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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- 2011 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 

çalıştı.  2011 yılında Marmara Üniversitesi’ne naklen 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. 

 
 İLGİ ALANLARI: Din eğitimi yöntemleri, ahlâk eğitimi yöntemleri, 

karşılaştırmalı din eğitimi sistemleri, program geliştirme, aile ve çocuk 
eğitimi. 
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TERECİYE TERE SATMAMAK 

HOCALARA HOCALIK 
TASLAMAMAK 

BİLDİKLERİNİ 
TEKRARLAMAMAK 



Bir Kelebeğin Dersi 
“Bir gün, kozada 

küçük bir delik 

belirdi; bir adam 

oturup kelebeğin 

saatler boyunca 

bedenini bu 

küçük delikten 

çıkarmak için 

harcadığı çabayı 

izledi. 



Ardından sanki 

ilerlemek için çaba 

harcamaktan 

vazgeçmis gibi 

geldi ona. 

 

Sanki elinden 

gelen her şeyi 

yapmış ve artık 

yapabileceği bir şey 

kalmamış gibiydi. 



Böylece adam, kelebeğe 

yardım etmeye karar 

verdi. Eline küçük bir 

makas alıp kozadaki 

deliği büyütmeye başladı. 

 

Bunun üzerine kelebek 

kolayca dışarı çıkıverdi. 

 

Fakat bedeni kuru ve 

küçücük, kanatları buruş 

buruştu.  



Adam izlemeye 

devam etti. Çünkü 

her an kelebeğin 

kanatlarının açılıp 

genişleyeceğini ve 

bedenini taşıyacak 

kadar güçleneceğini 

umuyordu. 



Ama bunlardan hiç 

biri olmadı! Kelebek, 

hayatının geri 

kalanını kurumuş bir 

beden ve buruşmuş 

kanatlarla yerde 

sürünerek geçirdi. 

Ne kadar denese de 

asla uçamadı.  



Adamın iyi niyeti ve 

yardım severliği ile 

anlayamadığı şey, kozanın 

kısıtlayıcılığının ve buna 

karşılık kelebeğin daracık 

bir delikten çıkmak için 

göstermesi gereken 

çabanın, Allah’ın 

kelebeğin bedenindeki 

sıvıyı onun kanatlarına 

göndermek ve bu sayede 

de kozanın 

kısıtlayıcılığından 

kurtulduğu anda 

uçmasını sağlamak için 

seçtiği yol olduğuydu.   



Bazen hayatta tam 

olarak ihtiyaç 

duyduğumuz şey 

çabalardır. 

Eğer Allah, hayatta 

herhangi bir çaba 

olmadan 

ilerlememize izin 

verseydi, o zaman bir 

anlamda sakat 

kalırdık. O zaman 

olabileceğimiz kadar 

güçlenemezdik. Asla 

uçamazdık. 



Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 

 

 

ETKİLİ ÖĞRETMEN 
ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ 

 

 



İletişim nedir? 

İletişim,  
kişiler arasındaki 

karşılıklı bilgi, duygu, 
tutum, beceri yani 

davranışların 
paylaşılması demektir.  
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İletişim, 

 ne söyleyeceğini bilmek, bunu ne zaman 
söylemenin daha uygun olacağına, nerede 
söylemenin doğru olduğuna karar vermek, 
en iyi nasıl söyleyeceği hususunda fikir 
yürütmek, olayları basite indirgeyerek 
sunabilmek, akılcı bir dille, karşıdaki kişiyle 
göz teması kurarak konuşabilmek, dikkati 
yoğunlaştırabilmek, karşıdaki kişinin verilen 
mesajı anlayıp anlamadığını kontrol 
edebilmektir. 
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İLETİŞİMDE ETKİ ORANLARI 

Beden dili ilk dilimiz, anadil ikinci dilimizdir. 



ÖĞRENCİ BİZLERE BİRER 
EMANETTİR. 

Öğrenci bizlere kimlerin emanetidir ?  

