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Efendim bu güzel toplant›y› tertip eden ‹hsan Vakf› ve ‹lmi Etüdler Derne¤i’nin kurucular›na ve yönetenlere Cenab-› Hakk r›zas›n› nail eylesin. Kocaeli’nin bu güzel
beldesi Kartepe’de güzel bir gaye ile toplanm›fl bulunuyoruz. Cenab-› Hakk inflallah
hikmetini halk eylesin. Allah’tan buradaki çal›flmalar› ve konuflmalar› faydal› istikamette gelifltirsin diye niyaz ediyorum. Bendeniz de böyle bir toplant›da sizin gibi güzide gençlerle bir arada olmaktan dolay› Cenab-› Hakk’a hamd-ü senalar ediyorum.
Buradaki gençlerin bir k›sm›n› tan›yorum. Sizler süzme bal gibisiniz; yani toplumun
içinden süzülüp yetiflmifl güzel insan ve müminlerisiniz. ‹nflallah ileride de güzel insanlar olacaks›n›z. Akademik hayat› seçmiflsiniz ve çeflitli dallarda da bilim adam›
olup adil olmaya gayret edeceksiniz. Bugünkü toplant›n›z için de güzel bir isim seçmiflsiniz; Disiplinler Aras›l›k ve Disiplinler Ötesilik. Bu konuya temas etmeden önce
birkaç noktaya de¤inmek istiyorum.
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Benden bu konferansta gençlere nasihatler etmemi istemifltiniz. Tabi yafll›lar›n en
çok sevdi¤i fley nasihatler vermektir, çünkü insanlar yafllan›nca aktiviteleri, ifl yapma
güçleri ve kabiliyetleri azal›r. Cenab-› Hakk insanlara ömür verdikçe, ömürlerinin sonuna do¤ru baflta verdi¤i nimetlerin bir k›sm›n› deste deste geri almaya bafllar. Onun
için yafllanan insanlar hareket ve ifl yapma güçleri azal›nca geçmiflte yapt›klar›n› anlatmaktan hofllan›rlar. ‹flte bunlara da tecrübe diyoruz. Hani “gençler bilebilse yafll›lar yapabilse” denir ya iflte nasihat; yapamayan yafll›lar›n bildiklerini nakletme hikayesidir. Basit görünse de nasihat laz›md›r çünkü hayat bir devir daimdir. Nesiller, nesillere bir fleyleri intikal ettirmelidirler ki yeni nesiller s›f›rdan bafllamas›nlar. ‹lim, kitap ve kütüphane eski nesillerin hayatlar› boyunca yapt›klar›n› yeni nesillere intikal
ettirdikleri vas›talard›r. Onun içindir ki kitap okumak elzem, büyükleri dinlemek laz›md›r ki hayata s›f›rdan bafllamay›p bir birikimin üzerinden hayata at›lal›m.
Size söyleyece¤im fludur; e¤er faydal› olmak, istikbale ait tasavvurlar›n›z› güzel bir flekilde gelifltirmek istiyorsan›z, maziyi iyi bilmeniz laz›md›r. Geçmiflinizi bilmeden gelece¤e at koflturamazs›n›z. Önden giden atl›lar olmak için, maziden tevarüs etti¤iniz,
edece¤iniz birikimleri elde etmifl olman›z laz›md›r. Tabi bunlar› vermekte bizim nesillere düfler. Sözüm fludur; art›k on dokuzuncu asr›, yirminci asr› ve yirminci asr›n
ikinci yar›s›n› çok iyi ö¤renmemiz laz›m. Peki niçin? Çünkü on dokuzuncu as›r ‹slam’›n tereddi ve tedelli safhas›, yirminci asr›n ilk çeyre¤i islam›n bitmesi safhas›, ink›raz bulmas› safhas›, yirminci asr›n ikinci yar›s› islam›n yeniden do¤uflu, yeniden harekete geçme safhas›d›r. ‹slamc›l›k yeniden harekete geçerken, nas›l y›k›ld›¤›m›z›,
neden y›k›ld›¤›m›z› iyi bilmememiz gerekir. ‹çinde bulundu¤umuz ülkenin, toplumun
içinde bulundu¤u seviyeye nas›l geldi¤ini, kimler vas›tas›yla, hangi flah›slar, hangi kurumlar vas›tas›yla bu seviyeye geldi¤imizi iyi bilmemiz gerekir. Bunlar› bilmezsek hareket noktalar›n›z zay›f olur. fiimdi ‹slam dünyas›n›n önde kurabilece¤i en güzel hendekler kültür hendekleridir. Kendi kültür hendeklerimizi kazabilirsek, yabanc› kültürlerin istilas›ndan kendimizi koruyabiliriz. Bugünkü dünyada teknoloji, televizyon,
medya, telsizler, telefonlar, internetler, intranetler hepsi dünyay› küçülttü. Herkes
birbirini dinleyebiliyor, herkes birbirine hitap edebiliyor. Herkes birbirini etkileyebiliyor. Dolay›s›yla kendi hendeklerimizi kazmazsak bu kültür bombard›man› içerisinde
helâk olabiliriz. Size bir hat›ramdan bahsedeyim; milletler aras› bir toplant›da ‹srailli
bir delege Cezayir delegesine flunu söylüyordu; “Vaktiyle Cezayir sokaklar›nda Frans›z askerleri gezerdi, flehre hakimdiler ama evlerinize giremezdi. fiimdi Frans›z askerleri Cezayir sokaklar›ndan ç›kt›. Ba¤›ms›z oldunuz ama Frans›z televizyonu evlerinizin içine giriyor.”
Bugün iki, hatta üç vas›ta insanlar›n hayat›n› de¤ifltiriyor. Birincisi araba; insanlar› soka¤a ç›kartt›, sonra televizyon tekrar eve kapatt›. fiimdi televizyon ile internet beyin-
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lerini y›k›yor. Sabahtan akflama kadar mahremimiz onlar, devaml› bize telkinde, nasihatte bulunuyorlar. Bir toplumun bekas› güzel insanlar›n yetiflmesine ba¤l›d›r. Toplumda iki önemli müessese vard›r; biri içtimai müessese, di¤eri iktisadi müessese. ‹çtimai müessese ailedir, iktisadi müessese de iflletmedir. Ailede insan üretilir, iflletmede de o insanlar›n r›z›klar› üretilir. Peki, hangisi mühim? E¤er ailede güzel insan yetifltirilebilirse, o güzel insanlar güzel iflletmeleri kurar, helal r›zklar üretirler. Helal r›zklarla insanlar refaha ulafl›r. Aile güzel olursa, o aile içindeki insanlar mutlu ve huzurlu olur. ‹nsanlar›n maddi hayattan istedi¤i nedir? Refah ve saadet de¤il midir? ‹flte saadeti evinizde, refah› da iflletmenizde bulacaks›n›z. Eskiden analar›m›z çocuklara ilmi hal ö¤retirlermifl. Yani bir mümin ve Allah’›n bir kulu olarak hayat›n her safhas›nda bir insan›n nas›l davranmas› gerekti¤ini ö¤reten ilim. ‹lm-i hal kitab›nda çocu¤un
sabah kalk›nca ne yapaca¤›, yeme¤e otururken ne giyece¤i, nas›l yiyece¤i, soka¤a
ç›kt›¤›nda nas›l davranaca¤›, büyüklerine ve küçüklerine karfl› nas›l muamele edece¤i, ifl hayat›nda, ticarette, okulda, fabrikada, çiftlikte nas›l davranaca¤› ö¤retilir. Bütün bunlar›n kaideleri, zühteleri yani f›k›h ilminin imbikten geçirilmifl bir hülasas›, bir
özü verilirmifl. Modern bilimlerde bugün Behavioral science denen fley tam da budur.
fiimdi tabi 1918 senesinde Birinci Dünya Harbi ‹slam dünyas›n› siyasi bak›mdan inkiraza u¤ratm›flt›r. Tabi iktisadi bak›mdan, askeri bak›mdan, ilmi bak›mdan ve dini
bak›mdan ‹slam dünyas›n› s›f›rlam›flt›r. Harekat merkezi, Asitane yani Makarru hilafet gitmifltir. Tabi 50’lerden sonra ‹slam dünyas›nda bir hareketlenme görülmüfltür.
