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PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN 
ÖZGEÇMİŞİ 

 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu.  
 1985’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  
 1993’de AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalında 

doktorasını tamamladı.  
 Ankara’da 5 yıl DKAB öğretmenliği, 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda 

eğitim uzmanı olarak görev yaptı.  
 1994’de Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din 

Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi Anabilim  Dalında yardımcı doçent 
olarak atandı.   

 Tunus’ta 10 ay, Belçika’da 3 ay, Fransa ve Almanya’da birer ay 
araştırmalarda bulundu.  

 1998’ de doçent 2004'de profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası. 
 2011 yılına kadar Sivas CÜ İlâhiyat Fakültesinde çalıştı. 
 2011 yılında Marmara Üniversitesi’ne naklen atandı. 
 İLGİ ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, 

karşılaştırmalı din eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk 
eğitimi. 



Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 

 

LİDER / İDEAL 

ÖĞRETMEN 



Size  

öğretmenlere  

bir konuşma 
yapın denilse 

 



TERECİYE TERE SATMAMAK LAZIM. 

HOCALARA HOCALIK 
TASLAMAMAK LAZIM. 

BİLDİKLERİNİ 
TEKRARLAMAMAK LAZIM. 



. 

 

              İBADET NEDİR? 

www.mehmetzekiaydin.com 



İBADET: 

 
ALLAH’IN RAZI OLDUĞU İŞLERİ YAPMAK, 

RAZI OLMADIĞI İŞLERİ YAPMAMAKTIR. 

www.mehmetzekiaydin.com 



EFALİ MÜKELLEFİN 

 

               

                

  -FARZ 

             -VACİP 

                      -SÜNNET 

                                -MÜSTEHAP 

                                           -MUBAH 

                                                    -HARAM 

                                                                -MEKRUH 

                                                                               -MÜFSİT 

 

www.mehmetzekiaydin.com 



GAZALİ 

İLİMLER 
A.Kaynağı 

bakımından 

B.Gerekliliği ve 

kullanımı 

bakımından 

www.mehmetzekiaydin.com 



GAZALİ 

İhya 

Kimya-yı Saadet 

Dinde 40 Esas 

-HASET  

 -ALLAH İÇİN             

SEVMEK 

 
www.mehmetzekiaydin.com 



SÜNNET ANLAYIŞIMIZ 

 

 

www.mehmetzekiaydin.com 



GÖREV ANLAYIŞIMIZ 

. 

www.mehmetzekiaydin.com 



KENDİMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ? 

 

İMAJIMIZ NASIL? 

 
 ÜSTÜN YÖNLERİMİZ? 

 EKSİKLERİMİZ? 



SİZCE 

ÖĞRETMEN OLARAK 
GÖREVLERİMİZİ  

TAM, LAYIKIYLA,               
VERİMLİ, KALİTELİ,  

(yani) SALİH  

YAPABİLİYOR MUYUZ? 



EN ÖNEMLİ EKSİĞİMİZ 

ŞEVKSİZLİK 

 
 Aşkımızı kaybettik. 

 

 

 

 

 



NİÇİN? 

ŞEVKİMİZ AZALDI. 

AŞKIMIZ KALMADI. 



ŞEVKLENMEK, ŞEVKLENDİRMEK  

(MOTİVASYON) 

GÜDÜLENME, GÜDÜLEME 



GÜDÜ (MOTİV): 

 BİR İNSANI BELLİ BİR AMAÇ 
İÇİN DAVRANIŞA İTEN GÜÇ. 

 BİREYİ BİR HAREKETTE 
BULUNMAYA VEYA BİR 
HAREKET YOLUNU 
DİĞERİNE TERCİH ETMEYE 
İTEN SÜRÜKLEYİCİ GÜÇ. 



İnsanların ihtiyaçları 

 kendini gerçekleştirme 

 

 saygınlık 

 

 ait olma, sevgi 

 

 güvenlik 

 

 fizyolojik 



kendini gerçekleştirme 

 

 İdeallerini gerçekleştirme 
 Yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı 
 Başarma 
 Bağlanma 
 Yarışma 
 Güç 
 Manevi doyum 
 Yaptıklarının karşılığını görme 

www.mehmetzekiaydin.com 



ÖĞRETMEN KİMDİR? 

 

 Öğretmen denilince ne akla geliyor? 

 DKAB ve İHL öğretmeni denilince ne akla geliyor? 



ORTAK ADIMIZ 

BİZ HOCAYIZ 



HOCA 

KİM? 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20080804075825_soru_isareti.jpg&imgrefurl=http://www.veteknoloji.com/tubitak-in-turkce-meali-4970--.html&usg=__st6H1WUj-QPGK0SNQyNkWsek6fo=&h=238&w=287&sz=12&hl=tr&start=69&itbs=1&tbnid=A4kAhMGiqiVpiM:&tbnh=95&tbnw=115&prev=/images?q%3Dsoru%2Bi%C5%9Fareti%26start%3D54%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


HOCA 

önder, öğretmen, örnek kişi, 
yol gösteren, mürşit, örnek 

kişi 

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Genel tutum ve davranışlar: 
   

 Giyiminize-kuşamınıza dikkat ediniz, giyimde 
‘pejmürdeliğin’ ve ‘süslü’ olmanın değil, sadeliğin 
esas olduğunu unutmayınız. 

   

 Özel hayatınızla, tutum ve davranışlarınızla 
öğrencilerinize örnek olunuz. 

