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Yaklaşık yirmi yıl önce tanıştım Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın Hocamla...  

 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çok kıymetli hocalarımız giriyordu derslerimize. 

Hepsi de birbirinden değerli insanlardı. 

Birçoğu henüz yardımcı doçent veya doçentti. Aralarında birkaç tane profesör vardı. 

 

Din Eğitimi hocamız Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın Hoca derslere büyük bir heyecanla giriyor ve bütün 

bilgi ve tecrübelerini bize aktarmaya çalışıyordu. 

Konuyu anlatırken, gözümüze bakıyor, sorular soruyor ve en önemlisi de isimlerimizi öğreniyordu. 

 

Farz, vacip, sünnet 
 

Mesela ilk defa dersimize girdiği günkü sorusu şuydu: “Din eğitimi dersini öğrenmek sizce farz mıdır, 

vacip midir, sünnet midir?” 

Burada biraz duralım. Çünkü bu önemli bir sorudur. Meseleye fıkıh gözüyle bakmak bizim açımızdan 

makbul bir şeydir. Zira modern ilahiyatçıların hangi gözlerle baktıklarını Allah biliyor. Mehmet Zeki 

hocamız ise bizi meselelere farz, vacip, sünnet perspektifiyle bakmaya alıştırıyordu. 

 

Ve sürekli İmam-ı Gazzali‘ye ve onun İhya-yı Ulumuddin adlı eserine atıf yapıyordu. Vize ve finallerde de 

bu eserden sorumlu tutuyordu. İmam-ı Gazzali hazretlerine aşık olmamda onun rolü büyük olmuştu. 

 

Bizlere en çok tavsiye ettiği kitap Prof. Dr. Süleyman Uludağ‘ın "İslam Düşüncesinin Yapısı" adlı kitabı 

idi. Kız öğrencilerinden ise “Müsüman Kadının Şahsiyeti” adlı kitabı mutlaka okumalarını isterdi. 

 

Hocamızın o günlerdeki en çok dikkatimi çeken tavrı ise derslerinde gayr-i müslimlerden bahsederken 

“Gavur” kelimesini kullanmasıydı. 

O yıllarda fetö ve avanesi dinler arası diyalog aldatmacası ile Hristiyan ve Yahudileri cennete sokmaya 

çalışırken, bir çok akedemisyen bunlardan etkileniyordu. Çünkü o yıllarda fikir dünyasında modernistlerin 

ve fetöcülerin bir baskısı söz konusuydu. İşte hocamız böyle dönemlerde gavura gavur demekten 

çekinmiyordu. 

 

Diğer taraftan 28 Şubat süreci devam ediyordu. Sakalsız ve bıyıksızlığın makbul sayıldığı o karanlık 

dönemlerde bıyığını kesen bazı hocalara, hocamızın; “Şu solculardan bir farkınız olsun” diyerek tepki 

gösterdiğine de şahit olmuştum. 

 

O dönemde başörtüsü zulmüne uğrayan mağdur öğrencilerin yanında yer almaktan da çekinmemişti. Onlara 

en büyük desteği veren hocalarımızdandı. 

Hocamızın bu ve bunun gibi özellikleri bizi kendisine daha da çok çekiyordu. 

 

Odası ümmet coğrafyası 
 

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın Hocamızın aklımızda kalan en önemli özelliği sürekli çalışmasıydı. Bir de 

kendisine gelen çok sayıdaki mail ve mesajlara tek tek cevap vermesiydi. 

 

Öğrencilere odasında aç mısınız tok musunuz diye soran belki de tek hocamızdı. 

 

Sohbetin ortasında, elini telefona atar; “Sana tost söylüyorum” diyerek tostu emri vaki yapar, içeceğe 

gelince “Ne içmek istiyorsunuz?” diye sorardı. Bu soruya “fark etmez” diyenlere ise diyenlere ise kızardı. 

Çünkü Hocamız fikirsizlikten ve zikirsizlikten hoşlanmazdı. 

 



Ümmet coğrafyasının farklı renkleri ile sürekli iletişim halindeydi. Araplarla en içli dışlı olan hocamız 

oydu. 

Odasında farklı ülkelerden Müslümanları görürdük. Bizi tanıştırmayı ihmal etmezdi. Onları çoğu zaman da 

evinde misafir ettiği olurdu. 