O gün birkaç devletçik düzeyinde olan ‹slam dünyas› serpilmifltir. O üç devletçik on
oldu, yirmi oldu, otuz, oldu, k›rk oldu ve bugün 57 devlete ulaflt›. Ama bu kesretin
iyi bir netice vermesi için vahdeti sa¤lamak gerekir. Zaten o 57 devletçik de Müslümanlar›n kendi ak›llar›yla kurulmad›. Eski müstemlekeciler ayr›l›rken bu devletçikleri kurdular. Öyle bir kurdular ki, kimisinin nüfusu var topra¤› yok, kimisinin topra¤›
var nüfusu yok. Mesela 144 bin kmÇ’lik Bangladefl’te 160 milyon insan yaflarken 3
milyon kmÇ olan Libya’da 3 milyon insan yafl›yor. Yine mesela Yeni Gine’de sahile kapal›, kilitlenmifl küçük küçük devletçikler, daha do¤rusu devlet olmas› mümkün
olmayan küçücük birimler meydana getirdiler ve bu durum hala devam ediyor. Elhamdülillah di¤er taraftan ‹slam dünyas›nda bir do¤ufl hareketi bafllad› bugün. Buna,
kaynaklara dönüfl hareketi de deniliyor. 20. asr›n ikinci yar›s› bu do¤ufl hareketlerinin asr›d›r. Bu yüzden yirminci asr›n ikinci yar›s›n› iyi bilmemiz gerekti¤ini belirttim.
Allah 60’lardan sonra petrol vas›tas›yla ‹slam devletlerini zengin k›ld›. Bu ülkelerin
insanlar› çocuklar›n› okutmaya bafllad›lar. Amerika’ya gönderdiler, orda okuttular.
Sonra bu okuyan gençler akademik hayata girmeye ve birbirleriyle tan›flmaya bafllad›lar. 1970’l› y›llarda Emin Saraç Hoca Ürdün’de bir kifli ile tan›fl›yor ve o kifli Hocaya “Türkiye’ye gelip iktisatç›lar varsa onlarla tan›flmak istedi¤ini söylüyor. Bu fla-

‹LEM Y›ll›k • Y›l 2 • Say› 2 • 2007

9

10

Sabahattin Zaim

h›s Cidde Melik Abdulaziz Üniversitesi eski rektörü Dr. Muhammed Ömer Zübeyr
idi. Kendisi enteresan birisi idi; annesi Türkistanl›, babas› Hindistanl›, efli Türkiyeli,
kendisi Suudi. Görüfltü¤ümüzde kendisine flöyle dedim; bütün Bat› dünyas›ndaki ilim
adamlar›n› tan›r›m, üniversitedeyim ama ‹slam dünyas›yla hiç temas›m›z bulunmamakta. Bir dernek kurup iflbirli¤i yapsak nas›l olur? Kendisi de “‹nflallah yak›nda bir
konferans yapaca¤›z ve bu dedi¤inizi sa¤layaca¤›z” dedi. 1975 y›l›nda Birinci Dünya ‹slam ‹ktisad› Kongresinin toplanmas›na bu yolla baflland›. ‹slam ekonomisi üzerine konuflabilecek kiflilere tek tek ulafl›ld›. Türkiye’den de bana davetiye geldi. Bu
toplant› için Türkiye’den baflka isimler de önerdim. Tebli¤ler haz›rland›. Bu arada
Hurflit Ahmet Londra’da Pakistanl› Senatör olarak bulunmaktayd›. O da kat›l›m için
görevlendirilmifl. Onlar›n heyet de bize kat›ld› ve 7 kiflilik bir kadro haz›rlay›p Mekke’ye gitmek üzere yola koyulduk. Havaalan›na gidecekken Faysal Finans’›n kurucusu Salih Özcan’dan bir telgraf ald›k. Telgrafta: “Hocam gelmeyin, havaalanlar› kapat›ld›. Kral Faysal öldürüldü ve kongre ertelendi” diyordu. Kongre ertesi sene yani
1976’da yap›labildi. Ve Osmanl›’dan sonra ilk defa 200 ‹slam âlimi, fakih ve iktisatç› bir araya geldi. Dünyada ilk defa Müslümanlar olarak birleflildi.
Ayn› senenin sonunda Birinci Dünya ‹slam E¤itimcileri Konferans› yap›ld›. Ertesi y›l,
Birinci Dünya Teknoloji ‹flbirli¤i Kongresi yap›ld›. Kral Faysal’›n bu projeleri peyderpey gerçeklefltirildi. Kral Faysal ‹slam dünyas›n› yeniden birlefltirme gayretlerine giriflmiflti. Hayat›n›n ilk safhalar› bozuktu ama sonradan hidayete ermifl ve ‹slam birli¤i için çal›flm›flt›. Yan›na ‹ran fiah’› R›za’y› ve Butto’yu da alm›flt›. fiah da iflin finansman›na kat›l›yordu. Sonra üçü de öldürüldü. Rivayet edilir ki, Kral Faysal flimdi hala hayatta olan ehl-i küfrün elebafllar›ndan ve ak›l hocalar›ndan, Amerika’n›n eski
hariciye vekili, Yahudilerin a¤ababas›, Bilderberg’in ilk kurucusu ve fikir babas›
Henry Kissinger, Kral Faysal’a geliyor ve diyor ki; “Sen bu sevdadan vazgeç.” Kral
Faysal da mükellef bir sofra haz›rlatt›r›yor. Misafiri bu sofraya buyur ediyor. Kendisi
de bir yer sofras›na oturuyor. Diyor ki, “Sen beni tehdit edersen, bu masadan mahrum kal›rs›n. Ama ben gene bu yer sofras›nda yemeye devam ederim.” Dönüflte Kissenger rapor veriyor, diyor ki; “Bu zat› ya maddeten, ya da siyaseten ikna etmek gerekir.” Gerisi bildi¤iniz hikaye.
Bunlar olmakla beraber, ‹slam dünyas›ndaki uyan›fl hareketi de bafllam›fl oluyor. Üniversiteler kuruldu, ‹slam iktisadi araflt›rmalar merkezleri kuruldu, Pakistan’da Ziya-ül
Hak zaman›nda ‹slamabat’da benimde kurucu azas› oldu¤um Milletleraras› ‹slam
Üniversitesi kuruldu. ‹slam Bankas› taraf›ndan Afrika’da bir iki tane üniversite kuruldu, kürsüler oluflturuldu. Yani bir hareket bafllam›fl oldu. 1990’larda komünist ihtilali olup Marksizm y›k›l›nca ehli küfürdeki iki bafll›l›k giderildi ve kapitalizm tek bafl›na kald›. Yine birlefltiler ve ‹slam dünyas› bu safhada çok aciz kald›. Kuveyt-Irak har-
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bi yap›l›rken, ‹slam Konferans› Kahire’de toplant› halindeydi. Hiçbir fley yapamadan
da¤›ld›¤›lar. Çünkü ‹slam dünyas› bafls›z kalm›flt›. Sevk edecek bir lider kalmam›flt›,
eski gücü gitmiflti. Arkas›ndan Ziya-ül Hak biraz gayret gösterir gibi oldu onu da öldürdüler. Bizde de Turgut Özal biraz gayretliydi. Tabi bütün bunlar Cenab-› Hakk’›n
s›namalar›d›r. Çünkü diyor ki Cenab-› Hakk, “her toplum lay›k oldu¤uyla idare olunur”. Güzel insanlar› e¤er ço¤alt›r da toplumu güzellefltirirsek, ifl bafl›na güzel yöneticiler gelir. Aksi halde günahlar›m›z›n kefaretini ödemeye devam ederiz. Bugünkü
seçim için de ayn› fleyi söylüyorum. Ne olacak diye sormay›n. Biz neyiz diye sorun.
Biz ne isek o olacakt›r. Çareyi orda de¤il, biz kendimizde arayaca¤›z.
Hâs›l› ‹slam dünyas› bir hareket içerisine girmiflti. Toplumlar yavafl yavafl kalk›nmaya bafllam›flt›. Yani Türkiye’de ne oluyorduysa, bilin ki 57 ‹slam toplumunda da ayn› fleyler üç afla¤› befl yukar› cereyan ediyordu. En iyi durumunda olan bizdik ama
Malezya’da da, Pakistan’da da, Arabistan’da da, Fas’ta da, M›s›r’da da Bangladefl’te
de benzer fleyler olmaktayd›. fiimdi de Kazakistan’da, K›rg›zistan’da, Azerbaycan’da,
Arnavutluk’ta, Bosna’da oluyor.
