retmenevine bırakıyoruz, birisini park bahçe 
kitap okuma salonuna bırakıyoruz, bütün top-
lumun istifade etmesini sağlıyoruz.

Haki İnci:
Ben kısaca şunu paylaşmak istiyorum, ben 
altı yıl önce Ankara'da çalışıyordum, hani di-

yorlar ya marifet iltifata tabidir, Hataya gittim 
ve geldim. Vakıfta fiziki olarak, bina olarak çok 
güzel değişimler olmuş, bunlar çok önemli ça-
lışmalar. Başta Hayrullah abi ve tüm yönetimi 
kutluyorum. Bu güzel bir şey, ayrıca kültür 
sanat malumunuz 1970'lerde Konya Akşehir 
Öğretmen Okulunda İdris abi ile tanışma fır-
satını bularak, Caner abimle tanışarak bu da-
vayı tanıdık. İlk kültür sanat dernekleri adında 
derneklerimiz olduğunu biliyorsunuz, kültür 
sanata bizler yabancı değiliz. Olması gereken 
şeyler yeniden gündeme geldi. Yetmiş, sek-
senlerden sonra bir fetret devri yaşadık. Al-
lah'a şükür, olması gereken şeyler gündeme 
geldi. Yayın, sanat faaliyetleri çok güzel şey-
ler, olması gereken şeyler. Biz Müslümanların 
belki en büyük eksiği şu; özellikle sanat nokta-
sında bazı sanat dalları ihmal edilmiş, örneğin 
bir müzik, sporun belli dalları, resim, bunlar 
insanların fikirlerini ideolojilerini, davalarını 
bir kitleye yaymak için çok harika bir fırsattır. 
Ben öğretmen okulunda hatırlarım, özellikle 
saza, söze, bağlamaya giden arkadaşlarımız 
okuldaki arkadaşları oraya götürürlerdi. Ken-
di dünya görüşlerini de o sazla, sözle işlerler-
di. Biz bu işlerden biraz geri dururduk, yanlış 
yaptığımızı sonradan anladık. İşin gerçeği bu-
dur, bana göre kendi inancımızı, değerlerimizi 
katmak kaydıyla bize göre olan tüm sanat dal-
larımızı gençlerimizle beraber inşallah daha 
iyi icra etme fırsatı buluruz. Bu arada Hayrul-
lah abi yurdu gezdim, geçmişten daha iyi bul-
dum, daha güzel derli toplu buldum, bunda da 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. Üstat Necip 
fazıl diyor ki, tohumu serp  çıkmazsa toprak 
utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, 
ey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsa 
doğuran kısrak utansın. Gerçekten olmaz yok, 
hani derler ya uzmanlar insanın beyninde ap-
tal bir nokta varmış, ne dersen zamanla ona 
inanırmış. O yüzden beyninize olumsuz me-



ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

54

saj göndermeyin, olumlu mesaj göndermeye 
gayret edelim. Çalışanın Cenab-ı Allah bir gün 
elbet kapısını açar. Milli Devleti kuramadık, 
ama hedef yirmi beş yıldı o zaman, kurama-
dık ama devletin her kademesinde sizin gibi 
değerli abilerimiz bu devlete elinden gelen 
hizmeti yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. 
Çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz, bunu yü-
rekten söylüyorum, bu memlekete lazımsınız, 
onun için şair diyor ya; küçük görme, hor gör-
me delikanlım kendini, evet bizim kendimizi 
küçük hor görmeye hakkımız yok, her biriniz 
ayrı ayrı birer değersiniz. Hatay'dan, Hatay'lı 
arkadaşların selamlarını iletiyorum saygıla-
rımı sunuyorum. Karanlık aydınlıktan, yalan 
doğrudan kaçar, güneş yalnızda olsa etrafa 
ışıklar saçar, üzülme doğruların kaderi yalnız-
lıktır, kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.

Hasan Mutluoğlu:
Bir iki önerim var onları söylemek isterim,  
sayın başkanım, bu toplantı gerçekten çok