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img1.loadtr.com/b-301481-Kuran_okuyan_k%C4%B1z_%C3%A7oc%C4%9Fu.jpg&imgrefurl=http://www.loadtr.com/301481-Kuran_okuyan_k%25C4%25B1z_%25C3%25A7oc%25C4%259Fu.htm&h=303&w=500&sz=46&tbnid=3D5rH6WTm2-I3M:&tbnh=79&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dkuran%2Bokuyan%2Bresim&hl=tr&usg=__1U1gvzUrQfv_nXFFx9hEaZ545KY=&ei=9dsiSofgAcy0sgaPvqnBBg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image


EĞİTİMDE EN ETKİLİ YÖNTEM 

BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI 

GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK 

NEDİR? 



BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI GEREKEN EN 

ÖNEMLİ ÖZELLİK 

EĞİTİMDE EN ETKİLİ YÖNTEM 

 

ÖRNEK OLMAKTIR 
 



PEKİ 

  NASIL ?  

Nasıl bir örneksiniz? 

Nasıl bir öğretmensiniz? 
Nasıl insansınız? 

www.mehmetzekiaydin.com 



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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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 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:: 



Mezar taşında şöyle yazıyor: 

 

 

“Ne kendi etti rahat, 

Ne âleme verdi huzur, 

Yıkıldı gitti cihândan, 

Dayansın ehl-i kubûr.” 



KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU 

GÜÇLÜ YANLAR 

POPÜLER  NEŞELİ GÜÇLÜ KARARLI MÜKEMMELİYETÇİ BARIŞÇIL SEVECEN 

Canlı  Maceraperest  Analitik Uyumlu 

Fıkır fıkır İkna Edici Israrcı Barışçıl 

Sosyal Güçlü İradeli Özverili Uysal 

İnandırıcı Rekabetçi Düşünceli Kontrollü 

Hayat Veren  Becerikli Saygılı Çekingen 

Hayat Dolu Kendine Güvenli  Duyarlı  Halinden Memnun 

Yönlendirici Olumlu Planlayıcı Sabırlı 

Spontane Kendinden emin Programlı Utangaç 

İyimser Açık sözlü Düzenli Nazik 

Komik Etkili Sadık Dostça davranan 

Hoş Cesur Ayrıntıcı Politik 

Neşeli Güvenli Kültürlü Tutarlı 

Esin kaynağı Bağımsız İdealist Zararsız 

Sıcakkanlı Kararlı Derin İnce esprili 

Kolay kaynaşan Harekete geçiren  Müziksever Arabulucu 

Konuşkan Azimli İnce düşünceli Hoşgörülü 

Enerjik Lider Terbiyeli İyi dinleyici 

Şirin Şef Organizatör Kanaatkar 

Popüler Üretken Mükemmeliyetçi Tatlı 

Gözü pek Dengeli 



KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU 
ZAYIF YANLAR 

POPÜLER NEŞELİ  GÜÇLÜ KARARLI MÜKEMMELİYETÇİ BARIŞÇIL SEVECEN 

Yüzsüz Zorba Sıkılgan İfadesiz 

Disiplinsiz Anlayışsız Affetmeyen Coşkusuz 

Kendini Tekrarlayan Karşı gelen Kinci Suskun 

Unutkan Dobra Telaşlı Korkak 

Laf Kesen Sabırsız Güvensiz Kararsız 

Ne Yapacağı Belirsiz Şefkatsiz Sevilmeyen Yaşamdan Kopuk 

Gelişi Güzel Dik Kafalı Müşkülpesent Tereddütlü 

Göz Yuman Kibirli Kötümser Renksiz 

Kolay Sinirlenen İddiacı Yabancılaşmış Amaçsız 

Saf Küstah Olumsuz Tutumlu Kayıtsız 

Tanınmak İsteyen İşkolik Yalnızlığa Sığınan Endişeli 

Konuşkan Patavatsız Fazla Hassas Ödün Veren 

Düzensiz Otoriter Bunalımlı Şüpheci 

Tutarsız Hoşgörüsüz İçe Dönük Umursamaz 

Dağınık Karamsar Geveleyen İnsan Kullanan 

Hava Atan İnatçı Kuşkucu Uyuşuk 

Gürültücü Amirane Yalnızlığı Seven Tembel 

Kafası Dağınık Öfkeli Şüpheci Ağır Kanlı 

Yerinde Duramayan Aceleci İntikamcı Gönülsüz 

Değişken Kurnaz Tenkitçi Şüpheci 



  NASIL ?  