Evet, bütün ‹slam dünyas›nda bir kalk›nma hareketi devam etmektedir. Bu kalk›nma
hareketinde Türkiye’nin geçirdi¤i evreleri flöyle tasnif edebiliriz; 1924-50 aras› de-islamizasyon devri yani toplumun ‹slam’dan ç›kar›lmas›, uzaklaflt›r›lmas› dönemi.
1950-60 aras› re-islamizasyon devri yani yeniden ‹slam’a dönüfl hareketi. 60’dan
sonras› da benimsenen bat› modeli demokratik sistem içerisinde, medeni ölçüler ve
legal ölçüler içerisinde gruplar aras› mücadele dönemi. O dönem hala devam ediyor.
Çünkü 60’a kadar Türkiye’de ‹slam laf› ve sosyal laf› yasakt›. Sosyalim diyemezdiniz.
‹slam da diyemezdiniz. 50-60 aras› en kabaday›s› milli diyebilirdi. 60’dan sonra bu
tabu y›k›ld›. 60 ihtilali bir yan›yla bu tabular› y›kt› ve ideolojik dönemler bafllad›. Sosyalizm de ‹slam da geldi, tabi gelebildi¤i kadar. O zamanlar ‹smet Pafla, gördü ki Halk
Partisi o günkü yap›s›yla, seçimle, demokratik biçimle iktidara gelemez. Sosyalizme
baflvurarak acaba ideolojiyi deneyebilir miyim dedi. Sol partilere biraz alan açt›lar.
Kendileri de arkada durdular. Bu durulan yeri tespit için ‹smet Pafla “ortan›n solu”
söylemini gelifltirmiflti. ‹smet Pafla flöyle düflünüyordu; flunlara biraz yol verelim e¤er
halk tutarsa, bunlar› biz sahipleniriz yok e¤er tutmazsa tokat› biz vururuz.
Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi’nin yan›nda bir k›z enstitüsü vard›r. Onun
önünde de bir dönemeç vard›r. O dönemecin köflesindeki trafik levhas›nda; “sola
dönmek için sola yanafl›n›z” yazar. Bir sabah insanlar bak›yorlar ki tabelan›n at›na
bir imza konmufl; “‹smet ‹nönü”.
1950’lere kadar Türkiye’de Kur’an okumak yasakt›, okutmak yasakt›, basmak yasakt›, hacca gitmek yasakt›. Koltu¤umuzun alt›nda Elifba’lar›m›z› muhafaza ederek
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gizlice okumaya giderdik. O zaman›n sivil polislerinden sak›n›rd›k. 50’den sonra
“söz milletindir” slogan›yla bir aç›l›m oldu. Demokrat parti Hz. Musa’n›n yetiflti¤i saraya benzer. Kendileri tam Müslüman de¤ildiler ama Müslümanlara yol açt›lar. Ondan sonra nesiller geliflmeye bafllad›. 1951 Türkiye’sinin manzara fluydu; bütün müminler, inançl›lar, bir tek cümleyle cahil ve fakirdiler. Ne ilim adam› vard›, ne iktisadi gücümüz, ne flirketimiz, ne gazetemiz, ne radyomuz, ne özel okulumuz, ne bilim
adam›m›z, ne tüccar›m›z, ne derne¤imiz ne de vakf›m›z. Tamamen teflkilats›z bir
toplumduk. Bütün gayri Müslimlerin vak›flar›, teflkilatlar› vard›. Niçin? Çünkü Osmanl› devletinde millet, toplum s›rt›n› devlete dayam›flt›. ‹çtimai meseleler bila istisna devlet taraf›ndan organize edilirdi. Seküler devletle beraber devlet toplumun arkas›ndan çekilince millet ç›r›l ç›plak ortada kald›. 1950 sonras›nda kurumlaflmak, cemiyetleflmek bafllad›. Ve ilk cemiyetimiz de 1951 senesinde kurulan “‹lim Yayma
Cemiyeti”ydi. ‹sme dikkat ediniz; ‹lim Yayma. Ne kaybetmifltik? ilmi ve iktisad›. Yi¤it düfltü¤ü yerden kalkar fetvas›nca ‹lim Yayma Cemiyeti kuruldu. Niçin kuruldu?
‹mam Hatip Liselerini açmak, gençlere dinini, iman›n› yeniden ö¤retmek için kuruldu. O tarihten önce köylerde cenaze kald›racak imam bulunamaz hale gelinmiflti. Bir
polis bir camiye girse halk; “aman efendim polis camiye girmifl” diye övünürdü. 4050 aras›nda iki tane mecmuam›z vard›. Biri Büyük Do¤u, di¤eri Hareket Dergisi. Büyük Do¤u Necip Faz›l’›n, Hareket ise Nurettin Topçu’nundu. Nurettin Topçu da Vefa Lisesi’nde benim hocamd›. Sene 1940. Vefa Lisesi’ne gidiyoruz. Dönemin Milli
E¤itim Bakan› Hasan Âli Yücel. Okullarda Arapça ve Farsça dersleri yasaklanm›fl ve
bütün dini müesseseler; tekkeler, zaviyeler, medreseler, türbeler kapat›lm›flt›. Bu
derslerin yerine, Bat›l› bir nesil yetifltirmek için eski Yunancay› ve Latinceyi ö¤retmeye çal›fl›yorlard›. Üç tane pilot lise seçilmiflti. Birisi Galatasaray, birisi Hasan
Âli’nin mezun oldu¤u Vefa ‹dadîsi, di¤eri de Ankara’da ki Atatürk veya Gazi Lisesi.
Bütün s›n›flardan 40 adet ö¤renci alarak seçme bir s›n›f oluflturdular. Bu s›n›fa da
klasik flube dediler. Burada her birimiz Latince ö¤renecektik. Hocalar›m›z›n hepsi
üniversiteden gelecekti. “Sizi kültür bak›m›ndan kuvvetli yetifltirip sonra da Avrupa’ya gönderece¤iz. Orda yetiflip Türkiye’ye döneceksiniz. Ve Türkiye’de bat›l› bir
nesil olarak öncü olacaks›n›z” dediler. Hakikaten bütün hocalar üniversiteden geldi.
Arada kaç›flanlar oldu ve on üç kifli kald›k. Bu on üç kifli devam etti ve çok da güzel
yetifltiler. Lisede iki hocam›z vard›; birisi felsefe hocam›z Nurettin Topçu, öbürü de
tarih hocam›z Reflat Ekrem Koçu. Ekrem Bey enteresan bir flah›st›. Ders konular›n›
anlatmazd›. Mesela, üç ders Sultanahmet dü¤ününü anlat›rd›. Bizi al›r ‹stanbul’da camileri gezdirir, dolaflt›r›rd›. Bir gün bizi Çarflamba’daki Niflanc› Mehmet Pafla camisine götürmüfltü. Ben s›n›fta çal›flkan ö¤rencilerden biriydim san›r›m. Buna güvenerek hocadan tarih dersinde izin alm›fl ikindi namaz›n› camide k›lm›flt›m.
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Nurettin Topçu da felsefe dersine geliyordu. Bir gün bize flöyle demiflti; “Burada size bir sürü ifle yaramaz fleyler ö¤retiyorlar. Kafan›z› karmakar›fl›k ediyorlar. ‹fle yaramaz hale geldi¤inize kanaat getirdiklerinde de sizi mezun edecekler.” Allah rahmet
eylesin, bir gün Sultanahmet’te durakta bekliyorum. Karfl›dan Nurettin Hoca meflufl
ve nefleli bir çehreyle geliyor. Bana do¤ru gelince “Hocam merhaba. Maflallah sizi
bugün gençleflmifl, dinçleflmifl gördüm, maflallah” dedim. Der demez yüzü bulutland›, o neflesi kayboldu. “Ya, demek ki kafi derecede olgunlaflmam›fl›z” dedi. “Halbuki her yafl›n hakk›n› vermek gerekir.” Yani Necip Faz›l da, Nurettin Topçu da deha
seviyesinde adamlard›r. Bunlar gibi insanlarla yak›n dostluk kurmak çok zor ve tehlikelidir. Çünkü nereye laf söyleyeceklerini bilemezsiniz. Bu insanlar› dinleyeceksiniz,
okuyacaks›n›z ama çok yak›n olmayacaks›n›z.