kaliteli oldu. Aslında 3 gün sürebilecek bir 
çalıştayın programının özeti oldu. İnşallah 
daha geniş daha iyi yerlerde geniş çalış-
malar olur. Bu toplantıda bir gencimizin, 
özellikle bir bayanın yer alması sevindiri-
ci. Gençlerle beraber katıldığımız toplan-
tılarda, tecrübeli insanlarla genç insanla-
rın buluşturulması, tecrübenin aktarılması 
ve özümsenmesi konusunda atılan adım-
lardan birisi oldu, bunun için teşekkür edi-
yoruz. Ay Yayınları arasında bizim okudu-
ğumuz eskiden siyer vardı, biz gençlerle 
çalışma yapıyoruz, bir siyer araştırması 
yaptık. Celal Vatandaş arkadaşımızın iki 
ciltlik siyeri var, biraz uzun, faydalanma 
konusunda sıkıntı var. Belediyenin bastır-
dığı bir kitap var, Ahmet Cevdet paşanın 
peygamberimizle ilgili bir siyer, Mahir iz 
hoca ve aynı zamanda bir tarihçi ismini 
hatırlayamadım, o kitabı düzenlemişler 
belediye yayınlamış. İçerisinde bizim en 
azından inanmadığımız birçok hurafeler 
var, onu da okutmak olmuyor, öyle ise 
isteğimiz şudur: İlm-i Hal tercih edilen 
bir kitap, ileri olanlar için değil de yeni 
başlayanlar için. Dedim ki bundan sonra 
bana soru sormak yok İlm-i Hali al, bura-
dan bul dedim. Öyle ise bir kaliteli siyere 
ihtiyacımız var. Değerli abilerimizin ortak 
çalışması ile birlikte, bizim dışarıya açıl-
mamız konusunda da bu tür çalışmalarla 
basına acaba ulaşamaz mıyız? Bizim dışı-
mızdaki basınla iş birliği yapamaz mıyız? 
Biz dar çerçevede bunu yapıyoruz. Benim 
önerim şudur, vakfın mahiyetini çok iyi 
ortaya koyabilecek basına yansıtılacak 
bir programla, basına bunu yaptırmaya 
çalışalım, bu önerim olsun. Yine, çeşitle 
programlar yapılıyor her yerde, birçok 
programlara tanık olduk. En son Mevlüt 
Ayhan abi ve Şazeli Çügen abi Konya'ya 
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geldiler, dışardan birisini konuşmacı ola-
rak alarak, sadece mantığını öğrenmek 
amacı ile üniversitede gençlere program 
yaptırdık. Gençlerimiz bin kişilik salonu 
doldurdular, orada şu eksiği gördük; Ana-
dolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı'nın bir 
tanıtıcı broşürü yok, öyle bir broşür ola-
cak ki; tanıtım amacında öz bilgiler olan, 
buna şiddetle ihtiyaç vardır. Yine Mevlüt 
Evren abi bugün gelmedi, onun ısrarla 
üzerinde durduğu bir Anadolu Vakfı Mar-
şı, Allaha şükür bir bestecimiz de varmış, 
çarelerimizde var, tam bizi anlatabilecek 
bir şeyi harekete geçirmek gerekiyor, te-
şekkür ediyorum. Bundan sonraki kuşağa 
bu güzel değerleri anlatma fırsatını Allah 
bizlere nasip etsin. Konya'dan bütün illere 
selam ediyoruz. Allaha emanet olun.

Şuayip Yeğen:
Sevgili dostlar bu kadar uzman ve bilim 
adamının içinde benim bir tebliğim yok, bir 

talebim var. Ben Aydın’dan geldim, geçen 
günlerde Aydın için kullanılan bir tabir var-
dı. Aydın artık İzmir’leşiyor diyorlar, nasıl 
bir şeyse. Bugün de konumuz medeniyetti. 
Aydın için hep Aydın Menderes’in derler si-
yasetçiler bir yerden girer bir yerden çıkar-
lar. Aydın bir zafiyet geçiriyor. Bu dönem 
bu birlik hareketinin, bu ittifak hareketinin 
güzelliğini yaşayacağız, beraber olacağız. 
Bu Batı medeniyeti sıyrılıp çıkıyor. Ben 
endüstri mühendisiyim, güzel sözleri ifade 
edemiyorum, bugün burada konuşan arka-
daşların konuşmalarını kitapçık haline ge-
tirilmesini istiyorum. Ne iş yapıyorsun de-
diklerinde ben STK’cıyım diyorum. En az 
10 tane STK’yı organize ettim ama herkes 
farklı gidiyor. Bugün hakikaten başkanım 
da biliyordur, mimar mühendisler grubu 
derneği diye bir oluşum var, İstanbul Bü-
yükşehirde doğmuş. Yine bizim burada-
ki muhtevayı ve medeniyeti savunuyor, 
onu organize etmeye çalışıyorum. Fakat 
tabii yine karşıma kültürel yönden zengin 
insanlar çıkınca biz hep susuyoruz. İnşal-
lah bu bildirileri bize ulaştırırsanız birlikte-
liği daha kolay sağlar, bir tarafa bağlarız 
diye düşünüyorum. Benden önce konuşan 
kardeşimin ifadelerini kullanacağım, va-
kıf merkezi gayretler sayesinde çok güzel 
bir şekle gelmiş, çalışma tarzı çok güzel. 
Ben de kendi özel ofisimde Vakıfla ilgili ne 
kadar elime broşür geçer, ne kadar varsa 
seviniyorum. İşte Anadolu Vakfı bu demek 
durumunda kalıyorum. Onlar kendi kendi-
lerine okuyorlar, inşallah konuşur vaziyete 
geleceğiz diyorum, teşekkür ediyorum.
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Işılay Arkan:
Kıbrıs'ta uzun zaman kalıpta buraya gel-
mediğim zaman moralim bozuluyor, bura-
ya gelince de moralim bozuluyor. Arkadaş-
lar az önce yemekte bir bilgi verildi bana, 
Kıbrıslılar Türkiye'yi sevmiyor şeklinde. 
Kıbrıs'ta neden bu duruma geldik, bizim 
ortaya koyacağımız strateji bakımından 
önemlidir. Düşünüyorum da İngilizler za-
manında, İngilizler dinden uzaklaştırdılar, 
sonra ne oldu Türkiye'den hocalar geldi. 
1950-55'lerde, bu hocalarımızın özelliği 
milliyetçiydiler, dindar olanlar da vardı. 
Fakat konu olarak işlenen konu, milliyetçi-
lik konusu idi. O yıllarda çarpışmalar baş-
ladı, hocalarımız da ordaydı, katliamlar fa-
lan oldu ama ucuz atlattık. 1960 anlaşması 
olduğunda Türk askeri geldi, Türk askeri 
geldiğinde hatırlıyorum karşılamaya gittik, 
muazzam bir karşılama vardı. Biz ağlıyo-
ruz, kadınlar, kızlar çocuklar, bir sevgi var.