   

 Aile hayatınızla çevrenize örnek olunuz, 
çevrenizdeki insanlar nezdinde sizin İslâm’ın 
temsilcisi olduğunuzu unutmayınız. 

   

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Genel tutum ve davranışlar: 
   

 Okulda veya çevrede işinizi kendiniz yapınız, 
öğrencilerinizi veya çevrenizdeki insanları 
hizmetçi gibi kullanmayınız. 

   

 Yanlış ve zararlı dedi-kodudan ve gıybetten uzak 
durunuz. 

   

 İşinizi belli bir menfaat karşılığı için değil, samimi 
olarak ve Allah rızası için yaptığınız takdirde daha 
çok beğenilip takdir edileceğinizi unutmayınız. 

   
 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Genel tutum ve davranışlar: 
   

   

 Derslerinizde politik konulara girmeyiniz. 

   

 Geçmişte neler yaptığınızla övünmeyin, bu gün ne 
yapıp ne yapamadığınıza bakınız. 

   

 Kendinize güvenin ama güveniniz sizi gurur ve 
kibre götürmesin. 

   

 Problem çıkaran değil problem çözücü olunuz. 

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Mesleki bilgi bakımından yeterlilik: 
 

Öğreticilikte başarılı olmanın yollarından biri devamlı 

kendini yenilemekle mümkün olur, bunu unutmayınız. 

Onun için daima mesleğinizle ilgili yeni gelişmeleri takip 

ediniz. 

Bilgili olun ama her şeyi bildiğiniz iddiasında 

bulunmayınız. 

Sizin bilginizin karşınızdakinin sizi anladığı (veya sizin ona 

verebildiğiniz) kadar olduğunu unutmayınız. 

Derste ders / konu işleyiniz, başka konulara girmeyiniz. 
 

   

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Mesleki bilgi bakımından yeterlilik: 

   

Öğrencilerin her sorusuna cevap verin ama cevabını net 

olarak bilemediğiniz zamanda da ‘bilmiyorum’ demekten 

kaçınmayın. Bu sizin için bir noksanlık olmaz ama en kısa 

zamanda da doğrusunu öğrenip bir başka zaman o 

sorunun cevabını veriniz. 

Başkalarının / meslektaşlarınızın bilgilerinden istifade 

ediniz, siz de gerektiği zaman (bilgiçlik taslamadan) 

bilgilerinizi meslektaşlarınızla paylaşınız. 

Meslektaşlarınızın yapıcı eleştirileri karşısında anlayışlı 

olun, makul karşılayın ve onlardan istifade etmesini 

biliniz. 
   

   

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Öğrencilerle iyi ve doğru iletişim kurma: 

 Öğrencilerinize gülümseyerek 
yaklaşınız. 

 Onlara değer verin, ‘adam yerine 
koyunuz.’ 

 Bütün sorularına cevap vermeye 
çalışınız. 

 Mizacınızı, tavır ve davranışlarınızı 
daima kontrol altında tutunuz. 

   

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Öğrencilerle iyi ve doğru iletişim kurma: 

  Öğrencileri hicvetmekten ve onlara 
karşı alaycı tavırlardan sakınınız. 
Çünkü öğretmenlerin en sevilmeyen 
özelliklerinden biri hicivci ve alaycı 
olmalarıdır. 

  Aşırı ciddiyetten ve laubalilikten, çok 
fazla senli-benli olmaktan kaçınınız. 

   
 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Dil ve üslûp: 

   

 Ders anlatırken kullanacağınız dil sade ve 
anlaşılır olmalı. 

 Ders anlatırken sesinizi iyi kullanmayı 
öğrenin, ne kısık sesle ne de bağırmakla 
başarılı olamayacağınızı unutmayınız. 

 Müstehcen ifadelerden ve kaba 
söylemlerden kaçınınız, kibar ve nazik 
olunuz. 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Beğenen ve takdir edici olma: 

  Öğrenci başarısını daima takdir ve tebrik 
ediniz. 

 Öğrencilerin güzel tutum ve davranışlarına 
şahit olduğunuzda veya duyduğunuzda 
kendilerine teşekkür ediniz. 

 Takdir ve teşekkürde ölçülü ve objektif 
olun, aksi takdirde ilgili öğrencinin 
şımarmasına arkadaşlarının ise onu 
kıskanmasına sebep olabilirsiniz. 

 



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Disiplinli olma: 

  Eğitimde başarılı olmanın yollarından biri de 
disiplinli olmaktan geçer, ancak disiplin = ceza 
demek olmadığını biliniz. 

  Disiplin, neyi, nerede ve nasıl yapacağını bilmek, 
planlı-programlı her bir şeyi yerinde ve zamanında 
yapmak demek olduğunu unutmayınız. 

  Bir öğrencinin önceden oluşmuş kötü şöhreti varsa 
onun etkisinde kalarak ona karşı ön yargılı 
davranmayınız. 

  Eğitimde ceza vardır ancak ceza = sopa / dayak 
demek değildir. Cismani cezadan çok manevi cezanın 
daha etkili olduğunu biliniz. 

   



İYİ EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 

 Disiplinli olma: 

  En etkili ceza samimi olan öğreticinin öğrencisi ile 
arasına bir mesafe koyması veya geçici olarak ilgi 
kesmesidir. 

  İyi eğitimcinin vasıflarından birinin de kendi işini 
kendisi halleden olduğunu biliniz, her olumsuzluğu 
yöneticilere götürmeyiniz. 

  Yasaklardan, günahlardan, haramlardan değil, 
helâl, iyi, güzel ve doğrulardan hareket ediniz. 