Bu hareketler 1950’li y›llarda bafllad› ama dedi¤im gibi; sa¤dan say›nca befl kifli, soldan say›nca befl kifliyiz, üniversitede üç kifli, ifl hayat›nda üç kifli. fiimdiki Sirkeci,
Mercan, Postane arkas› ve Gürün Han Müslüman tüccarlar›n merkeziydi. Türkiye’nin de iktisadi kalbi buralard›. Do¤u ‹fl Han› da para piyasas› yani borsas›yd›. ‹flte ‹lim Yayma Cemiyetini oradaki tüccarlar kurdular. ‹lim Yayma Cemiyeti’ni kuranlar tüccard› ama para kazanmak için bu derne¤i kurmad›lar. Paralar›n› ilme ve kültüre sarf etmek için kurdular. Bu derne¤i kurmufl 60 güzel insan›n her birinin isminin Türkiye’deki ‹mam Hatip Liselerine verilmelerini bir yerlerde tavsiye etmifltim.
‹nflallah bu güzelli¤i yaparlar.
‹mam Hatip Liseleri kurulmaya bafllan›nca, süratle ço¤ald› ve say› olarak sekiz yüze
ulaflt›. Ama 1960 y›l›nda ihtilal olunca bunlar›n bir k›sm› kapat›ld›. Cemal Pafla ‹stanbul’a gelip Fethiye’deki ‹mam Hatip Lisesini kapatmak isteyince Cemal Pafla’n›n
s›n›f arkadafl› Vehbi Bilir Cemal Paflaya; “Pafla pafla! Akl›n›n ermedi¤i ifllere kar›flma” diyor. Yi¤it bir adamd› Vehbi Bey. Mücadele edip okulu kapatt›rmad›. Fakat
1966’ya kadar hareket etmemizi engellediler. 66’dan sonra cemiyet tekrar faaliyetlerine bafllad›. Ama akl›m›z bafl›m›za gelmiflti art›k. Cemiyetin bütün mal varl›¤›n›n
tehlikeye girebilece¤ini görebiliyorduk. Cemiyetin bütün mal varl›¤› vakfa devredildi
ve cemiyet devam etti. ‹flte bu dönemde Türkiye nas›ld› derseniz; fakir ve cahildi derim. Nerden nereye geldi¤imizi anlaman›z için bir misal vereyim: 70’lere do¤ru ‹stanbul’da Fatih, Çarflamba ve Fethiye’de ‹mam Hatip Lisesi vard›. Türkiye’de Ramazan ay›nda toplu iftar verilebilen bir tek mekan vard›; Çarflamba’daki ‹mam Hatip Lisesi’nin bodrum kat›ndaki yemekhane. O da tahta s›ralar üstünde talebeye iftar veriliyordu. Kalan yemekler de k›fl için saklan›rd›. fiimdi mühim noktaya geliyorum; 1970 y›l›nda Ramazanda 30 gece için iftarlar› verecek Müslüman tüccar bulmakta zorlan›yorduk. 4-5 tüccar bir araya gelip bir geceyi finanse ediyorlard›. Hatta bir defas›nda Vehbi Koç’u da kand›rm›fllar. O da yaln›z bafl›na vermedi iftar› 4-5
kiflinin ile beraber kat›ld› iftara.
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Bir de bugüne bak›n›z. 70 y›l›nda sadece tahta s›ralarda toplu iftar verilebiliyorken,
bugün Üsküdar Belediyesi bir Ramazan’da 40-50 milyar harc›yor. Bu bir geliflme
ama flimdi de baflka problemler var. Ço¤ald›k elhamdülillah. Eskiden böyle bir nesli, rahmetli Ali Ulvi Kurucu’nun tabiriyle, tahayylül bile edemez, rüyas›n› dahi göremezdik. Ama bugün gerçekleflti. Millet olarak ‹slam’a do¤ru dönüfl bafllad›. Namaz
k›lanlar, oruç tutanlar artt›. Amma bütün ‹slam dünyas›nda milletler ‹slam’a do¤ru
giderken, henüz devletler düzeyinde bir geliflme olmad›. Suudi Arabistan ve ‹ran da
dahil olmak üzere devlet baz›nda Müslüman bir teflekkül hala oluflmad›. ‹flte flimdi
onun mücadelesini veriyoruz. Milletler, kendi inanc›nda yöneticiler ve devletler kurman›n mücadelesini veriyor. Bunun da tek yolu bat› modeli demokrasi yoluyla olur.
Baflka bir yolu kabul edemeyiz. Rahmetli Mümtaz Turhan’›n tezi buydu. Müslümanlar demokrasiyi benimsemek zorundad›r. Çünkü demokraside halka söz verilir. Söz
milletin olur. Halk Müslüman’d›r ve yöneticiler zay›ft›r. Halk söz sahibi olursa kendi
düflüncesindeki insanlar› yönetime getirir ve milletle devlet bütünlü¤ü meydana gelmifl olur. O zaman da ‹slam dünyas› kalk›n›r. Bugünkü problemimiz budur. Bir türlü çözememifl olmam›z›n nedeni de Türkiye’de demokrasiyi tesis edemiyor oluflumuzdur. Hem ‹slam Dünyas›’nda hem Türkiye’de hala fikir hürriyeti yoktur. Her sözünüzü, her fikrinizi rahatça ifade edemiyoruz. Hep düflünürsünüz acaba suç mu iflliyorum, acaba hapse girerim mi diye. Fikir hürriyeti olmay›nca demokrasi olmaz.
Demokrasi olmay›nca da milletin devletle bütünleflmesi mümkün olmaz. fiimdi Müslüman ülkeler aras›nda biraz daha ilerde olan Türkiye, Malezya, Pakistan ve Fas gibi ülkeler bunun kavgas›n› veriyorlar.
fiimdi bu girizgahtan sonra gelelim konumuza; Disiplinleraras›l›k, Disiplinlerötesilik.
Bendeniz bu konuyu kendi meflrebime uygun bir tarzda ele alaca¤›m. Cenab-› Hakk
önce kainat› yaratt›. Arkas›ndan insan› yaratt› ve kainat› insan›n emrine verdi. Öyleyse bilimleri ikiye ay›raca¤›z: birisi kainatla ilgili bilimler; di¤eri de insanla ilgili bilimler. Çünkü yarat›l›fl bu iki unsur üzerine kuruludur.
Kâinat mekân mefhumunu içeriyor. Sonra bu kâinat›n içine insan mefhumu giriyor.
Daha sonra di¤er varl›klar ve di¤er canl›lar giriyor. Ama insan eflref-i mahlukatt›r.
Cenab-› Hak, Hz. Adem’e bilmeyi ve isimleri ö¤retiyor yani kâinat› tan›t›yor. Birinci
ilim grubu olan yani kâinatla ilgili ilimlere tabii bilimler, insanla ilgili bilimlere de befleri bilimler diyoruz. Her ikisinin de talebi, onlar› yaratan Allah’a dönmektir. Kâinat› yaratan Allah. O bilimleri de insana Allah verdi¤ine göre, hem kâinatla ilgili tabii
ilimlerin hem de insanla ilgili befleri ilimlerin temeli Allah’t›r. Yani yarat›c›m›z. Yarat›lanlar namütenahi ama yaratan tektir. Ve bu fiziki varl›k, kâinat ile befleri varl›k olan
insan, mevsimlerin de¤iflmesi, günün geceye gündüze bürünmesi gibi insanlar›n bütün hayat›n› etkiler. Da¤lara ç›karsan›z so¤uktan donars›n›z. Çöllere giderseniz s›cak-
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tan kavrulursunuz. Kainat›n varl›¤› insan›n hayat›n› flekillendirir. Hatta ‹bn Haldun’a
göre karakterini, ahlak›n› flekillendirir. Kainat ilimleriyle befleri ilimler aras›nda bir
karfl›l›kl› etkileflim var. Eski tabiriyle illiyet rab›tas› yani sebep sonuç münasebeti var.