1957-58 lerde sinemadayız, boğazdan ge-
miler geçiyor, biz ayağa kalkıp alkışlıyoruz 
Türk bayrağını görüp. 1963 de çarpışma-
lar başladı, ölenler oldu, şehitler oldu, ben 
de o çarpışmalara katıldım. Benim müca-
delem şuydu, hücum ederken Allah Allah 
diye giderlerdi. Camiler bombalandığı za-
man camimiz tahrip edildi derlerdi, 1968'e 
geliyoruz gençlik bunalıma giriyor. Liseyi 
bitirdik ne olacak bizim halimiz, sosyal 
bunalım başladı. Türkiye karar alıyor bu 
arada, mücahitlik yapan her gence borç 
veriyorum diyor, Türkiye’ye geliniz, çün-
kü İngiltere'ye kaçmaya başlayanlar da 
vardı. İngiltere ve Avustralya'ya giden 
Rumlar, Doktor olan Türkleri kullanarak 
Avustralya'ya göç hareketi başlattı. İş var 
orada, kurtulacaksınız dediler. Türkiye 
burada güzel yaptı, Türkiye ye geldik biz, 
Türkiye'ye geldiğimizde şanssızdık. Sabah 
okula giderdik, bire kadar, birden sonra 
mevziiye giderdik. Silah elimizde şu veya 
bu şekilde çalışırdık. Bir kültür aktarması 
bize verilmedi. Ne dendi, Rum vardır öl-
düreceksin, savunma vardır, hücum et-
meyeceksin. Mermimiz azdı, yapacağınız 
tek şey savunmadır, Rum öldürünüz o 
kadar. Biz Türk'üz Atatürkçü'yüz. Kültür 
verilmedi bize, muazzam kültür eksikliği 
vardı, biz böyle geldik Türkiye'ye. Biz gel-
diğimizde 1968'de geldim, sol hareketler 
vardı, Darwinizm, Marksizm, Komünizm 
hareketleri vardı. Benim kaldığım yerde 
ODTÜ'de Deniz Gezmiş vardı, arkadaşla-
rımın çoğu onların ideolojisini benimsedi, 
çoğunu kaybettik, ben hasbelkader kur-
tuldum. Babadan kalma bir temel aldığım 
için, Cumaları camiye giderdim, oruç tu-
tardım, bu kurtardı beni. Ben Allah'ı sev-
meyenleri sevmem, arkadaşlarımızın çoğu 
Sosyalist, Komünist Marksist oldular. O sı-
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rada gençliğe seslenecek kuruluşlar yoktu. 
Bir gün Ulustayım elime birmecmua geçti. 
Yeniden Millî Mücadele, Kıbrıs'tan bahse-
diyor orada, ilk defa Kıbrıs'tan bahseden 
bir şey görüyorum. Hürriyet var, Günaydın 
var, hiç bahsetmiyorlar onlar Kıbrıs'tan. 
Ardından İlimde, Sanatta Gerçek mecmu-
ası geçti elime, o da dini yönden Mark-
sizm'e karşı, Komünizme karşı muazzam 
yazılar vardı. Böyle girdim bu olaya beni 
bu kurtardı, Allah razı olsun onu yazanlar-
dan. Arkadaşlarımı kaybettim ben, tabii ki 
1974 harekâtında yine çarpışmalar oldu. 
Türk askeri geldi, yine herkeste heyecan. 
Fakat mezun olan gençler, bu gençler de 
Marksist olarak geldiler. Ben sonradan 
öğreniyorum ki, bazıları Erenköy'de olan-
lar Rum'a ateş etmezlermiş. Biz insancılız, 
insan öldürmeyiz diyerek. Biz bu duygular 
içerisinde olan insanlarla yaşadık. Ardın-
dan 74 olayından sonra ben hep söylerim, 
1974 olayı bizim hırsız olduğumuz olay-
dır. 1963' ten 1974'e kadar bir kuruşumuz 
yoktu, arabamız yoktu, arabalar çıktı orta-
ya, satışlar başladı, çok ucuza satıyorlar, 
Rumlardan kalma arabalar, gümrükten 
kalma arabalar. Araziler genişledi, hürriyet 
başladı, geri döndü millet, fakat o sırada 
bir olay oldu, komutanımıza biz Bayraktar 
diyorduk. Komutanımız demiş ki Denktaş 
Bey'e, ben bitirdim görevimi gidiyorum, 
ancak sana bir tavsiyem vardır, bu gençli-
ğe dikkat et, bunlar yarın Rumların önünde 
diz çökerler, çok zayıf bir kontrolün var ül-
kede, bitirirler sizi, istihbaratını güçlendir. 
Teşkilatın dağılmaması lazımdı, o şuur öl-
memesi lazımdı. Toplanmayınca ve bıra-
kılınca o dedeler, benim yaşımda olanlar 
birçoğu unuttular başlarından geçenleri. 
Biz çektik çocuklarımız çekmesinler, mü-
ziği ile sanatı ile boş ver bunları, dinlen-