  Bir öğrenci suç işlemişse suçun yalnız ona ait 
olduğunu biliniz ve bütün sınıfı cezalandırma gibi 
bir yanlışa yönelmeyiniz. 



Ahmet Aksekili Hocamız, 1950 yılında teşkilata 
gönderdiği genelgede şöyle demektedir: 

 Hayrat hademesinin ne kadar ağır hayat ve maişet şartları 
altında kutsi vazifesinde azim, feragat ve tevekkül ile sebat 
ettikleri herkesçe bilinen bir hakikattir. Bununla beraber 
hayrat hademesinin Allah katındaki ecirlerinin azim, 
mesailerinin meşkur olduğunda hiç şüphe yoktur….. Hiçbir 
zaman mihraplarımızı imamsız, minberlerimizi hatipsiz, 
minarelerimizi ezansız bırakmamış olan hayrat hademesi, 
bütün Müslümanların en derin hürmet ve muhabbetlerine 
bihakkın mazhar ve müstehaktırlar.  

 Mukaddes mabetlerimizde vazife almış olanlar, elbette ki 
dünyada da ahirette de en ziyade hürmete şayan ve mesut 
insanlardır. 



HOCA 

 önder, öğretmen, örnek kişi, yol gösteren, mürşit, 
örnek kişi 

 

LİDER 



Ne fark var? 

Lider ve Yönetici 

 

 

Lider  Yönetici 

 



liderlik 

LİDERLİK, BİR KİŞİNİN BAŞKALARINI 
ETKİLEYEBİLMESİDİR. 



LİDER 

 Lider amaçlara yöneltir.  

 İkna edebilme yeteneği yüksektir.  

 Davranışlara yön verebilir. 

 İnsanlarla iyi iletişim kurar.  

 Güdüleme faaliyetleri yüksektir.  

 Toplumun önünde gider. 

 Aşk, şevk, heyecan verir.  

 

 



LİDERLER İÇİN 10 DERS 

İşin şanını paylaşırsanız her şey 
mümkündür. Başkalarına, kendine paye 
çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en 
etkili yoludur. 

Güven bir kez sarsıldığında zor onarılır. 
Liderliğin en kırılgan ama en temel vasfı 
güvendir. 

Zamanlama her şeydir. Neyi, nerede, ne 
zaman söyleyeceğini, yapacağını bilmek 
önemlidir.  

 



LİDERLER İÇİN 10 DERS 

Liderliğin esası, bağlantılar kurmaktır. Liderler, 
insanlarda ortak sorunlarla uğraşmanın kendi 
yararlarına olduğu duygusunu uyandırmalıdır. 

Liderler, hatalarından ders çıkarır. Başarıya 
ulaşmak isteyen liderler kendi eksikliklerini kabul 
etmeli, anlamalı ve gidermelidir. 

Güven, insanın kendi ile sınırlı kalmadığında itibar 
getirir.  

Liderler kendilerini yenilerler. Liderler kendilerini 
tanımalı ve kendilerine güç verecek kaynakları 
bulmalıdır. 



LİDERLER İÇİN 10 DERS 

İyi işleyen ortaklıklar için ortaklara bağlı 
olmak gerekir. 

Liderlerin insan sarrafı olması gerekir. En 
iyi ve en parlak  insanları bulmak, işe katmak 
ve etkili şekilde yönetmek başlı başına kilit bir 
yetenektir. 

Dil, en güçlü araçlardan biridir. İletişim 
kurmasını beceremeyen liderler, öteki gerekli 
vasıfları taşısalar bile bir etki yaratmada 
yetersiz kalırlar. 



Liderlerin 21 Özelliği 

1.   Güven 

 - Güvenmesi/takipçilerine 
güvenmesi  

 - Güvenilir olması/takipçilerinin 
güvenini kazanmış olması 

2. Açık iletişim kurması 

3. İnançlı, kararlı ve tutarlı olması 

4. Adalet duygusunun olması 

5. İleri görüş sahibi olması 

6. Beklentileri karşılaması 

7. Yenilikçi olması 

8.   İnsanlara karşı duyarlı olması  

9.   Örnek teşkil etmesi 

10. Tutkulu ve fedakar olması 

11.  İlham vermesi 

12.  Güdülemesi 

13.  İyi bir dinleyici olması 

14.  Mütevazı olması 

15.  Gelişim odaklı olması 

16. Sinerjik takım kurabilmesi 

17. Durumlara karşı duyarlı olması 

18. Hızlı ve etkin karar vermesi 

19. Hız (zamanı etkin kullanması) 

20. Esnek olabilmesi 

21. Bilgi sahibi olması 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

 Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 

1.Doğru ve hızlı karar verme: Huneyn 

savaşında meydana gelen bozgun anında 

ben Allah’ın Rasülüyüm bunda yalan yok 

diyerek atını düşman üzerine sürdü ve 

ordunun tekrar toparlanmasını sağladı. 
 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

 Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 

2. Cesaretli olma: Amcası bile kendisine 

düşman olduğu halde korkmadan bütün 

dünyaya meydan okurcasına İslam 

davasını anlatmaya devam etti.O günün 

süper gücü olan devletlere davet 

mektupları gönderdiğinde onu 

destekleyen insanların sayısı binlerle 

ifade ediliyordu. 

 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

 Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 

3. Ruhunda istikrarlı idi: Tevazusu 

hayatının başı ve sonunda hep aynıydı. 

Örneğin Mekke’yi fethettiği gün, devesinin 

üzerinde o kadar tevazu gösterdi ki, 

Mekke’ye girerken, neredeyse başı eğere 

değecek gibiydi. 