 

Hocamız “misafirlik” konusunun üzerinde çok dururdu. Bizim evimize de bir gün misafir olarak gelmişti. 

Hatta o gün babama; “Biz herkese ziyarete gidiyoruz ama bize iade-i ziyarete gelen olmadı” diyerek bir 

sitemini ifade ettiğini hatırlıyorum. 

 

Moralimizin bozuk olduğu bir dönemde halimi hatırımı sormak için aradığını da hatırlıyorum. 

 

Geleneklerimize ve göreneklerimize çok önem verirdi. Her bayram bize, bayram ziyaretlerini ihmal 

etmememiz için hatırlatıcı mesajlar atardı. 

 

Hocamızın fakültede yaptığı iki güzellik daha vardı. Cumartesi günleri ücretsiz bir seminer veriyordu 

isteyen herkese… Allah rızası için her hafta aksatmadan geliyordu bu derslere. 

 

Bir de Hocamız, ramazan ayında haftanın üç günü kalabalık bir öğrenci grubuna okulda iftar yemeği 

veriyordu. Hayırlar peşindeydi yine  

 

Aradan yıllar geçti. Hocamızla Eyüp Sultan’da buluştuk, uzun yıllardan sonra… 

Yine Arap misafirlerini gezdiriyordu, bir çok kereler yaptığı gibi… O gün beraber dolaştık bir müddet. 

 

 

Ve o gün yanımızda bir kişi daha vardı. Hocamız ona bir konuda yardımcı olmaya çalışıyordu. Daha fazla 

açamayacağım üzüntülü bir meseleydi. 

 

Bundan birkaç yıl kadar sonra ders kitaplarının milli ve manevi değerler açısından incelenmesi için 

düzenlenen Antalya’daki komisyon çalışmalarına beni de götürmüştü. Orada birkaç gün beraber kaldık. 

Bu arada Asım Gültekin abi ile birlikte kendisini evimizde misafir etme  

şerefine erişmiştik. Eşim de hanımı Hatice ablamızı ağırlamıştı. O gün Hatice ablamız annemizin hasta 

olduğunu bizden öğrenince ertesi gün hemen hastaneye annemin ziyaretine gitmişti. 

 

İşte hocamız ve ailesi böyle güzel insanlardı. 

 

Çok ilgi vardı 

 

Din Eğitimi alanında Türkiye’nin en önemli birikimine sahip hocalarımızdan birisi olması hasebiyle, 

televizyonlar, radyolar, dergiler, gazeteler hocamıza çok ilgileniyordu. İhlas ve samimiyetle hocam da 

oradan oraya koşturup duruyordu. 

 

En son Talim Terbiye Kurulu Başkanı olan Alparslan Durmuş Bey ile birlikte TRT’de bir programa 

katılmıştı. 

 

Hocamızın kitaplarının, makalelerinin, seminer, konferans ve diğer çalışmalarının ise sayısı belli değildir. 

 

Türkiye’ye ve ümmete helalinden tertemiz nice hizmetler sunmuştur. 

Hocamızı size anlatmak için bir örnek daha vereyim. 

Bir öğrencisi onunla görüşmek istediği zaman, İstanbul’un diğer ucuna kadar gidebilecek bir yüreğe 

sahiptir. 

 

İşte bu insanın eli öpülür. 

 

Onun hayran olduğum yönü ise şahsında zerre kadar yağcılık özelliğinin olmamasıdır. Bürokratların ona 

karşı saygı gösterdiklerine şahit oldum ama onun bunu asil tavırlarla karşıladığını gördüm. 
 

 



Çocuklarıma, büyünce kimseye yağcılık ve yalakalık yapmamaları için onu örnek şahsiyet olarak 

göstereceğim. Ellerinin emeği ve alınlarının teriyle bir yerlere gelmenin mümkün olduğunu o zaman 

anlayacaklar. 

 

Daha fazlasını da sizlere anlatmayacağım… Çünkü kendisinden bir uyarı almaktan korkuyorum. 

 

Hocamız şuan ilk Müslümanlar gibi erken yatıyor, erken kalkıyor, ilmi faaliyetlerine devam ediyor.  

 

 

(Birkaç yıl önce yazdığım bir yazıdır.) 

 

 

Aydın Başar 

 