sinler, ölümler olmasın, kavga etmesinler. 
Ekonomimiz düzeldi işte böyle gitsin hep. 
Menfi sanat kültür yönünden başımıza sı-
kıntılar gelmeye başladı. O mezun olanlar 
1968 kuşağı diyoruz onlara, bunların ço-
ğuna iş verildi, memurların çoğu müdür 
oldu, sanatkâr oldu, öğretmen oldular, şu 
oldu bu oldu. Kıbrıs'ta sanatkârın, esnafın, 
çiftçinin üzerinde artık 1968 kuşağı vardı, 
kontrol onlardaydı. Onların konuşmaları 
başladı, seçime girdiler, maalesef hiç de 
milli konuşmalar olmadı, bu yavaş yavaş 
bizi yemeye başladı. Ardından sendikalar 
bu işi mahvetti, bir gün Cemil beyi gördüm, 
Kıbrıs'tan sorumlu idi, 2000 yılında bir kok-
teylde sanırım, ben de vakıfların başında 
idim. Işılay dedi bana, bu toplumu kurtara-
mayacaksınız, bu sendikalar olduğu müd-
detçe. Siz halledemezsiniz, sizin yasaları-
nız bu sendikaları önleyemiyor, sendikanın 
emrinde her şey. Öğretmen yapacaklar 
sendikanın mutlaka kararı ile olacak der, 
müdür yapacaklar sendika müdahale eder, 
bunu istemem der. Bu idare halen sendi-
kaların elindedir. Onun için duyuyorsunuz, 
niye diğer sendikalar öğretmenler görev 
yapıyorlar Türkiye'ye küfür ediyorlar ne 
paranı ne askerini isteriz diyorlar. İki üç 
kişi bunlar aslında nasıl kazanıyorlar ka-
zanıyorlar işte bu işi çok iyi biliyorlar. Her 
üç yılda bir seçim oluyor, bu adamlar aynı 
adamlar başa geçiyor. Bu adamlarda me-
deniyet diye bir şey yok, Marksist taktiği 
kapmışlar, Komünist taktiği kapmışlar, o 
taktiğe göre o düşünce sistemine göre, 
inanç sistemi kurmaya çalıştılar, başardı-
lar. Buna da, Türkiye bir şey yapamıyor, 
küfür ediyorlar, demokrasi vardır, uluslar 
arası anlaşmalar vardır. Kıbrıs bu durum-
dadır, bu durum bizi üzüyor. Geçenlerde 
Türkiye'nin baskısı ile baskınlar oldu, FE-
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TÖ’cüler iş başında idi maalesef, bir anne 
kız tutuklanmış, hemen gazeteler yazdı 
işte, kim bunlar, Komünist Partisini savu-
nan onun üyeleri idi. Yasak belge bulmuş-
lar, PKK ile ilgili belgeler bulmuşlar, onun 
ideolojisini savunan, PKK'nın bayrağını 
bulmuşlar, nasıl oluyor kim bunlar, bakı-
yorum bu bayan Türkiye'den gelmiş. Şim-
di Kıbrıs'ın nüfusu 330 bin, eski Kıbrıslılar 
100 bin 90 bin civarında. Vatandaş olarak 
Türkiye’den geliyor içimize bu kardeşleri-
mizin içinde PKK var istediğini yapabiliyor. 
Ben mesela seçimlere katıldım, 1988 de, 
Dipkkarpaz bölgesini seçtim, çünkü dindar 
insanlar vardı beni tanırlardı, orda Kuran 
Kursları açtık. Gittik ki meğer PKK karar al-
mış orada, Işılay beye oy vermeyeceksiniz 
diye. Bana haber geldi, ama son gece, çok 
geç, damadım benim Kürtçe biliyor, bana 
baba kaybedeceksin dedi, böyle çalışma-
lar oldu, maalesef biz çok önlendik. Bu 
halk ne yapacağını bilmez haldedir. Kimisi 
Türkiye'ye söver kimisi sever, esas Kıb-
rıs'a baktığımızda yüzde seksen Türkiye 
taraftarıdır, yüzde yirmi, otuz Türkiye'nin 
gereği yoktur, biz anlaşalım AB ye gire-
lim kurtulalım diyenler vardır. Türkiye'den 
gelenlerde bunu söylüyor. AB vardır daha 
refah bir hayat vardır, acı olan o, şim-
di ne diye Türkiye ye bağlı kalıyorsunuz? 
Karadenizliler, Hataylılar, Konyalılar var, 
hepsinin içi boş bunların tabi. Türkiye'nin 
yüzde sekseni yüzde doksanı dine meyil-
li insanlardır, böylece din okulları açalım, 
biz yıllar önce Erbakan Hoca zamanında 
gelmiştik, rapor vermiştim ona, bir ilahiyat 
koleji açın, Kıbrıs'ın şartlarına göre dedim. 
Lütfen bizi görünüz yapacağınız zaman, bu 
kardeşlerimiz bizi görmediler, kendi başla-
rına oturdular müfredat program çıkardı-
lar, bakanlığa gittiler, devlete bağlı İlahiyat 

koleji açıldı. Herkes heyecanlandı kolejimiz 
açıldı diye, yanlış yaptınız dedim, niye bizi 
görmediniz ben okul müdürüyüm,