 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

 Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 

4. İnsan sarrafıydı: Bir gün Halid b.Veld’in 

omuzlarından tutarak “Senin gibi zeki bir 

insan hâlâ niçin İslam’a girmiyor, 

şaşıyorum” diyerek İslam’a girmesini 

sağlamıştı. 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 

5.Sorumluluğunun bilincindeydi: Bütün 

Müslümanlarla ilgili işlerde etrafındaki 

insanlarla görüş alışverişinde bulunurdu. 

Hendek savaşı öncesi yapmış olduğu 

toplantıda Selman-ı Farisi’nin görüşünü 

benimsemişti. 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

 Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 

 6.İleri görüşlüydü: Allah’ın yardımıyla 

yüzyıllar sonra olacak olaylarla ilgili 

verdiği haberler aynen çıkmıştır. Örneğin 

İstanbul’un fethi ile ilgili hadisinde 

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu 

fetheden ordu ne güzel ordu, onu 

fetheden komutan ne güzel komutandır.” 

buyurmuş, haber verdiği gibi çıkmıştır. 

 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

 Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 

 7.O çok yönlü bir insandı: Peygamberimiz 

23 yıl Müslümanlarla beraber yaşayarak 

hayatın bütün birimlerine ait örnekler 

sergilemiş ve bize yol göstermiştir. O hem 

bir peygamber, hem bir devlet başkanı 

hem bir hakim, hem bir komutandır. 

 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

Peygamberimiz bir liderde bulunması 

gereken bütün özelliklere sahipti. 
 

 

 

 

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ 

NEYDİ? 



BİR LİDER OLARAK HZ.MUHAMMED (SAV) 

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ 

 

ÖRNEK / MODEL 

OLMASIYDI. 



BUNLAR NE YAPIYOR? 

 



Bir mezar taşında şöyle yazıyor: 

 

 

“Ne kendi etti rahat, 

Ne âleme verdi huzur, 

Yıkıldı gitti cihândan, 

Dayansın ehl-i kubûr.” 



Baba Tahir 

 
 Malumatçı Baba Tahir’e dair… Osmanlı basınının en renkli simalarından biri olan “Baba Tahir”, Cağaloğlu’nda iki göz bir dükkânda “Malumat” 

adlı dergiyi çıkaran, dönemin siyasilerine pek bulaşmayan ve hatta âdet olduğu üzere gazetesinin ilk sayfasından sık sık “padişah efendimiz 
Abdülhamit Han hazretlerine” sabah temennaları gönderen, “sağlığınıza duacıyız” türünden selamlar çakan bir gazeteci abimizdir. 

 Dönemin basınına baktığımızda, o pek renkli olan siyasal hareketlilikten de eser yoktur dergisinde… Ne İttihatçılık, ne İngiliz muhipliği ne de 
İtilaf fırkası taraftarlığı vardır. Tüm bu dümdüz yapısına rağmen, “Malumat”, döneminin en korkulan yayınıdır! Sebebi ise Tahir Baba’nın ta 
kendisidir. Üzerinize afiyet, Türk basınının “ilk şantajcısı”dır kendileri…. 

 Yaptığı yalan haberlerle mahalledeki bakkaldan imparatorluk sınırları içinde faaliyet gösteren yabancı şirketlere kadar herkesi sindiren Baba 
Tahir’in en muhteşem vukuatı ise hiç kuşkusuz “Terkos idaresi” için yazdığı haberdir… 

 İstanbul’a içme suyunun getirildiği Terkos Gölü’ndeki tesisleri, o senelerde bir Fransız şirketi işletmekteydi. Şirket, arada bir kendileriyle ilgili 
hoş haberler yazması (Şimdilerde biz buna “advertorial” diyoruz :)) için, daha başka birçok şirket gibi Tahir Bey’i örtülü bir maaşa bağlamıştı. 

 Ama gün gelir, devran döner, şirkete Fransa’dan yeni bir müdür gönderilir… Yeni müdür “bu memlekette” işlerin nasıl yürüdüğünü 
bilmemektedir. Hesapları kontrol ettiğinde her ay Malumat gazetesine giden bir kese altını gören yeni müdür, “Kimseye bana ilişmesin diye 
aylık ödeyemem!” deyip Baba Tahir’in maaşını kesiverir! 

 Baba Tahir, adet üzere olduğu üzere “kese”sinin kalemine gelmesini bekler… Bir gün, iki gün, bir hafta geçer ama kese gelmez. Şirket içindeki 
muhbirleri ona haberi uçururlar: “Valla kusura bakma, bu yeni müdür pek dişli çıktı!” 

 İki gün sonra, Malumat’ın ilk sayfasında küçük bir haber yayınlanır: “Efendim, geçtiğimiz gün Terkos Gölü etrafında avlanan avcılar pek besili 
bir domuz görmüşler, bu neces (pis) mahlukâtı öldürmek için ateş etmişlerdir. Ancak hayvana ıskat eden (isabet eden) mermiler onu sadece 
yaralamış, bu mahir avcılardan kaçan ve kan kaybeden yaban domuzu, göle düşerek orada boğulmuştur!” 

 İstanbul halkı ayaklanıp da bu haram hayvanın sebep olduğu “maddi ve manevi” pisliğin boyutlarını öğrenebilmek için şirket binasına akın 
edince, Tahir Bey’in kesilen aylığı hemen o gün yeniden bağlanır! Hadise, Malumat’ın bir sonraki sayısında “Aldığımız son istihbarata göre 
domuz hakikaten vurulmuş ama göle düşmemiş, sahilin gerisinde gebermiş ve leşi de bulunmuş” diye noktalanacaktı. 