Allah insana hem beden ve ruh hem de bunlarla ilgili bilgiler vermifltir. Ayr›ca beden
ve ruh da birbirini etkiler. Vücudumuzda bir yerimiz a¤r›d›¤› zaman bütün ruhiyat›m›z
bozulur. Kötü bir haber ald›¤›m›z zaman ifltah›m›z kaçar, bedenimiz bozulur. Demek
ki ruh haliyle beden hali birbirini etkiliyor. Eskilerde ruh ile ilgili bilimlere bugünkü
psikolojiyi karfl›layan ruhiyat denirdi. ‹nsan bir taraf›yla da içtimai bir varl›kt›r. Toplum içinde yaflamak üzere yarat›lm›flt›r. Toplumla ilgili bilimlere de içtimaiyat ilimleri
deniliyordu yani bugünkü sosyoloji. Bunlar da birbirini etkiler. Toplumun yap›s› insan›n ruhiyat›n› etkilerken, insan›n halet-i ruhiyesi de toplumu etkiler. Demek ki biz bilsek de bilmesek de bilimler aras›nda esas›nda bir karfl›l›kl› etkileflim vard›r.
‹nsanlar birlikte yaflayabilmek için bir tak›m kaideler koyarlar. Bundan hukuk bilmi
ortaya ç›kar. Allah da kainat› düzenleyici kurallar koymufltur. Bütün kainat bir intizam içinde döner; kanunlar›, kaideleri vard›r. ‹flte insana verilen ak›l ve ruh kainat›n
tâbi oldu¤u bu kaideleri anlamaya, bulmaya çal›fl›r ki kâinata hâkim olabilsin ve üzerinde güzel yaflayabilsin. Esas›nda kainat›n tamam› insanlar için Allah’›n bir nimetidir. Bütün kufllar›yla, bitkileriyle, erzak›yla, havas›yla, suyuyla, topra¤›yla, nimetlerle
doludur kâinat. fiu anda tabii bilimlerin görevi kâinat› iyi bilmek ve kâinat›n düzenini ortaya ç›karmakt›r. Befleri bilimler de insan› bahsi geçti¤i üzere aile ve iflletme
içinde saadet ve refaha ulaflt›rman›n yollar›n› aramal›d›r. Allah, kitab›nda insan, toplum, tarih ve kâinatla ilgili bilgileri temel kaide ve kurallar halinde bildirmifltir. Nitekim Kur’an-› Kerim’de Cebel-i Tar›k’ta ki Atlas Okyanusuyla Büyük Okyanusun sular›n bir birine kar›flmad›¤›na dair bilgiler dahi bulunmaktad›r. Bunun yan›nda insanla ilgili, insan davran›fl›yla ilgili temel kaideler, ahlaki kaideler, içtimai yap› ile ilgili
kaideler, hukukla ilgili f›k›h bilgileri arayan bilen gözler için Kur’an-› Kerim’de bulunmaktad›r. Bugün de insanla, toplumla ilgili bilgiler, t›p, hikmet, matematik, tarih ve
f›k›h içinde, kainatla ilgili bilgiler de; co¤rafya, fizik, kimya, tabiat bilgisi, astronomi
içinde yap›lm›flt›r.
Toplumlar›n zaman içindeki de¤iflimleri yani tarih de Kur’an-› Kerim’de belirtilmifltir. Kavimler, flah›slar, k›ssalar bunlar›n bir k›sm›n› oluflturur. Bunlar hikaye olsun diye de¤il bugünkü nesillerin geçmiflten ibret almalar› için anlat›lm›flt›r. Hz. Süleyman’la Belk›s’›n hikayeleri bunun için anlat›lm›flt›r. Medeniyet ilerliyor mu ilerlemiyor mu buradan takip edebiliriz. Hat›rlay›n›z; Belk›s, Sultan Süleyman’›n huzuruna
geldi¤i zaman eteklerini toplayarak içeri giriyor. Önünde havuz var zannediyor.
Çünkü yer bafltanbafla cam döflenmifl. Toplumlar teknikte de ileri mi gitmifl, geri mi
kalm›fl bu k›ssadan kendimize pay biçebiliriz. Tarih k›ssalar› toplumlar›n zaman için-
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deki de¤iflimlerini bize anlatmaktad›r. Esas›nda bütün bu bilimler, insan›n kendini ve
içinde yaflad›¤› toplumu ve o toplumun içinde yaflad›¤› kainat› ö¤renmesi içindir. Bu
bilimlerin amac›, Allah’›n insanlara verdi¤i nimetleri ö¤retmektir. Çünkü bütün bu
bilgiler esas›nda Allah’›n verdi¤i nimetleri say›yor; sa¤l›¤›m›z, ald›¤›m›z nefes, hava,
g›dalar, bütün bu tabiat, hepsi Allah’›n verdi¤i nimetlerdir. “Kainat bir mekteptir” diyor flair. Bu mektebe bakt›¤›n›z zaman Allah’›n büyüklü¤ünü idrak edersiniz. “Ne büyük mekteptir kainat” diyor. Nimetleri ö¤renmenin amac› da insan›n kulluk görevini daha iyi yapabilmesi içindir. Allah’›n vermifl oldu¤u bu kadar nimet karfl›l›¤›nda
yapaca¤›m›z fley kulluk vazifesini ihya etmektir.
Hava, toprak, su tabiat›n asli mensuplar›d›r. Arz etti¤im gibi yarat›lanlar namütenahi ama Cenab-› Allah tektir. Yarat›lan her canl›n›n bir ömrü vard›r. Ömrü tamamlayan gider. Dünyan›n da, kainat›n da bir ömrü vard›r. K›yamet, insan ve kainat›n ömrünün bitmesidir. Ondan sonras› Yarat›c›’n›n huzuruna varmak, ebedi hayata ulaflmakt›r. Kanaatimce bilimleri bu çerçeve içinde düflünmeliyiz. Biz lisede okurken o
vakit Türkiye’de tek bir üniversite vard›; ‹stanbul Darülfünunu. Üniversiteye girifl imtihan› diye bir fley yoktu. ‹stedi¤iniz fakülteye girebilirdiniz çünkü ö¤renci yoktu. Ben
de o zaman mülkiyeye girmeye heves etmifltim. Ama o s›rada bir roman okumufltum; idealist bir köy hekiminin maceras›n› anlat›yordu. Kitab› okuyunca hekimli¤e
heves ettim. Acaba t›bbiyeye mi girsem diye düflünmeye bafllad›m. Çok da güzel bir
hocam›z vard›: Hilmi Bey. P›r›l p›r›l bir insand›. Onun dersinden kimse ikmale kalmazd›. O tabiat bilgisi dersini bize sevdirirdi. Bir gün sordum, hocam dedim “Ben
mülkiyeyle t›bbiye aras›nda muhayyer kald›m, hangisini tavsiye edersiniz”. Cevab›
flöyle oldu; “Evlad›m hayatta mesle¤in iyisi kötüsü olmaz. Her meslek toplum için laz›md›r. Her mesle¤i yapacak insana ihtiyaç vard›r. Mühim olan kendini ölç, tart, biç,
sevebilece¤in mesle¤i seçmeye bak. Mesle¤ini seversen, çal›fl›rs›n baflar›l› olursun,
üstelik sevdi¤in için mutlu olursun. Hem mutlu hem baflar›l› olursun”. Bütün disiplinlere toplumun ihtiyac› vard›r. Çünkü bütün disiplinler esas›nda yarat›c›ya ulaflmak
içindir. Birbirleri ile alakal›d›rlar. Bu meseleyi genifl bir çerçeve içinde ele almak gerekir. Eskiden alimler bütün bilgileri ö¤renmeye çal›fl›rd›. Ve idealistlerdi. Alim, alimi kül idi. ‹bn-i Sina hem hekimdi, hem hakimdi. Hikmet de bilirdi, felsefe de bilirdi,
t›p da bilirdi, matematik de bilirdi. Enderun mektebini düflünün. Bütün dersler vard›
orada. Yani bütüncül bir bak›fl aç›s›yla yetiflti buralardaki insanlar.
Son birkaç as›r içinde bilimler yarat›c›dan kopuk olarak, adeta yarat›c›yla alakas› kesilerek, seküler biçimde ele al›nmaya baflland›. Hikaye de burada bafllar zaten. Eskiden bilimler yarat›c›yla ilgili olarak, birlikte ele al›n›rd›. Yarat›lan ve yaratan münasebeti dikkate al›narak ö¤retilirdi. Seküler sisteme geçilince yarat›c›yla alakalar› kesildi. Ve bilimler küçük parçalara bölündü. Her biri kendi içinde ba¤›ms›z olarak in-
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celendi. Teknolojinin geliflmesi mesleki sahada ihtisaslaflmay›, uzmanlaflmay› h›zland›rd›. Küçük bir sahada derinlemesine bilgi sahibi olan uzmanlar yetiflti. Fakat bu uzmanlar›n bilgi ve ufuklar› darald›. Art›k alim-i kül kalmad›. Bir süre sonra kafalara
dank etti ve bu sefer de bilimler aras› münasebetlerin önemi artt›. Bu bilimler aras›nda bir irtibat da kurmak gerekti¤i anlafl›ld›.