kırk yıl bu işin içindeyim, ben yasaları bili-
rim oyunlarını bilirim dedim, nitekim oyu-
na geldiler. Devletin okullarında sendika 
hükmeder, kimi öğretmen koyacaksın kimi 
koymayacaksın onlar karar veriyor, şimdi 
din derslerinde koymuşlar komünistlerden 
de fen öğretmenlerini yine aynı şekilde, 
şimdi tedbir düşünüyorum, tıpkı Cemil Çi-
çek beyin bana söylediği gibi ilk önce sen-
dikaların belini kırmak lazım, başka sendi-
ka kuralım diyorum, ben teklifimi arz ettim 
buraya, bir okul kuralım, öyle okul kuraca-
ğız ki, yine dini yönü ağırlıklı olacaktır ama 
devlete bağlı olmayacaktır. Özel okul ola-
caktır, öğrenciler özel okulun kendi şart-
ları içerisinde eğitimin bir şekli de vardır, 
Kıbrıslının da huyunu suyunu bilirler neye 
karşı çok iyi bilirler, çünkü açtığımız İmam 
Hatip İlahiyat okullarında bir kısım çocuk-
lar diğerleri gibi ahlaki yönden bozulmaya 
başladılar. Dindar kızlar ve oğullarımız var 
ama, bunun yanında tıpkı diğer liselerde 
olduğu gibi dejenere olanlarda var bunun 
içinde. Çünkü öğretmenler tamam değildir, 
durum budur, özetledim tabii bunun düzel-
mesi için gençlerin düzelmesi için internet 
olayı büyük bir olaydır. Ben müdürlük yap-
mış bir insanım, gençler acılar içinde idi, 
hepsinin elinde bir telefon vardır, istediği 
kanala girer, orada her şeyi öğrenir, sen 
sınıfta bir şey söylersin güler, milliyetçilik 
falan umurlarında değil, çoğunluktan bah-
sediyorum ben herkesten değil. Milliyetçi 
olan, dindar olan çocuklarımız var ama 
azınlıktayız. Çok uzun vadeli çalışma ol-
malı, İngilizlerin yaptığı gibi İngiliz ne yaptı 
biliyor musunuz okullar açtı, bugün bile İn-
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gilizlerin kurduğu okul vardı, öğretmenleri 
İngiliz'di, müdürü İngiliz'di, kırk Kıbrıslıyı 
koyar kamufle eder o okul, bizse kamufle 
etmiyoruz istediğimiz eğitimi yapamıyo-
ruz. Halkın bile karşı çıkacağı şekilde prog-
ram yapıyoruz, beceremiyoruz bize karşı 
çıkıyorlar, bu işi yürütemiyoruz. O zaman 
iyi çalışmak lazım, bilimsel çalışmak lazım, 
ümit var diyorum, çünkü Kıbrıs'ta arkadaş-
lar tarikatlarda çoğaldı, benim gördüğüm 
şu, ben tarikatçı olmadığım için grupla-
rı birleştirmeye çalıştım, toplantı yaptım 
çoğuyla, hatta on on beş yıl önce yaptım, 
birinci toplantıya geldiler, ikinciye gelmedi-
ler, neden? biz Adana'ya bağlıyız falan yere 
bağlıyız dediler, teşekkür ederim sağ olun.

Şazeli Çügen:

Değerli Hazirun sonuç bildirgesini çok öz 
bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Hiçbir 
medeniyet inşa hareketi hamasi prototip 

üzerine oturmaz. Büyük düşünce, büyük 
sanat, büyük inanç, büyük ahlak, hak ve 
hürriyetlere intizam eden büyük hukuk ha-
reketidir. Kültür yerli ve milli özellik taşır-
ken medeniyet evrensel bir harekettir. Bu 
nedenle tüm insanlığa hitap eden bir dile 
ihtiyaç vardır. Medeniyet öyle bir tasav-
vur inşasıdır ki, her şeye şekil vermek, her 
şeyden üretim yapmaktır. Her medeniyet 
inşası evrensel değerler üzerine oturmak-
tadır, bu nedenle medeniyetler inanç üze-
rinden tanımlanmakta, üretim üzerinden 
hakimiyet kurmaktadır. Medeniyetlerin 
inşasında aydın zümresinin sorumluluğu 
bulunmaktadır, ancak aydın zümresidir ki 
her türlü bilgi üretiminin önünü açacaktır. 
Her sanat dalı kültür ağacının dalları ve 
meyveleri gibidir. Sanat üretimin disiplini-
ze edilmesidir. Medeniyetimiz sözlü kültür 
geleneğinden gelmekle beraber, kök itibari 
ile kaleme ve yazdıklarına and olsun vahyi 
ile, yazılı bir gelenek üzerine oturmuştur. 
Medeniyet hareketimiz vahiy ve risalet te-
melinde inşa edilecek yeryüzünün imarı ve 
ıslahı hareketidir. Sanat üretmek ve yap-
maktır, ancak estetik bir hüviyet kazandırı-
larak yapmaktır. Gençliğin müstehcen ses, 
söz ve davranışlardan kurtarılarak ahlaki 
bir eğitime tutulması elzemdir. Medeniyet 
inşasında dil bir sorun olmaktan çıkarılma-
lı, yabancı istilasından dilimiz kurtarılmalı-
dır, dil geçmişle gelecek arasında bir köprü 
olup kültürün taşıyıcısı ve medeniyetin in-
şacısıdır. Saygılarımla.
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Hayrullah Başer:

Sanat, hep sanat dediler, sanat nedir bili-
yor musunuz? Âlim hocamla olan hatıramı 
anlatarak başlamak istiyorum. Biz bir külli-
ye yaptık Gölbaşında hat yazdırma nokta-
sına geldik, bir hattat arıyoruz. Sabah da 
isminden bahsettim Prof. Sedat Çelik abi 
bu işlerden anlıyor, bizim bir Âlim hoca var 
diyor, Âlim hoca deyince sakallı, saçlı yaş-
lı, başlı biri diye düşünüyorum. Yaptığı işi, 
yazdığı Hat’ları görelim de ona göre bir ka-
rar verelim dedim. Ben bu işten anlamıyo-
rum, zaten sanat benim pek becerebildi-
ğim bir şey değil. Âlim Korkmaz'la tanıştık. 
Ben kendi gözüme hoş gelen şekliyle şöyle 
olmuş böyle falan diyorum. Alim hoca 
Dedi ki; biz eskiden buna, sanat ideolojinin 
estetik hüviyet kazanmasıdır, derdik dedi. 
Siz kim oluyorsunuz dedim bende, öyle de-
yince anlatmaya başladı. Benim de Yoz-
gatlı olduğumu anlayınca, Yozgat'tan da 