 Baba Tahir, Terkos’u işleten firmaya karşı çaldığı bu galebeden sonra terbiyesizliği iyice ele alır. İşi asilzadelik peşindeki zenginlere Avrupa 
kraliyetlerinin önemli nişan ve madalyalarının sahtelerini üretmeye kadar götürür! Bu marifetlerini bilen Abdülhamit’in Baba Tahir’e 
dokunmaya aslında hiç mi hiç niyeti yoktur ama onun için bile bardağı taşıran damla, Baba Tahir’in padişahın damadını da haraca kesmek 
isteyecek kadar “işi büyütmesi”dir! 

 Abdülhamit, Baba Tahir’i Türk basınına getirdiği “girişimci ruh” ve “dinamizm”den dolayı onurlandırmaya karar verir. Onu dönemin güzide 
sayfiye bölgelerinden Fizan Çölü’ne sürerek ödüllendirir. 

 Hayatının bundan sonrasına dair pek bir bilgi olmayan Baba Tahir’in son olarak, Şam’da öldüğünü ve cenazesine kimsenin katılmadığı biliniyor. 
Baba Tahir o kadar çok can yakmış, o kadar çok nefret toplamıştır ki, cemaatin topladığı parayla mezar taşına şu mısralar yazılır: 

 “Ne kendi etti rahat, 
Ne âleme verdi huzur, 
Yıkıldı gitti cihândan, 
Dayansın ehl-i kubûr.” 

 



. 

NASIL ?  

 Nasıl bir öğretmensiniz? 
Nasıl insansınız? 
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NASIL? 
 

 Güler yüzlü 

 Anlayışlı 

 Sevecen 

 Fedakar 

 Yardımsever 

 Nazik, kibar 

 Yumuşak 

 Neşeli 
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NASIL? 
 

 Asık suratlı 

 Dırdırcı 

 Bağırıp çağıran 

 Öfkeli 

 Herşeyden şikayetçi 

 Kaba 

 Sert 

 Üzgün 
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KENDİMİZE SORALIM 

BU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNDEN  

HANGİSİ BİZİ 

DAHA İYİ TANIMLIYOR? 



Hep kafaları dolduruyoruz 
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PEKİ GÖNÜLLER? 

 



İLÂHÎ SÖYLEMEK  

ÖĞRETMEK 
    

 

       1 İLÂHÎ = 1 SAAT DERS 

 



Medine’nin Yollarında 

Medine yoluna vardım, 

Can Muhammed’i aradım, 

Onu görmekmiş muradım, 

Medine’nin yollarında, Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

*** 

Yeşil kubbe görünüyor, 

Kervan nura bürünüyor, 

İçimde hasret bitiyor, 

Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

*** 

Resulullah çağırıyor, 

Gönül sanki çıldırıyor, 

Bastığım yerler yanıyor, 

Medine’nin yollarında. 

*** 

Yollarında, yollarında, 

Güller açmış ravzasında, 

Medine bakar Mekke’ye, 

Gönül onun sevdasında. 

 



Gül Yüzünü Rüyamızda 
• Gül yüzünü rüyamızda  

Görelim ya Rasulellah  
Gül bahçene dünyamızda  
Girelim ya Rasulellah  
  
Aşkınla yaşarır gözler  
Firakınla yanar özler 
Mubarek ravzana yüzler 
Sürelim ya Rasulellah 

 

• Veda edip masivaya 

• Yalvarıp Yüce Mevlaya 

• Şefaati Mustafaya 

• Erelim ya Rasulellah 

 

• Sensin gönüller sultanı  
Getiren yüce Kur'anı  
Uğruna tendeki canı  
Verelim ya Rasulellah  

•   
 
  



Divan edebiyatı şairlerinden BAKİ 

 Zülf-i siyâhı sâye-i perr-i hümâ imiş  
İklim-i hüsne anın içün pâdişâ imiş  
 
Bir secde ile kıldı ruh-i âftâbı zer  
Hak-i cenâb-ı dost aceb kîmyâ imiş  
 
Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal  

Bâki kalan bu kubbede 
hoş bir sadâ imiş  
 
Görmez cihânı gözlerimiz yârı görmese  
Mir'ât-ı hüsni var ise âlem-nümâ imiş  
 
Zülfün esîri bâkî-i bîçâre dostum  
Bir mübtelâ-yı bend-i kemend-i belâ imiş.  
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Divan edebiyatı şairlerinden BAKİ 

 Meğer o sevgilinin kara zülüfleri, Hüma kuşunun kanadının talih 
bağışlayan gölgesi imiş. Zaten bu yüzden de güzellik ülkesinin 
sultanı o imiş. 

 
 Sevgilinin avlusunun toprağı nasıl bir kimya imiş ki, güneş oraya 

bir secde etmekle hemen yanağı kıpkızıl bir altına dönüşüvermiş.  

Avazın bu alemde Davut gibi çınlasın. Çünkü bu gök 
kubbede baki kalan ancak hoş bir seda imiş. 

 
 Sevgiliyi görmediğimiz vakit cihan gözümüze görünmez olur. 

Eğer ayine-i alem-nüma diye bir şey var ise zannımızca o 
sevgilinin güzelliğinin aynasından ibaret imiş. 

  
Sevdiceğim! Zülfüne bağıyla esir olan şu biçare baki, bu haliyle 
meğer bir bela kemendinin yani senin zülfünün bağına tutulup 
kalmış da ondan kendini alamıyor.  