Nasıl bir örneksiniz? 

Nasıl bir öğretmensiniz? 
Nasıl insansınız? 
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BEN MERKEZLİ KİŞİLER    

 Bu kişiler bulundukları her ortamda “ben merkezli” tavırlar 
sergilerler. 

  Önemli olan kendi duyguları, düşünceleri, istekleri, çıkarları 
ve durumlarıdır. 

  Ortamda hiç kimsenin eleştiri ve önerilerini dinlemezler. 
  Yeni fikirlere karşıdırlar. 
  Kendi işlerine karışılmasını istemezler; gerekirse bu konuda 

hırçın davranırlar. 
  Çevrelerindeki kişilerle aralarına sınır koyarlar. 
  Ortamda sevilmeyen ve birlikte olunmaktan zevk 

duyulmayan kişilerdir. 
  Başarıları kendilerine mal eder; başarısızlıkları başka kişi ve 

olaylara mal ederler. 
  …ama şeklinde birçok cümle kurdukları gözlenir. 



DUYGUSAL, TECRÜBELİ KİŞİLER 

  Genel olarak bulundukları ortamda uzun süreli çalışmış; orta yaş ve 
 üzeri kimselerdir. 
  Tecrübe ve yaşlarına saygı duyulmasını beklerler. 
  Yaş ve tecrübelerine sığınarak sınırsız davranışlar sergileyebilirler. 
  Grup içinde bulunan diğer kişilerle konumları aynı olsa bile kendilerini 
 eşit görmez; abla/abi tavırları sergilerler. 
  İzin verir gibi görünseler de ortamda hiç kimsenin eleştiri ve 

önerilerini kabul etmezler. 
  Genel olarak ortamda sevilen; ama kendisine karşı tedbirli olunan 
 kişilerdir. 
  Yeni fikirlere karşı açıktırlar; ancak uygulamada aktif görev almaktan 
 kaçınırlar. 
  Başarıyı paylaşmaya hazır gibi görünseler de içten içe özel taltif 
 beklerler. 



SORUMSUZ, ÖZGÜR KİŞİLER   

  Kaygısız, zeki ve eğlencelidirler. 

  Yeniliklere çok çabuk uyum sağlarlar. 

  Tembeldirler; sorumluluk almaktan kaçınırlar. 

  Sevecen tavırlarıyla grup içinde sevilir; korunurlar. 

  Yöneticilerinden ya da grup içindeki arkadaşlarından destek 

 alarak işlerini tamamlarlar. 

  Eleştiri ve önerilere açık bir tavır sergilerler; ancak eksi 

 yönlerini toparlamada iradeli ve ciddi bir yaklaşım 

 sergileyemezler. 

  Başarıyı paylaşmaya açıktırlar, ancak başarısızlıkları 
kabullenmezler. 



GELENEKÇİ, SİNİRLİ KİŞİLER  

  Yeniliklere kapalı tutucu bir düşünce tarzları vardır. Biz eskiden 

 şeklinde başlayan cümlelere sığınırlar. 

  Çevresindeki kişilerle ilişkilerinde aile babası/anne tavırlarını 
sergilemeye devam ederler. 

  Pek fazla çalışmak istemezler. 

  Eleştiri ve öneriler karşısında koruyucu bir tepki sergilerler. 

  Başarı ya da başarısızlığı üstlenmez; geri planda kalmayı tercih 

 ederler. 

  Çabuk sinirlenirler. 

  Başkalarının duygu ve düşüncelerine itiraz etmezler ama görmezden 

 gelirler. 

  Çevresindekiler tarafından pek sevilmeyen ve etraflarında pek fazla 
insan olmayan kişilerdir. 



KARAMSAR, MUTSUZ KİŞİLER  

  Olaylara ve kişilere karamsar bir bakış açısıyla yaklaşırlar. 

  Herkesi, her şeyi eleştirir ve sürekli şikayet ederler. 

  Eleştiri ve önerilere kapalı; umutsuz tavır sergilerler. 

  Yaptıkları işte pek başarılı değildirler. 

  Başarı ya da başarısızlık karşısında tutucu, karamsardırlar. 

  Grup içinde hoşlanılmayan kişilerdir. 