tanıdıklarımız var dedi. Kimleri tanırsın de-
dim, işte Cemil abi, Mehmet abi, Selim abi, 
Hayrullah abi diye devam etti. Sen Hayrul-
lah abini gördün mü dedim, ben Hayrullah 
Başer ‘im dedim ve tanıştık. İşte sanat 
böyle bir şey, hemen sizi buluşturuyor, o 
bakımdan ben şunu ifade etmek istiyorum; 
Necmettin Bey burada olsa idi onun elli yıl 
önceki bir hatırası vardı. Çanakkale yine 
böyle Mart ayı idi, Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulunda Çanakkale'yi anma toplantısı 
var. Başkanı Necmettin Bey cılız soluk 
yüzlü bir genç. Oraya Ahmet Kabaklı, 
Cumhuriyet'ten Oktay Akbal oradan yetiş-
mişler, ertesi gün Cumhuriyette Oktay Ak-
bal'ın bir yazısı var, bir tıfıl çocuk çıktı kür-
süye, ağzında bir bakla, ideolojinin ihyası 
şart diyor. Millet ideolojisinin ihyası; ama 
bir türlü o baklayı çıkarmıyor, ama ne de-
mek istediği belli oluyor diyor. Cumhuri-
yet'in bende halen o kupürü durur. Hatı-
ramda yazacağım böyle anılar, tabii bu 
emekler boşa gitmedi. Tabii bugünü Al-
lah'a şükür dolu dolu yaşadık, doğrusu ben 
kendim de çok istifade ettim. Dolu dolu bir 
gündü, sizler uzaktan, yakından geldiniz 
önce hepinize teşekkür ediyorum. Bazı is-
tifham bırakan şeyler var, o konularda 
daha çok açıklama yapmak istiyorum. Ön-
celikle şunu izah edeyim, bugün arkadaş-
larım konuşurken, Vakıf yönetimi olarak 
yaptığımız noktada da ben kendi bazımda 
test ettim, ama vardığım sonuç şu ki; bu 
testte biz aynı şeyleri söylüyoruz, aynı tel-
den çalıyoruz, ama bazı iletişimde eksik 
olan kısımlar var, onları da tamamlamak 
istiyoruz. O bakımdan bu testi iyi geçtik 
gibi geliyor bana. Caner hocam onu ifade 
etmekte isterim, sabah gelirken Polis Rad-
yosunda "gel gel gel" kardeşim çalıyordu, 
siz üretin verin, Bestami Yazgan için Yu-
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nus Emre dediler dendi. Gömülü Çoban fa-
lan diyorlar, ama biz orada kaldık, orada 
kalıp üretmeyince alanda da yoksunuz. 
Şuna şükrediyorum, biz yedi yıl önce baş-
ladığımızdan bugüne geldiğimiz noktayı 
görüyorum. Birçok şeyi el yordamı ile yap-
tık, bize destek olanlardan Allah razı olsun. 
Biz 10 konuda ilim adamlarımızla rapor ha-
zırladık, hiçbirine de beş kuruş ödemedik. 
60-70 kişi üniversitede akademisyenler, 
alandan gelen arkadaşlarımız. İslam Coğ-
rafyasının jeopolitiği, Tarım Su Politikası, 
Ekonomi, Sanayileşme, Türkiye'de Yargı 
Sistemi, Dini Hayat gibi konular, bugün 
onun yedi tanesini yayınladık. Üç tanesini 
de Ramazan öncesi yayınlayacağız. Allah 
nasip ederse Eğitim Raporu tamam, İnşal-
lah editörlerimize vereceğiz, hep söylüyo-
ruz, biz üç dört elekten geçmeden eseri 
yayınlamıyoruz, elekten geçiriyoruz, on-
dan sonra yayınlıyoruz arkadaşlar. Bir sis-
teme bağlamaya çalıştık, bir ay önce olan 
bir iş daha önce yoktu hesabımızda. Cemil 
Bey sizin etkilendiğiniz şeylerden etkilen-
miş, dedi ki bu kadar akademisyen çalıştı-
rıyoruz, şu DİL konusunu bir gündeme alıp 
Vakıf olarak bu işi yapalım dedik. Onu da 
gündeme aldık, şu an inşallah Ramazan 
öncesi onu da tamamlayacağız. Dil ile ilgili 
akademisyen Necmettin Bey, Kerem Bey, 
Ali Bey 7-8 arkadaş çalışıyorlar onu da in-
şallah tamamlayacağız. Bir başka Medya 
ve İletişim konusu İsmail Nakilcioğlu, İbra-
him Bey şu an Osman Arslan'ın desteğiyle 
onu tamamlayacağız. Değerli dostlar bazı 
şeylerin bilinmesini arzu ediyorum, zalim 
olan, pragmatist olan, paganist olan, ben-
merkezci olan bir sisteme bir anlayışa me-
deniyet denemez. Beraber oluşturduğu-
muz bizim medeniyet anlayışımızın 
ölçüleri, medeniyet tasavvurumuzun ölçü-