 
 

 Sevgi râyihası kokluyorum bugün,  
Gönüllerin bezediği bir gül bağçesinde...  
Türlü meyveler, kalb gibi arzolunmuş,  
Toprağa düşmenin arefesinde...  
Buyurun dostlar, sizin bu düğün:  
Şu dünya mahbesinde!  
Bahtiyar olun hepiniz,  
‘Bir ömürlük’ nefesinde! ..  
Aşkı yankılansın hepinizin;  
Kalbden kalbe ulaşan sesinde..  
“Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ 
imiş”;  
Sadânı hoş tut ve ölümsüz ol sen de..  
 
 

Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş…. 



Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. 

 Gündüzün dağdağasında kaybolan dostlar,  
Gecenin sükûnetinde kandilce parlıyorlar..  

Dostlar ki çok uzakta olsalar da  
Güneşsi sevgileriyle hep yanımızdalar!  

Bu muhabbet dünyasında sevmeye bak;  
Seni seven birisi nasılsa var!  

Bu kubbe ki yer yüzünü rahmetle örtmüş,  
Yükseldikçe her âh, “Allah“ diye yankılar...  

 
Gönül bu, âhını almağa gelmez,  

Rabbi ile arasını ‘perdesiz’ kılar..  
Arşın gölgesi altında gölgelenecekler:  

Sevgi dolu gönüllere vaad var...  
 
 



Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. 

Dostlar! Hayat ateşi bir kez sönse de  
Ebedî âlemde sonsuzca parlayacak..  
Bu dünya, bir gün son kez dönse de,  

Sonsuzluk bize açacak kucak...  
O gün gönülleri güzel olanlar,  

Bedenlerinin de güzelliğinden “korkacak...”  
Onun’çün ey dost, şekilden vaz geç,  

Sevgilinin kalbine gönülden bak!  
Yok olucu dünya, mâmur görünüşler,  
Kurmasın aşk dolu gönlüne tuzak! ..  

Hoş tut özünü, hoşluğa yönel,  
Bu kubbede yalnız hoş söz kalacak...  

Bu söz, “kâlû belâ”dan bizi  
Ebedî âleme taşıyacak...  

Bir âlem ki orda Allah’ı sevenler ile  
Allah için sevişenler yaşayacak...  

 
(8 Mart 1996 Cuma)  Mustafa Küçük  



Al-i İmran, 104. 

 

 ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف   َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

 َويَْنهَْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَئَِك هُْم اْلُمْفلُِحونَ 

 “Sizden, hayra çağıran iyiliği emredip 
kötülükten men eden bir topluluk 

bulunsun.” 



Al-i İmran, 110. 

 ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

 ِ  َعْن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

 

 “Siz insanların iyiliği için ortaya 
çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği 

emreder, kötülükten men eder ve 
Allah’a inanırsınız.” 



Fecr, 27-30. 

 

 ةُ  ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ   َيا أَيَّ

 ةً  ْرِضيَّ ِك َراِضَيًة مَّ  اْرِجِعي إَِلى َربِّ

  َفاْدُخلِي فِي ِعَباِدي َواْدُخلِي َجنَِّتي
 27. (Allah şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!”  

 28. “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak 
Rabbine dön!”  

 29. “(İyi) kullarımın arasına gir.”  

 30. “Cennetime gir.” 



SİZCE 

Şekil mi   

Niyet mi 

ÖNEMLİ 
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. 

EMPATİ NEDİR? 
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Empati 

Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki 

insanın yerine koyarak onun duygularını ve 
düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. 

 Empati: 

 1. Onun bakış açısıyla bakmak, 

 2.Karşıdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini 
doğru olarak anlamak, 

 3.Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini 
anladığını kendisine ifade etmektir. 

 



empati 

Kendin için istediğini 
Müslüman kardeşin için de 

istemek. 



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ 

 İNSAN YERİNE KONMAK 



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ 

 İLGİLENİLMEK 



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ 

 GÜLERYÜZ, TATLI DİL 



. 

SORUN, SIKINTI 
NEREDEN ÇIKAR? 



SORUN, SIKINTININ SEBEBİ 

 

 

 

 GÖREVİMİZİ TAM YAPMAMAKTIR. 



SORUN, SIKINTI İSTEMİYORSAK 

 

GÖREVİMİZİ  
TAM, LAYIKIYLA,   

SALİH  
YAPALIM. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

 Sonra büyüdüm. İnanmanın huzurundan, aklın 
huzursuzluğuna geçtim. O çocukluk dönemimden sonra bir 
daha hiç dindar olmadım, oruç tutmadım, dua etmedim, 
namaz kılmadım. Lise yıllarında karşımdakinin inançlarına hiç 
aldırmaz, herkesin korktuğu bir güçten korkmamanın tuhaf 
lezzetiyle diğer çocuklarla kıyasıya tartışırdım, onlar Tanrı’nın 
varlığını kanıtlamaya çalışırlardı ben yokluğunu. 

 Küçük bir çocukken inanmayı ne kadar sevdiysem, ilk 
gençliğimde de inanmamayı o kadar sevdim. Başkaldırmanın 
müthiş cazibesine kapılmıştım. 