  Yeni fikirlere itiraz eder ve önce geride kalmayı tercih 

 ederler. 

  Yapıcı olmayan tarzlarıyla istenilmeyen kişi olurlar. 



ETKİLİ, BAŞARILI KİŞİLER   

  Adil ve dengeleyicidirler. 
  Yeniliklere açıktırlar ve kendileri yeni fikirler üretip; aktif 
 olarak gelişime katkıda bulunurlar. 
  Ortam içinde profesyonel iş yaklaşımları hakimdir. 
  Neşeli, tutarlı ve yapıcıdırlar. 
  Eleştiri ve önerileri ciddiye alırlar; bunları kendilerinin 
 gelişiminde bir basamak olarak görürler. 
  Takipçi, kontrollü ve sorumluluk sahibidirler. 
  Başarıyı ve başarısızlıkları paylaşabilir; ortak sevinç ya da 
 üzüntü yaşayabilirler. 
  İlişkilerinde sınırlı ve tutarlı bir denge içindedirler. 
  Ortamlarında sevilirler. 



KENDİMİZE SORALIM 

BU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNDEN  

HANGİSİ BİZİ 

DAHA İYİ TANIMLIYOR? 



BUNLAR NE YAPIYOR? 



 

ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN ÖĞRETMENİN SAHİP OLMASI 

GEREKEN TEMEL NİTELİKLER 

  

 
1. GÜVENİLİRLİK 
  

 A. UZMANLIK 

   a. Alan Bilgisi     
  b. Öğretmenlik Meslek Bilgisi 

  c. Genel Kültür 
      

 B. SAMİMİYET 
  
 

 2. ÇEKİCİLİK 
 
  



SALİH 

Amatör ruhla Profesyonelce 



 

EĞİTİMİN TEMELİ 
NEDİR? 

 O OLMAZSA EĞİTİM OLMAZ DEDİĞİMİZ  



 

EĞİTİMİN TEMELİ  

SEVGİ 

 O OLMAZSA EĞİTİM OLMAZ DEDİĞİMİZ  



SEVGİ 

 

SEVGİ NEDİR? 



     Hayatını mesleğine adamış bir 
meslektaş olan Vehbi Vakkasoğlu bir 
gün genç bir öğretmene şöyle dedi: 

 

     “Öğrencilerini rüyasında görmeyen 
öğretmen, iyi öğretmen olamaz.        

      Öğrencisinin gönlüne giremeyen 
öğretmen zihnine giremez.”  



SEVEN BİR ÖĞRETMEN 

 Bireysel ayrılıkları dikkate alır. 

 Öğrencilerin yeteneklerini geliştirir. 

 Fedakarlık gösterir.  

 Değer verir. 

 Adam yerine koyar. 

 Kendini sorgular. 

 Davranış kazandırmaya özen gösterir. 

 Genel sorunlar ile ilgilenir. 

 



SEVEN BİR ÖĞRETMEN 

 Bilmediğini rahatça söyleyebilir. 

 Düzeni sağlar. 

 Kendi sorunlarını  hissettirmez. 

 Karşılık beklemeksizin eğitim yapar. 

 Eleştirileri sonuca ulaştırır. 

 Model olur. 

 Yeniliklere açıktır. 

 Eğitim sonrası da öğrenciyle ilişkisini 
sürdürür. 
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SEVİLMEYEN / GICIK ÖĞRETMEN 

 Adaletsizdir. 

 Eleştiriye açık değildir. 

 İyiliği başa kakar. 

 Kendini beğenir. 

 Sınavla tehdit eder. 

 Notu kıttır. 

 Kendi hatasını kabul etmez. 

 Suratını asar. 

 Teneffüste ders yapar. 
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SEVİLMEYEN / GICIK ÖĞRETMEN 

 Anlatmadığı halde zor sorar. 

 Sürekli uyarıda bulunur. 

 Hakaret eder. 

 Nerede, ne yapacağı belli değildir. 

 Yapmacık söz ve hareketleri vardır. 

 Kincidir. 

 Disiplini veya yumuşaklığı aşırıdır, yani dengesizdir. 
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SIKICI ÖĞRETMEN 

 Öğrencinin görüşlerini dikkate almaz. 

 Dersi sadece görev olarak görür. 

 Azarlar. 