leri, bu konuda  kavramda da bir hayli üze-
rinde durduğumuz İhya olmalı, denmeli mi 
denmemeli mi? Aslında medeniyetimizin 
yeniden inşa hareketi buna bazı kardeşle-
rim tasavvur diyor, Şazeli kardeşim Ana-
dolu Medeniyet Hareketi diyor. Neticede 
medeniyet ihyaya bakışımız şu, onları ör-
nek almak bugün biz Hanefi Maturidi oku-
malarını yine Ramazan'a kadar 5 ders baş-
latacağız, Maturidi okuması olarak. Biz 
ihyayı okuyoruz, bir grup arkadaş 102. 
dersteyiz, ben onu okuyunca ya kadar Ga-
zali’yi anlamıyorum. İhyayı okudum ben, 
çok açık bir şey ifade edeyim, şüphe olma-
dan, araştırma olmadan, ilim olmaz diyor. 
Siz Gazali'nin burasını alın, tarikatta zahiri 
bilmeden tarikata giren sapıtır, zahiri ilmi 
öğrendikten sonra tarikata giren kâmil in-
san olur diyor, böylece tasavvufa bir ölçü 
getiriyor. Biz Ramazan'dan önce çıkaraca-
ğımız o beş eser arasında Tasavvuf Kültü-
rü de var, yani tasavvuf İslam'ın neresinde 
neresinde değil? O bakımdan söylediğimiz 
şey şu, biz ibadet ve ahlak anlayışımızda 
bizim medeniyet anlayışımızın fikri, mane-
vi temeli Vahiy ve Risalet'tir diyoruz, me-
deniyetimizi vasıflandırıyoruz. Tarihi, kül-
türel, milli değerlerimize saygılıyız. Çünkü 
o birinci koyduğumuz esaslara uymayanla-
rı ayıklamak niyetindeyiz, saygı duymak 
ayrı ters olanları bırakmak ayrı. Hurafeler-
den ibadeti ayırmak ayrı, biz Hanefi Matu-
ridi okurken ehli kıble tekfir edilemez üslu-
bunu öğreniyoruz, re‘yi ve aklı öğreniyoruz. 
Vardıkları hükümler, o günün hükümleri, o 
günün şartlarında olan hükümler, ama ba-
kış tarzları, koydukları üslup önemli. Bilim-
sel düşünceyi önemsiyoruz, geçmişten ge-
len kültürümüze de anlayışınıza da diyoruz 
ki, arkadaş biz olaylara bütüncül bakan, 
kimseyi ötekileştirmeyen, takiye kültürü 
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olmayan, eleştiren ama alternatif ortaya 
koyan, öneri ortaya koyabilen, laf olsun 
diye söyleyip geçen değil. Kardeşim böyle 
değil de böyle olsa daha iyi değil mi, daha 
iyi olmaz mı, bu benim kanaatim, bu benim 
yorumum, mütevazı olmak diyoruz, araştı-
ran, sorgulayan ama müzakere kültürü hâ-
kim olan, şuna buna eşyayı veya insanı 
kutsamayan, ama Allah'a peygamberine 
itaat eden bir nesil. Allah razı olsun kar-
deşlerim, aydın dediğimizde bu. Şöyle 
bağlayayım isterseniz, rahmetli Erol Gün-
gör'ün bu konuda bizimle örtüşen bir sözü 
var, belki size de doğru gelir, diyor ki: me-
deniyet ülke yönetmek, üretim yapmak, 
günlük politika ile uğraşan tüccarın bürok-
ratın siyasetçinin işi değildir. Tefekkür 
eden, düşünen sanat erbabı, düşünce ada-
mı gerçek aydının işi, üniversite mensupla-
rının işidir, onlar üretir, diğerleri pragma-
tisttir, olanları kendi menfaatlerine göre 
tüketirler diyor. Ben bu düşüncenin doğru 
olduğu görüşündeyim, onlardan beklersek 
bulamayız, biz inşallah üretmeye devam 
edeceğiz diye düşünüyorum. O dediğiniz 
konularda diyeceklerim şunlar olacak, pro-
fesyonelleşme dediniz, biz şu an yaptığı-
mız çalışmalar da yazdığımız eserlerde, 
telif ücreti ödüyoruz, ama Allah razı olsun, 
arkadaşlarımız kendi arkadaşlarını belirli-
yor, kimle çalışacağına önce karar veriyo-
ruz. Burada belli arkadaşlarımızla 15 kişilik 
bir istişare kurulumuz var, bir de özellikle 
Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan, Hamdi 
Kâşif Okur, Hilmi Demir Hoca ve Ço-
rum'dan Turgut Şahin ile isim belirlerken, 
o bütünlüğü muhafaza ediyoruz. Yeni ar-
kadaşlar da ilave ederek, istişare kuruluna 
dâhil ederek, Caner hocam gibi, Talip ho-
cam gibi inşallah kardeşlerimizi de dâhil 
etmek suretiyle bu işi devam ettirmek isti-