 Çocukluktan gençliğe geçmeye çalıştığım dönemlerde yazarlık 
hayalleriyle dolu olduğumu gören babam, ‘Yanağını cama 
yapıştırıp, evin çaprazındaki caminin şerefesinde iftar 
zamanını haber veren ışıkların yanmasını, ışıklar yanar 
yanmaz bunu bağırarak haber verdiğinde büyüklerin aferinini 
almak için heyecanla bekleyen bir çocuğu anlatabilir misin?’ 
demişti. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
  Yaklaşık kırk yıldan beri o çocuk aklımdadır. Hâlâ o sahneyi ve o çocuğu en 

iyi biçimde nasıl anlatacağımı bulamadım. Ama bu görüntü benim yazarlık 
temrinlerimden biri oldu. Babamın kendi çocukluğunun anılarının 
arasından çıkartıp bana yazı ödevi olarak verdiği sahneye kendi 
çocukluğumun anıları da eklendi. Evimizin hemen karşısındaki küçük cami. 
Ramazan geceleri mahallenin çocuklarıyla birlikte gittiğimiz teravih 
namazları, camideki büyüklerin bize başka zamanlarda pek de 
göstermedikleri bir şefkati göstermeleri, hálá çocuk aklımla ezberlediğim 
biçimde söylediğim ‘Allah umme salli ala’nın muhteşem melodisiyle 
dalgalar gibi kabaran o tuhaf coşku, namaz çıkışında hissettiğimiz o 
ağırbaşlı memnuniyet... Sahur vakti sıcak yataktan gözlerim yarı kapalı 
kalkıp sobası yakılmış salonda hazırlanmış sofraya oturuşum, galiba sadece 
ramazanlarda yapılan o yumurtaya bulanmış ekmek kızartmaları, demli 
çay, beni sevgiyle ve gururla bağrına bastığını düşündüğüm büyük bir 
kalabalığın parçası olmanın güveni ve sonsuz bir huzur. 

 Allah’ı çok sevmiştim. Ondan benim anlamadığım kelimelerle söz 
ediyorlardı ama o benim için, beni sevmesini istediğim temiz yüzlü yaşlı bir 
dedeydi, oruç tuttuğum zamanlarda bana gülümsediğini düşünürdüm. 
Doğrusu ya ondan pek korkmazdım. Ama beni sevmesini isterdim. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

 İlk kez okulda din hocası cehennemi uzun uzadıya bütün korkunçluğuyla 
anlattığında dehşete düşmüştüm, benim teravih namazlarında, iftarlarda, 
sahurlarda hissettiklerimle hocanın anlattıkları hiç birbirine benzemiyordu. 

 O, beni çok korkutan, bana çok uzak, çok mesafeli, çok gazaplı, benim çocuk 
aklımın kavrayamayacağı çok ürkütücü bir güçten bahsediyordu. Biz dede-
torun değildik. Beni sevmiyordu. Kötü bir şey yaparsam beni ateşlerin içine 
atacak, beni yakacak, bana acılar çektirecekti. Ben ona hiç böyle şeyler 
yapmazdım ki, ben onun için hiç böyle cezalar düşünmezdim ki, ben onu 
seviyordum, o niye beni ateşlerin içine atmak istiyordu. Çok korktuğumu, çok 
üzüldüğümü hatırlıyorum. Bir daha uzun yıllar camiye gitmedim. Din hocası 
benim çocukluk dünyamın en huzurlu hayalini, o soğuk yatakhanelerde 
uyumadan önce dua edip kendisine gülümsediğim, herkes bana yaramazlık 
yaptım diye kızdığında kendisine sığındığım ‘yakınımı’ benden koparmıştı. 
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

 Sonra büyüdüm. İnanmanın huzurundan aklın huzursuzluğuna geçtim. 
Hayatın zıpkınlı acılarından beni koruyacak bir güç yoktu artık, her acı 
doğrudan tenime yapışıyor, o acıları taşımakta ilahi bir güç bana yardımcı 
olmuyordu. 

 Yirmili yaşlarımda Ankara’da bir işçi kooperatifinde karımla birlikte epeyce 
sıkıntılar çekerek yaşarken komşularımız olan bir ‘inançlı insanlar’ 
grubuyla karşılaşmıştık. Gerçekten çok hoş insanlardı, yumuşaktılar, 
hoşgörülüydüler, benim gençlik saygısızlıklarımı kibar bir sabırla 
karşılıyorlardı. Aralarından bir tanesi eski bir kabadayıydı, iriyarı, güçlü 
kuvvetli bir adamdı, epey kavgaya karışmış, günahın her türlüsüne batıp 
çıkmıştı, sonra ‘inancı’ bulmuştu. Beni sessizce dinler, ben sözümü bitirince 
‘Ahmet, kardeşim’ diye başlardı lafa, beni ‘doğru yola’ getirmek için 
uğraşırdı. Dini korkuyla değil sevgiyle anlatırdı. Zor günlerdi, babam 
hapisteydi, kız kardeşim hastaydı, karım hamileydi, beş kuruş para yoktu, 
bir yayınevinin zemin katında düzeltmen olarak çalışıyor, kazandığım 
paranın çoğunu kiraya veriyordum.  
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CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