 Sadece kitaba bağlıdır. 

 Hep aynı ses tonuyla konuşur. 

 Suratı asıktır. 

 Heyecansızdır. 

 Her şeyi ben bilirim der. 

 Aşırı baskı yapar. 
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SIKICI ÖĞRETMEN 

 Gereksiz ayrıntıya girer. 

 Anlaşılmayan kelimeler kullanır. 

 Öğrencinin seviyesine inmez. 

 Öğrencinin gözüne bakmaz. 

 Konuyu zorlaştırır. 

 Aşırı hızla konuşur. 

 Daldan dala konar. 

 Monoton bir şekilde ders işler. 

 Sürekli ders işler. 
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SIKICI ÖĞRETMEN 

 Dersi sürekli öğrenciye anlattırır. 

 Sürekli kendinden bahseder. 

 Öğrenciye söz hakkı vermez. 

 Çok yavaş konuşur. 

 Alay eder. 

 Jest ve mimik kullanmaz. 

 Hep kendi dediğinin yapılmasını ister. 
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ÖRNEK OLAY  
 

 Aylin Hocahanım  
 Aylin Hanım alanında iyi yetişmiş bir Kur’an 

Kursu öğretmenidir. Derslerine her zaman 
hazırlıklı gider, öğrencilerine Kur’an öğretmek 
için gayret eder ve her zaman onları da derse 
katmaya çalışırdı. Sinirli ve sert bir kişiliğe sahip 
olduğu için, zaman zaman sorularına doğru 
cevap alamadığında ve dersini veremeyen 
öğrencilerini azarlardı ama Kur’an öğretimi 
konusunda şehirde parmakla gösterilirdi. 
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 O gün yine kendini derse kaptırmış, öğrencilerine 
kendisini çok dikkatli dinlemelerini söylemişti. Tecvit  
konularını tekrar ederken bir anda durup, öğrencilere: 

 - Burada hangi tecvit kuralı var, burayı nasıl okumalıyız, 
diye sordu. 

 Öğrencilerden çıt çıkmıyordu. Bu durum Aylin öğretmeni 
sinirlendirdi. Oysa ne kadar da güzel anlatmıştı. Arka 
sıralardan Ayşe‘nin ürkek ve çekingen biçimde parmak 
kaldırdığı görüldü. Ayşe: 

 -Acaba yanlış cevap versem ne olur? Geçen gün 
Melahat‘ın başına gelenler bana da olur mu? Bana da 
bağırıp hakaret eder, dışarı atar mı, diye düşündü. Ama 
yine de şansını denedi ve cevabını verdi. İşte o anda olan 
oldu. Cevabın yanlış olduğunu gören Aylin öğretmen 
sinirli bir şekilde: 

 - Çık dışarı! O kadar anlattım, hâlâ anlamamışsın, tembel 
diyerek dışarı çıkmasını istedi. 
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TARTIŞMA: 

 Örnek olayı okudunuz. Şimdi aşağıdaki sorulara cevap 
vererek konuyu tartışalım. 

 
 1. Sizce bundan sonra neler olabilir? 
 2.Bu durumda öğrenci neler hissetmiştir? 
 3.Siz öğretmen olsaydınız nasıl davranırdınız? 
 4.Böyle bir olaydan sonra, siz öğrenci olsaydınız, bundan 

sonra derslere katılır mıydınız? 
 5. Öğretmenin kişiliği yöntemin kullanımını etkilemiş 

midir? 
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TEMEL İLKELER 

 ÇOCUĞA (öğrenene ) GÖRE EĞİTİM İLKESİNİ GÖZ 
ÖNÜNDE TUTALIM. 