yoruz. Telif ücretini bize bırakın, bizim 5-10 
bin lira vererek yapacağımız işi onlar daha 
bu işin bir dava işi olduğunu da hesap ede-
rek bu işe devam ediyoruz. İnşallah şunu 
ifade edeyim, bu çalışmaları yaparken Al-
lah'ın izniyle gücümüz Allah'tan sonra, sa-
dece sizsiniz. Zaman zaman Halil Hoca 
yükümüzü çekiyor, sen bas kardeşim para-
mız olunca veririz inşallah diyoruz. Böyle 
yola çıktığımız birçoğuna, böyle baştan ke-
siyoruz. Ama sonra Allah nasip ediyor 
ödemeye devam ediyoruz. Herkesin bir 
katkısı var, bazen bazı dostlarımızı kardeş-
lerimizi kırıyor, incitiyor, bazı şeyleri za-
manında yapamamanın sıkıntılarını çeki-
yoruz. Beraber olduğum arkadaşlarım 
yakında beraber çalıştığım dostlarım bunu 
çok daha iyi ifade ediyor. Ben olaya şöyle 
bakanlardanım, ekip olarak da biz kendi iş 
hayatımızda, aile hayatımızda, ferdi şeyle-
rimiz ile ilgili yaptığımızı dava için yapmaz-
sak sorumlu oluruz kanaatindeyiz. Onun 
için belki bazen nereden borç alırız, Allah 
aratmıyor gerçi ama bazen bu işleri yapar-
ken borç, dert de yaparak Allah'a çok şü-
kür sizlerin de desteğiyle, ben burayı mey-
dana getirirken, birçok konuda sıkıntılarımız 
oldu. Allah'a çok şükür Allah mahcup et-
medi. Bazı ufak tefek aksamalar oldu, ama 
aşarak devam ediyoruz. Milletin büyük pa-
ralarla yapmaya çalıştığı bazı işleri sizlerin 
gayretiyle çok daha kolay hallediyoruz. 
Aslında şu an çalıştığımız arkadaşlar bir 
geleneğin mensupları değil, bir inanca 
mensup olan insanlar, ayrım yapmadan 
çalışıyoruz. Yapmamaya gayret ediyoruz, 
doğru olanın bu olduğu kanaatindeyiz. Bi-
zim muhatabımız inançlarımız beraber mi? 
İdealiniz beraber mi? İlkelerimiz beraber 
mi? O zaman gelenek sona kalsın, artık o 
bakımdan bunu devam ettireceğiz, profes-
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yonelce devam ettireceğiz. Elbette bu po-
litikalara gireceğiz, şu an girmeye çalışıyo-
ruz. STK'lar la diyalog içerisindeyiz, biraz 
önce Ali Bey konuştu, bizim çıkardığımız 
eserler birçok sivil toplum kardeş kuruluş-
ların eserleri, aşamadıkları yerde, buradan 
çıkmasına rağmen ne kadar güzel olmuş 
diyorlar. Dün Ali Bey ile beraber TOBB-TE-
PAV'da bir takım değerlendirme yaptık ba-
yılıyorlar. Bir adım atıp buradan istemiyor-
lar, ne kadar güzel çalışmalar diyorlar. 
TÜRGEV'ler Ensar'lar vs. Diğer yerlerde 
Allah'a çok şükür gittiğimiz her yerde ilgi 
görüyoruz. Şöylece toparlayayım, uzat-
mayayım sözü, her yıl vefat eden arkadaş-
ların anısına mevlid okutup hatim okutulu-
yor, bizde katılıyoruz o toplantılara. Orada 
yine, Necmettin Bey'in teklifi ile inşallah 
vefat eden arkadaşlar için bir albüm şekli-
ne getirme çalışması var. Mücadele Birli-
ği'nin ilk kuruluşunun içinde bulunan 10-15 
arkadaşı kapsayan, ondan sonra da vefat 
eden, bundan sonra da devamlılığını sağ-
layacağımız bir çalışma. İbrahim Kumaş 
beyin başkanlığında devam ettiriyoruz, 
zannediyorum onlar da bu işi toparlama 
noktasındalar, onu da yayınlayacağız. Al-
lah izin verirse bu çalışmalara devam ede-
ceğiz. Şu an bizim en zengin olduğumuz 
alan sanat ve edebiyat alanı. Onun için İb-

rahim Güler'ce, Nazım, Mustafa Yıldız'dan, 
Allah razı olsun. Çıkış noktası şu, geçen 
sene biz şairleri topladık, arkadaşlardan 
Osman Arslan, Bestami Yazgan ve Vakıf 
yönetiminden ben katıldım. Bir arkadaş, 
bir şair, ben hedefi olan bir yerde olma-
dım, olmam dedi. Yani sanat sanat içindir 
diyenler, hedef varsa kavga vardır diyor-
lar, böyle de bir tarzı var, o zaman bu ol-
maz dedik. Bugünkü açılış konuşmamızda 
da benim dediğim şey şu; biraz önce Os-
man Bey veya bir başka kardeşim söyledi, 
şairleri haykırmayan bir millet sevenleri 
ölmüş öksüz bir çocuk gibidir. Şimdi eğer 
sanat bu işe yaramayacaksa, bizim sanat 
sanat içindir, anlayışıyla tüketecek ne öm-
rümüz ne de harcayacak bir kuruşumuz 
var. Biz bunların hesabını yaparak ödeme-
lerde gecikiyoruz diye Halil Beye her ne 
kadar rahat konuşsak da Halil Kaya'ya de-
vam ettiriyorken o işi, sanat sanat içindirle 
uğraşmak gibi bir derdimiz yok. O zaman 
yayın kurulundaki arkadaşlara şunu dedik, 
bizim eskiden yayınlanmış hikâyeler, ro-
manlar, şiirler falan var ya, onları bir ele-
yelim. Arkadaşlar yeniden bir gözden ge-
çirsinler, bunları yayınlayalım, kültür serisi 
olarak devam etsin. Hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum. 



ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

64

Danışma Meclisi Toplatısından Fotoğraflar





ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

DANIŞMA MECLİSİ 
TOPLANTISI

16 Mart 2019

2019

www.anadoluvakfi.org