1960 y›l›nda Amerika’da iken Chicago Üniversitesinde bir müessese dikkatimi çekmiflti: Bilimler Aras› Araflt›rma Enstitüsü. Enstitünün her kat›nda bir bilim dal› bulunmaktayd›: felsefe, sosyoloji, fizik, iktisat vs. Çeflitli konularda Enstitüye gelen meseleler muhtelif departmanlara veriliyor. Ayn› konuyu inceleyen birimler fikirlerini bir
rapor haline getiriyor sonra bu elde edilen veriler toplan›p o konu hakk›nda bir nihai rapor haz›rlan›yor. Bilimler aras› irtibat› sa¤lama zarureti daha 1960’da Amerika’da hissedilmiflti.
Bu girizgahtan sonra bilim adam› nas›l yetiflir meselesine art›k gelebilirim. Bir bilim
adam›, kendi bölümünde, belli bir ana bilim dal›nda kendini iyi yetifltirmelidir. fiimdi hepinizin bir ana bilim dal›n›z var. Bu bilim dal› içinde belli bir sahay› seçmeli ve
o sahada derinlemesine bilgi edinerek uzmanlaflmal›s›n›z. O sahada bir otorite olmay› hedef edinmelisiniz. Fakat sadece o sahada derinleflerek bu hedefe varamayaca¤›n›z› da bilmelisiniz. Sa¤ aya¤›n›z› o seçti¤iniz sahaya koyacaks›n›z, sol aya¤›n›zla
da genifl bir daire üzerinde dolaflt›rmaya çal›flacaks›n›z. Böylece uzmanl›k sahan›zla
birlikte ufkunuzu geniflletmifl olacaks›n›z. Böylece uzmanl›¤›n daraltt›¤› sahan›n önü
aç›lm›fl ve ufku genifllemifl olur. Kifli sahas›na daha genifl bir aç›dan bakabilir ve bu
yolla sahas›nda otorite haline gelebilir. Bizim sosyal siyaset kürsüsünün kurucusu
Prof. Gerhard Kesler isminde bir Alman hocayd›. Sosyal siyaset Almanca bir tabirdir. Almancada bu bilime tam olarak sosyal iktisat deniyor. Esas›nda ad›n› sosyal iktisat siyaseti koymak gerekirdi ama sosyal siyaset koymufllar. ‹yi bir sosyal siyasetçi
olmak için önce iktisat bilmek laz›md›r. Sosyal siyaset ‹ktisat Fakültesi içindedir. ‹ktisat teorisini ve iktisat siyasetini iyi bileceksiniz. Çünkü sosyal siyaset iktisadi hayat
içindeki problemleri konu edinir. Ondan sonra iktisadi doktrinleri iyi bileceksiniz. Ki
bugüne kadar iktisat siyasetlerinin hangi doktrinler aç›s›ndan ele al›n›p ifllendi¤ini bilesiniz. Ondan sonra iktisadi olaylar›n içinde cereyan etti¤i toplumu ele alacaks›n›z.
Yani sosyolojiyi ö¤renip daha genifl bir perspektiften toplumun meselelerine bir bak›fl edineceksiniz. Böylece makro bir görüfl sahibi olacaks›n›z. Sonra makro görüflten mikroya döneceksiniz. ‹ktisadi hadiselerin, sosyal siyaset meselelerin, sendikac›l›k meselelerinin, ücret meselelerinin, prodüktivite meselelerinin, kalk›nma meselelerinin içinde cereyan etti¤i iflletmeyi ö¤reneceksiniz. Mikro aç›dan yani iflletmenin
penceresinden iktisadi hayata, sosyal hayata bakacaks›n›z. Bunun üzerine sosyal siyaseti bina edeceksiniz. Sosyal siyasetçi olmak için önce bunlar› ö¤renmek, ondan
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sonra sosyal siyasete bafllamak gerekir. ‹flte bu bütüncül bak›fl olur. Bunu di¤er disiplinlere de uygulamak gerekir. Bir konu içinde ilerleyeceksiniz, bir konuda uzmanlaflacaks›n›z ama çevrenizle ilgili konular ve alakal› bilimler hakk›nda da bilginiz olacak. Hepsinden ders vermeniz flart de¤il ama hepsini bilmeniz flart. Bendeniz bunu
yapt›m. Benim saham iktisat fakültesi içinde o zamanki Sosyal Siyaset bugünkü çal›flma ekonomisiydi. Sosyal siyaset tarihçesi daha çok okutulur iktisadi öz çal›flma
ekonomisi fleklinde ele al›nmazd›. Amerika’da doçentlik tezimi bu sahada haz›rlad›m. Ve Türkiye’de de çal›flma ekonomisi sahas›nda uzmanlaflt›m. Bunun içinde de
ücretler konusunda uzmanlaflt›m. Türkiye’de ilk ücret araflt›rmas›n› da 1953 y›l›nda
bendeniz yapt›. ‹stanbul’da seksen fabrikay› gezdim. ‹stanbul Mensucat Sanayinin
Bünyesi ve Ücretler isimli kitab›m› Üniversite yay›nevi bast›. Kitab›n kapa¤›nda
Kur’an-› Kerim’den Arapça harflerle bir ayet-i kerime ve hadis vard›; “insan elinin
eme¤inden daha lezzetli bir fley yememifltir”.
Daha sonra sosyal siyasetin bütün di¤er dallar›nda dersler verdim. Sosyal sigortalar,
toplu pazarl›k, çevrecilik, kooperatifçilik. ‹stanbul Üniversitesi d›fl›nda özel üniversitelerde iktisadi doktrinler okuttum. Suudi Arabistan’da iflletme iktisad› okuttum. ‹slami aç›dan bir iflletme nas›l kurulur meselesine kafa yordum. Görüyorsunuz bu yöntem insana bir perspektif kazand›r›yor. Bu alanlar›n her biri ayn› meseleye farkl› aç›lardan bak›yor ve hepsi de bir yerde birbiri ile irtibatl› oluyor. Yani bir alanda sa¤lam yetiflti¤iniz zaman, öbür dallarda da bununla ilgili bilgiler oldu¤unu görüyorsunuz. fiu halde bizim yetiflme tarz›m›z bu olacak. Diyecekler ki arkadafl: “bu adam bu
sahan›n uzman›”. Ama orda kalmayacaks›n, bir taraftan da ufkunu geniflleteceksin.
‹stanbul bunun için, biçilmez bir mekan. Bir sürü üniversite var, bir sürü cemiyetler,
fakülteler var. Namütenahi seminerler, konferanslar var. Eskiden bunlar yoktu. Ama
siz bunlar› takip edeceksiniz. Bizim zaman›m›zda fukara bir Eminönü halk evi vard›.
Konferanslar verilirdi. Herkes ne varsa onu dinlerdi. O zaman talebe cemiyetleri vard›. Milli Türk Talebe Birli¤i mesela. Bugün siyasi sahada gördü¤ünüz yetiflmifl kadrolar›n, hatta ilim adamlar›n›n ço¤u oralardan gelmifltir. Milli Türk Talebe Birli¤inde
bir Sosyal Bilgiler Enstitüsü kurulmufltu. Bilhassa teknik sahadan gelen elemanlara,
içtimai sahaya ait eksikliklerini gidermeleri için konferanslar, dersler verirdik.
‹flte sizler de bugün bu çok yönlü bakabilmeyi sa¤layacak donan›m› elde edemezseniz geliflemezsiniz. Bu durumda da lise muadili kal›r, üniversite hocas› olamazs›n›z.