 İlgisi, beklentisi, isteği, yaşı, yeteneği, cinsiyeti 
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TEMEL İLKELER 

 MODEL OLMAK 

 

 Hz.Peygamber, nazik ve kibardı, güler yüzlüydü, bağırıp 
çağırmazdı, alemlere rahmetti, bağışlayıcıydı. 
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TEMEL İLKELER 

 MODEL OLMAK 
 Gülümsememizi ve sıcak ilgimizi hiçbir veliden ve 

öğrencimizden esirgemeyelim.  
 Öğrencilerinin çocukluklarına karşı sükûnetimizi ve 

sabrımızı muhafaza edelim. 
 Sınıfın kapısından girerken güler yüzle ve neşeyle 

girelim. Bizi gören öğrencilerimiz yüzümüzdeki neşeyi 
fark etsinler. Bizi sevsinler ve sevinsinler. 
Öğrencilerimize surat asarak veya sinirlenerek 
hiçbir sorununuzu çözemeyeceğimizi unutmayalım.  
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TEMEL İLKELER 

 Öğrencilerimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Bazı 
dualarımızı,  onların duyacağı şekilde yapalım. Bazen de 

birebir kendilerine özel dua edelim.  
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ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN 
SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNERİLER 

 1. Ara sıra ufak tefek disiplin olaylarını şakaya 
dönüştürün. 

 2. Eğlenceli durumlarda sınıfla birlikte gülerseniz sınıfı 
kontrol edemez hâle gelmekten korkmayınız. 

 3. Öğrencinin hiç bir soru sormaksızın itaatkar 
davranmasının arzu edilir bir şey olmadığını biliniz. 

 4. Bir öğrenciyi uyarmanız gerekiyorsa bunu herkesin 
önünde yapmayınız. 

 5. Disiplin sağlamanın birçok öğretmenin iddia ettiği 
kadar önemli bir sorun olmadığını unutmayınız. 
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ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN 
SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNERİLER 

 6.Bazen öğretmenlerin tutumu yüzünden de 
öğrencilerin disiplin kurallarına uymadıklarını 
aklınızdan çıkarmayınız. 

 7.Öğrencilerinizde kendi kendini disipline edebilme 
alışkanlığı geliştirmeye çalışınız. Kötü bir davranışın 
her şeyden önce kendi kişiliğine karşı bir saygısızlık 
olduğunu belirtiniz. 

 8.Unutmayınız ki öğretmenin sınıfta disiplin 
sağlamak için çok sert olması gerekmez. 

 9.Suçluyu bulamadığınız zaman tüm sınıfı 
cezalandırmaktan kaçınınız. 

www.mehmetzekiaydin.com 



ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN 
SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNERİLER 

 10. Disiplin problemlerine mani olmak, bir kere 
olduktan sonra onu düzeltmek için uğraşmaktan daha 
kolaydır. 

 11. Disiplin problemi sizi aşmadıkça başkalarına 
duyurmayınız. 

 12. Sınıfta disiplini bozan bir davranış oluştuğunda 
tepkide bulunmadan önce biraz düşününüz. 
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ÖĞRETMENLİĞİN 
ALTIN KURALLARI 

  İlk başta öğretmen mesleğini sevmelidir. Bununla 
birlikte mesleğini çok iyi bilmeli ve alanında söz 
sahibi olmalıdır. 

 Derslerin iyi bir şekilde işlenmesi, öğretmenin 
kendisini öğrencilere sevdirmesi açısından çok 
önemlidir. Ders yılına nasıl başlarsak öyle gider. Bu 
bakımdan sınıf içindeki hâl ve hareketlerimizi çok iyi 
ayarlamalı ve öğrencilerle olan ilişkilerimizde araya 
belli bir mesafe koymalıyız.  
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ÖĞRETMENLİĞİN 
ALTIN KURALLARI 

  Öğretmen önce dersin amacını ve önemini kavratmakla işe 
başlamalıdır. Öğrenci dersi öğrenmesi gerektiğine inanmalı. 
Çünkü insanın tabiatında yasaklara ve ikna olmadıkları şeylere 
karşı bir eğilim ve istek vardır. Bu bakımdan öğretmen konuları 
akla, mantığa uygun gerekçe ve ölçüleriyle anlatmalıdır. 

 Öğretmen konuşurken usandırmamalıdır. Öğrenciye vermek 
istediklerini az konuşarak fakat öz ve kapsamlı bir şekilde 
vermelidir. Lafı çok uzatarak öğrencileri sıkmamalıdır. 