 O sırada hayatımdaki en iyi şey o dindar insanlardı. Dindarları sevdim. İnançlarını 
paylaşmadım ama onlara ve inançlarına imrendim. Bana çocukluğumu, teravih 
namazlarını, sahurları, iftar sofralarını, huzuru hatırlatıyorlardı. Öfkeli değillerdi, 
çıkarcı değillerdi, haramdan ölesiye korkuyorlardı, muhtaçlara yardım ediyorlardı, 
inançlarıyla böbürlenmiyorlar, dini bir gösterişe döndürmüyorlardı. Onlara saygı 
göstermeyi öğrendim. Kendi inançsızlığımla onları kırmamaya özen gösterdim.  Zor 
günlerde bir ‘inançsıza’ bağışladıkları dostluğu hiç unutmadım. Din hakkında 
düşünmeye başladım, ‘din bir afyondur’ ezberinden ‘din nedir?’ sorusuna geçtim, 
insanların ve toplumların hayatında dinin yerini merak ettim. Gerçek bir dindarla, bir 
müminle, dini gösterişli bir rozet gibi yakasına takanlar arasındaki farkı gördüm. 
İçinde bir vahşetle, bencillikle hatta kötülükle doğan ve ölüm gibi karanlık bir yok 
oluşla varlıkları sona eren insanların gelişiminde, yaşama gücü buluşunda, ahlakı 
yaratışında, vahşetini sınırlayışında dinin çok önemli kültürel bir değer olduğunu fark 
ettim.  

 Dindar olmadım, inançlı olmadım. Hálá da değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım 
herhalde. Ama din fikrini, gerçek dindarları seviyorum. Tanrı’yla ilişkim ise 
anlatılması çok zor çelişkilerle dolu. Varlığına inanmıyorum ama o varmış gibi 
hissetmekten hoşlanıyorum, annemin mezarına gittiğimde dua etmiyorum ama 
annemi ‘ona’ emanet ediyorum. Artık ne ölümden ne de ölümden sonrasından 
korkuyorum ama öldükten sonra sevecen bir ışıkla karşılaşıp yaramazlık yapmış 
küçük bir çocuk gibi ona sığınıp gülümseyeceğimi aklımdan geçiriyorum.  

www.mehmetzekiaydin.com 



CAMİ IŞIKLARINA BAKAN ÇOCUK 
 

 Din hocası cehennemi anlatana kadar süren kuvvetli bir inanca dayalı ‘ilişkim’ şimdi 
bir başka biçimde sürüyor, onun adına yeryüzünde cehennemi yaratanları, onun 
adıyla gösteriş yapanları, onun adına benim gibi ‘inançsızlara’ öfkelenenleri, onun 
adını sadece insanları korkutmak için kullananları ‘onunla’ arama sokmuyorum. 

 Tanrı’dan bir beklentim yok. Ona duyduğum sevginin, eğer o varsa, bir beklentiden ya 
da bir korkudan kaynaklanmadığını o biliyor. Günahkar olduğumu da, babasının 
sevgisine sığınan biraz şımarık bir evlat gibi bu günahları işlemeye devam edeceğimi 
de. 

 Din adına dehşet salanlar ne derlerse desinler, başkaları için kötülük düşünmeyenleri 
onun affedeceğine inancım tam, benim tanrım her şeyden önce ‘başkaları için kötülük 
düşündün mü’ diye soracak bir Tanrı. Başkaları için kötülük düşünmezsem, onun 
varlığına inanmasam bile beni affedeceğini sanıyorum. Affetmezse de 
gücenmeyeceğim. Çocukluğumda tuttuğum oruçların, oturduğum iftar sofralarının 
huzurunu hiç unutmadım. Bugün, bir tek kez öyle bir huzurla iftar yapabilmek 
isterdim. O huzuru hissedenler, dilerim, o huzuru gereksiz öfkelerle bozmazlar. Ben 
bir daha o huzuru bulamayacağım. Ama, ‘yanağını dışarının soğuğunu hissederek 
cama dayayıp, evin çaprazındaki caminin ışıklarının yanmasını bekleyen’ çocuğu 
anlatmayı hep deneyeceğim. Sanırım bunu hiçbir zaman tam da beceremeyeceğim.  

www.mehmetzekiaydin.com 



HERŞEY PARA MI? 
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Şeyh Edebalî’nin Osman Gazi’ye yaptığı tavsiyeyi 
de ben uyarlayarak şöyle diyorum: 

 Ey öğretmen kardeşim! 
 Sen din hizmetlisi olarak, bundan sonra: 
 Öfke öğrenciye, uysallık sana… 
 Güceniklik öğrenciye, gönül almak sana… 
 Suçlamak öğrenciye, katlanmak sana… 
 Acizlik, yanılgı öğrenciye, hoş görmek sana… 
 Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar 

öğrenciye, adalet sana… 
 Kötü göz, şom ağız, haksız yorum öğrenciye, bağışlama sana… 
 Ey öğretmen kardeşim! 
 Bundan sonra bölmek öğrenciye, bütünlemek sana… 
 Tembellik öğrenciye, uyarmak, gayretlendirmek, 

şekillendirmek sana. 



EN İYİSİ OL 

 

 Dağ tepesinde bir çam 
olamazsan, vadide bir çalı 
ol; fakat dere kenarındaki 
en büyük çalı sen 
olmalısın. 

 Ağaç olamazsan çalı ol, 
çalı olamazsan, bir ot 
parçası ol, bir yola neşe 
ver. 

 Bir mis çiçeği olamazsan, 
bir saz ol, fakat gölün 
içindeki en canlı saz sen 
olmalısın. 

 Hepimiz kaptan olamayız, 
tayfa olmaya mecburuz, 

       

 Burada hepimiz için bir 
şeyler var. 

  Yapacak büyük işler var, 
küçük işler var. 

  Yapacağımız iş, bize yakın 
olan iştir. 

  Cadde olamazsan patika ol. 
  Güneş olamazsan yıldız ol. 
  Kazanmak veyahut 

kaybetmek ölçü ile değildir. 
   

 Sen her neysen onun 
en iyisi olmalısın. 
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