Buna ek olarak ikinci bir dili de ö¤renmeye çal›flacaks›n›z. Eskiden doçent olmak için,
doktora için bir dil laz›md›. Tercüme edecek düzeyde bilmek yeterliydi. Doçentlikte
çift tarafl› tercüme aran›rd›. Profesör olmak için ise ikinci dil flart› aran›rd› yani iki dil
bilmeden profesör olamazd›n›z. Benim ikinci dilim almancad›r. Almanya’n›n Göthe
Enstitüsü’nde alt› ay okudum. Sonra DPT ad›na Almanya’y› dolaflt›m. Tek bafl›ma
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programlara gittim. Bir sene sonunda Alman üniversitelerinde ders verdim çocuklara. Sizler de ikinci bir dili ö¤reneceksiniz. Tabi branfl›n›za göre bu ikinci dil de¤iflebilir. Benim tavsiyem birinci diliniz ‹ngilizce, ikinci diliniz Arapça olsun. Böylece hem
bat› hem do¤u kültürüne, hem fenni bilimlere hem de ‹slami bilimlere girifl kap›s› açm›fl olursunuz. O zaman da mükemmel bir ilim adam› olursunuz. Ha e¤er üçüncü dili ö¤renirseniz de kaymakl› kaday›f olur ama iki dil hedefiniz olmal›d›r.
Yabanc› dillerdeki milletler aras› mesleki toplumlara kat›lmaya çal›fl›n. Eskiden üniversitelerde her fakültenin ayr› bir bütçesi vard›. Rektörün fazla bir fonksiyonu yoktu, dekanlarda yetki vard›. Dekanlar›n da flahs›nda de¤il, profesörler grubundan, senatodan yetkiler al›n›yordu. Her sene fakültenin bütçesine ve asistanlar›n k›dem s›ras›na göre s›ralama yap›l›r, üç befl kifli asistanl›kta doktora yapmadan önce, doktora yapmak için yurt d›fl›na gönderilirdi. Asgari bir sene sürüyordu. Doçent olduktan
sonra bu sefer alt› ay süreyle tekrar gönderiliyorlard›. Profesörler de üç ay süreyle
gönderiliyorlard›. Fakülte paralar› hep buralara giderdi. Para hocalara sarf edilirdi ve
milletler aras› toplant›lara gidilirdi. Yetmiyorsa kendisi üstünü tamamlard›. Ben bu
yolla her sene bir toplant›ya kat›l›rd›m. Milletleraras› meslektafllar›m›z› tan›yorduk.
Bilgi al›flveriflinde bulunurdunuz. Onlar› buraya davet eder veya siz oraya giderdiniz.
Bizim bölümde her sene yabanc› hoca muhakkak bulunuyordu. Benim asistanl›k imtihan›m› da bir Alman hoca yapm›flt›r. Almanlardan sonra Amerikal›lar geldi. Devaml› böyle bir sirkülasyon vard›.
fiimdi bunlar›n geliflmesi gerekirken fakülteler içlerine kapan›yorlar. Param›z olmad›¤› için üniversitede araflt›rma yapaca¤›m›z zaman ticaret odas›ndan, oradan buradan para dilenirdik. Gaziosmanpafla’da gecekondu çal›flmalar›, Bulgaristan muhacirleri üzerine yapt›¤›m›z çal›flmalar hep böyle husule gelmifltir. fiimdi araflt›rma fonlar› var ama araflt›rma yapmazlar. Ama sizler hem araflt›rma yapacaks›n›z, hem de
milletler aras› münasebetlere önem vereceksiniz. Hangi ülkeyi be¤eniyorsan›z oraya
gidin. Sahan›zla ilgili milletler aras› toplant›lara kat›l›n, yay›nlar› takip edin.
fiimdi kütüphaneler fakirleflti; eskiden bütün mecmualar gelirdi bizim fakülteye. fiimdi bütün yenilikler mecmualardad›r. Mecmualarda taze bilgiler bulunmaktad›r. Kitap
da okuyun ama muhakkak mecmualar› takip edin. Saha araflt›rmas› yap›n. Teori de
çal›flabilirsiniz ama saha araflt›rmas›n› kesinlikle ihmal etmeyin. Teorik sahadaki çal›flmalar›n›z› tatbikatla ilgili araflt›rmalarla destekleyeceksiniz. Mümkün ise tatbikatla
ilgili branfllarda yar› zamanl› olarak ama iflinizi sekteye u¤ratmadan görev alacaks›n›z. Böylece okuttu¤un fleylerin tatbikat›n› görürsün. Ama kendinizi paraya kapt›rmayacaks›n›z, piyasaya düflmeyeceksiniz. ‹lmin haysiyetini koruyacaks›n›z. Bizim zaman›m›zda para laf› konuflulmazd›. Kat›ld›¤›m›z konferanslar›n %90’n› paras›z verirdik. Çünkü o vakit hocan›n haysiyeti çok yüksekti. “Üniversitede koskoca profesör.
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Nas›l para teklif edilir ki? denirdi. Do¤ruydu. Ald›¤›m›z maafl› kimse sormazd› ama
koca profesördü… Eee biz de öyle davran›r, para istemez, paras›z çal›fl›rd›k. Hocal›k, müderrislik makam›d›r. Müderrislik makam› peygamber makam›d›r. Sulatan I.
Murat gazilerine diyor ki “ulemaya izzet-i ikram eyleyin çünkü onlar enbiyay-› kiram›n varisleridir. Onlar›n dua-y› berekat›nda baflar› bulunur.” Türkiye’de bu ‹slami
gelenek yerleflmifltir. Bizim zaman›m›zda hep hoca diye hitap edilmifltir. Kimse profesör demez hocam derdi. Di¤er ülkelerde de böyledir. Hoca görev adam›d›r iflini yapar fikri hakimdir. Bugün ise YÖK kurumunun tutum ve uygulamalar›ndan dolay› bizim memleketimizde de hocan›n itibar› kaybolmufltur. Tekrardan hocalara müderrislik makam›n›n haysiyetini kazand›rmak gerekir diye düflünüyorum.
Ben kendim yetmifl bin lira olan asli maafl›m›n doru¤una vard›m. 1965 de Profesör
olarak mesleki kariyerimin doru¤una vard›m ama bitti. Yani makamlar bitti, para da
bitti. As›l bundan sonra o makama lay›k olmaya çal›flmak gerekecektir. Profesör olmak bir hedef de¤ildir. Çabuk olursunuz. Hele flimdi daha çabuk olursunuz. Ama elde etti¤iniz makam›n ulviyetine lay›k olmak için kendinizi ilim adam› haline getirmeniz gerekecektir. Bütün ünvanlar bittikten sonra bunun için çal›flaca¤›z. Dünyevi makamlar bir noktada biter ama ulvi makamlar, ilmi makamlar o noktadan sonra bafllar.
Faruk Naf›z’›n bir sözü vard›r; “arabac›n›n yolu, bitti¤i yerde bafllar”. ‹lim payesi de
ilim rütbeleri bittikten sonra bafllar. O ana kadar hep doçent olmak için puan alay›m, tez yazay›m, profesör olmak için flu kitab› yazay›m, jüriden rapor alay›m gibi
u¤rafllar olur. ‹flte as›l bunlardan sonra ilim bafll›yor. Ondan sonra kendin için, düflüncen içim, idealin için çal›flacaks›n. Makam beklemeden, maafl beklemeden, dünyevi terfi beklemeden çal›flmaya bafllad›¤›n zaman ilim hayat›n bafllam›fl oluyor. O
ana kadar olanlar› haz›rl›k safhas›na sayacaks›n.
Bir hocan›n üç hedefi olmal›d›r: sahas›nda otorite olmal›, güzel eserler yazmal› ve
güzel halefler yetifltirmelidir. Bu üç ifli yapmazsan›z hocal›¤›n manas› yoktur. Hele
eser b›rakmaz, halef yetifltirmezseniz bütün emekleriniz heba olur. Sizi takip edecek
hay›rl› halefler, fikirlerinizi tefsir edecek kitaplar laz›md›r. Bunlar ayn› zamanda sizin
ahiretinizi de sa¤lam›fl olacakt›r. Biliyorsunuz insan›n defter-i ameli ölünce kapan›r
ama üç hal vard›r ki amel defterine yaz›lmaya devam eder. Birincisi hay›rl› âsâr üretmektir; hastane, toplum için faydal› eserler, çeflmeler, okullar. ‹nsanlar istifade edip
hay›r dua ettikçe sanki o flahs›n bila yevmil k›yame amel defterine sevap yaz›lmaya
devam eder. ‹kincisi; hay›rl› eser yani kitabî eser b›rakmakt›r. Üçüncüsü de; hay›rl›
evlat b›rakmakt›r. Evlatlar›n yapt›klar› bütün hay›rl› hasenat kendileri ile birlikte ebeveynlerinin de hanesine yaz›l›r. ‹flte ilmin faydas› buradad›r. Güzel eserler b›rak›rsan›z kütüphanelerde o eserler okundu¤u müddetçe sizin defter-i ameliniz aç›k kal›r.