 Öğretmen konuları öğrencilerin yetenek, karakter ve anlayış 
seviyelerine göre anlatmalı ve ona göre ilgi göstermelidir. Aksi 
hâlde öğrenciler dersi anlamıyoruz diye hem öğretmene hem de 
derse karşı tavır alabilir. Ayrıca öğretmen, önemli konuların 
üzerinde hassasiyetle durmalı, gerekli yerlerde tekrarlar 
yapmalıdır. 
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ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI 

 Öğretmen geçen dersin genel bir tekrarını yapıp 
dikkatleri topladıktan sonra diğer konulara 
geçmelidir. Aksi hâlde öğrenciler derse tam motive 
olamadıklarından dolayı ilgisiz ve isteksiz olabilirler. 

 Eğer öğrencilerin dikkatleri dağılmış başka şeylerle 
meşgul oluyorlarsa öğrencilerde derse karşı aşk ve 
şevk uyandırmak gerekir. Böyle durumlarda derse 
biraz ara verilmelidir. Sınıfın genel durumuna göre 
toplumda sevilen insanlardan örnekler verilerek veya 
küçük fıkralar anlatarak öğrencilerin dikkatleri 
toplandıktan sonra derse devam edilmelidir. Tabi ki 
burada zaman ve ölçüyü iyi ayarlamak öğretmene 
düşüyor. 
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ÖĞRETMENLİĞİN 
ALTIN KURALLARI 

  Öğretmen derste gerektiği yerde şaka yapmasını da 
bilmelidir. Ancak şaka yapılırken ölçü kaçırılmamalıdır. 
Burada şaknın yeri yemekteki tuz gibi olmalıdır. 

 Dersler öğrencilerin bizzat aktif katılımlarıyla işlenmeli ve 
uygulamaya yönelik konulara ağırlık verilmelidir. Çünkü 
bu tür konular öğrenciler tarafından istenerek yapılmakta 
ve daha kalıcı olmaktadır.  

 Öğrencilere sert davranmak çok sakıncalıdır. Öyleyse 
öğretmen öğrencilerle münasebetini çok iyi ayarlamalı, 
olur olmaz şekilde kızmamalıdır. Bilhassa herkesin 
ortasında öğrencilerin onur ve izzetlerini rencide 
etmemeye azami gayret göstermelidir. 
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ÖĞRETMENLİĞİN 
ALTIN KURALLARI 

  Öğretmen, öğrencilere son derece sevgi, şefkat ve 
merhamet dolu bir alaka göstermeli, hal ve hatırlarını 
sormalı, dersleriyle ilgilenmeli ve onların maddi, manevi 
dertleriyle meşgul olmadır ki, öğrenciler hocalarını 
sevsinler, öğütlerini tutup ona itaat etsinler. 

 Öğrenciler genelde sevdikleri şahısları örnek alırlar ve 
onlar gibi olmak isterler. Bu bakımdan öğretmen 
başkalarının yanında kendi arkadaşlarıyla hafif 
düşürecek gayri ciddi söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. 
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Hep kafaları dolduruyoruz 
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Peki gönüller? 
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İLÂHÎ 
SÖYLEMEK 

    

 

       

1 İLAHÎ = 1 SAAT DERS 
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Sevdim seni Mabuduma, canan diye sevdim. 

Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. 

 

Evladı ıyalden geçerek ben Ravzana geldim. 

Ahlakını methetmede Kur’an diye sevdim. 

 

Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından. 

Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. 

 

Mahşerde nebiler bile senden medet ister. 

Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. 



Şu benim divane gönlüm.mp3

Şu Benim Divane Gönlüm  
Yine Hubdan Huba Düştü  
Mah Cemalin Şulesinden  
Çalkalanıp Göle Düştü  
  
Ah ben nidem Mevlam nidem 

Ah ben nidem Mevlam nidem 

Yaralıyam kime gidem 

Ya halim kime arz edem? 

Felek Bir Gün Cana Kıyar  
Sizi Kabdan Kaba Koyar  
Kimi Atlas Libas Giyer  
Şükür Bize Aba Düştü  
  
Ah ben nidem Mevlam nidem 

Ah ben nidem Mevlam nidem 

Yaralıyam kime gidem 

Ya halim kime arz edem? 



Bir mezar taşında şöyle yazıyor: 

 

 

“Ne kendi etti rahat, 

Ne âleme verdi huzur, 

Yıkıldı gitti cihândan, 

Dayansın ehl-i kubûr.” 



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  



Buyrun 

 

 

 



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. 



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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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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 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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 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.  
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 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.  
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