Ölmemifl gibi ebedi hayata kavuflursunuz.
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Bir tavsiyemde genç iken yaz› yazman›z yönündedir. Kitap vermeye çal›fl›n, gençken bol bol makale ve kitap yaz›n çünkü gençken yap›lan hatalar hofl görülür. Gençken yazmasan›z hata yapaca¤›m diye korkars›n›z. Etraf da hatan›z› “koskoca profesör olmufl ama yanl›fl yapm›fl” diyerek affetmez. Profesör Orhan Dikmen Hoca benim jürimdeydi. Doktoram› yazd›¤›mda bana tavsiyede bulunmufltu. Gençken yazarsan›z hem hatalar› düzeltme imkan› bulursunuz hem de düzelte düzelte kendinizi gelifltirirsiniz. Etraf da bunu müsamaha ile karfl›lar. Ama flimdi yazmazsan›z sonra hiç
yazamaz hale gelirsiniz. Onun için velüt olmaya çal›fl›n, eser verin. Yazmaktan korkmay›n. Zaten bilim dedi¤iniz geçici fleylerdir, izafi fleylerdir. Birinin ak dedi¤ine öbürü kara diyor. Bu Seküler bilimlerin yarat›c› ile alakas› kesilmifl oldu¤undan hata etmekten korkmay›n.
Bugün bize yeni diye sunulan bilimler eski bilimlerin ve bilgilerin yeni versiyonlar› veya zaman›m›z›n mant›¤›yla bugün dile getirilmifl halleridir. Bugün çokça ismini telaffuz etti¤imiz insan kaynaklar› eski personel idaresinin flekil de¤ifltirmifl, muhteva de¤ifltirmifl halidir. Ama hikaye ayn›d›r. Bir söz vard›r “kainatta söylenmemifl söz yoktur” diye. Düflünün ki binlerce y›ldan beri milyonlarca insan gelmifl, on binlerce, milyonlarca alim ve flair yetiflmifl, binlerce kitap yaz›lm›flt›r. Bizim yapt›¤›m›z kendi zaman›m›z›n mant›¤› ve terminolojisi içinde kendi toplumumuzun de¤erleri üzerinde
ayn› fleyleri yeni bir ifadeyle dile getirmekten ibarettir. Kimse yeni fleyler yapt›¤›n›
sanmas›n. Ben flu halime geldikten sonra bunu idrak ediyorum ancak. Yapt›¤›m›z
fleyler hep hikayedir. Hele flimdiki hocalar›n ço¤u tercümand›r. Hala tercümeyle
meflguldürler. Hiçbirisi telif veremiyor çünkü kendi toplumuna yabanc›, onu incelememifl. Bir arkadafl›n›za sordum doktora tezin nedir diye “Marks ve Weber’de Do¤u Toplumlar› Alg›s›” dedi. Dedim ki; “Olmas› gereken Do¤u Toplumlar› Aç›s›ndan
Marks ve Weber”dir. Biz kendi gözümüzle onlar› inceleyip de¤erlendirece¤iz. Bunun
için de telif olmas› gerekiyor yapt›¤›m›z çal›flmalar›n. Biraz lisan bilen aktar›yor çeflitli mahfillerden. Bunlar›n bir k›sm› da kaynak vermeden aktar›yor ki bu ilim de¤ildir. Binlerce hoca var ortada eser yok. Bu hoca için “yapt›¤› ifl ahlaki midir, kaidelere riayet etmeli midir?” sorular› anlams›zd›r çünkü müderrislik makam›n›n yarat›c›yla irtibat› kesilmifl, bilim sahas› dinden uzaklaflt›r›lm›fl. Biz bunlar› birlefltirmeye ve
topluma faydal› olmaya çal›fl›rken peygamberimizin flu sözünü hiç unutmayaca¤›z
“Faydas›z ilimden Allah’a s›¤›n›r›m”. Ben ‹slam iktisad› çal›flmalar›na bu hadisi görünce bafllad›m. Sadece iktisat ile u¤raflmak hikaye bir ifltir. Seksen kitab›n sekseni
de birbirini nakzeder. Ben ‹slam iktisad›yla u¤raflmaya hobi olarak bafllad›m ama yarat›c› ile irtibat› muhafaza ederek devam ettim.
Daha önce size bahsetti¤im uluslar aras› kongrelerden e¤itim sahas›nda yap›lan kongrenin sonuç kararlar›ndan bahsederek konuflmam› bitireyim. Sonuçlardan en mü-
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himi fluydu; ‹slam dünyas›nda yaz›lm›fl bütün kitaplarda gayri ‹slami kavramlar kullan›lmaktad›r. Kavramlar, mefhumlar çok önemlidir. Rahmetli Ayhan Songar flöyle
derdi; “‹nsanlar mefhumlarla düflünür. Mefhumlar kelimelerle ifade edilir. Kelimeler
de¤iflti¤i zaman mefhumlar da de¤iflir. Mefhumlar bozuldu¤u zaman düflünce kaybolur ve fikir üretilemez”. O halde mefhumlar gayri ‹slami oldu¤u takdirde yarat›c› ile
irtibat› muhafaza eden bir ilmi çal›flma yapman›z mümkün olmaz. O istikamette düflünemezsiniz. Öyleyse yap›lacak ilk fley; bütün ‹slam dünyas›nda gayri ‹slami mefhumlar› tespit etmek ve onlar›n yerine kabil oldu¤u nispette ‹slami kavramlar› ikame
etmeye çal›flmakt›r. ‹kincisi; o ‹slamî kavramlarla yeni müfredat program› haz›rlamakt›r. Üçüncüsü; bu yeni müfredat programlar›na göre yeni kitaplar ve o yeni kitaplar› okutacak yeni hocalar oluflturmakt›r. Bunlar› yapabildi¤i zaman ‹slam dünyas› e¤itim sahas›nda içti¤i su berrak hale gelmifl olur. Rahmetli Ziya-ül Hak’›n bir sözünü aktaray›m; “Bugün Pakistan’da iki millet yafl›yor. Milletlerden bir tanesi ‹ngilizlerin kurdu¤u bat›l› okullarda yetiflmifl olan insanlar. Bunlar dünyevi bilgilere sahip
insanlar ama ‹slami bilgilerden tamamen yoksunlar. ‹kinci millet ise medreselerden
yetiflen insanlar. Onlar da ‹slami bilgileri biliyorlar ama dünyevi bilgilerden yoksunlar. Bizim hedefimiz bu iki milleti tek millet yapmak ve ‹slami temellere dayanmakt›r.” K›sa süre içinde size verebilece¤im nasihatler bunlard›r. Bunlar zaten sizin bildi¤iniz fleyler, size bilmedi¤iniz fleyleri anlatmad›m. Güzel fleyleri tekrarlamakta fayda vard›r. Biz de bildi¤imiz güzel fleyleri karfl›m›zdakilere tekrarlamakla mükellefiz.
Çünkü nefsimiz bizi devaml› kötü tarafa do¤ru yönlendirmektedir. Onu dengeleyebilmek için güzel fleyleri devaml› tekrarlamam›z laz›m gelir ki kendimizi devaml› dengede tutabilelim. Dolay›s›yla bu konferanslara bilmedi¤imiz fleyler söylenecek umuduyla gelmeyin. Bildi¤iniz güzel fleylerin belki yeni bir sistem içerisinde, yeni bir
kompozisyon içinde ifade edilece¤ini düflünürseniz daha rahat edersiniz.
Allah hepinize s›hhat ve afiyetle hay›rl› ömürler versin. Evlenmeyenlere hay›rl› yuvalar kurmay› nasip etsin. Talebelerde iki önemli fley vard›r; iflini ve eflini bulmak. ‹kisi
dengede giderse insan›n dünyas› da ahireti de ma’mur olur. Birisi bozuk olursa ötekisini de bozar. ‹nflallah güzel bir yuva kurars›n›z, güzel bir efl sahibi olursunuz, güzel bir
ilim adam› olursunuz. Her fleyden önemlisi inflallah Allah’›n r›zas›na erersiniz…
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