
MEKTEP–MEDRESE–DERGÂH AHENGİ  

UYGARLIĞI DOĞURACAK İKLİM: MEDRESETÜZZEHRA (MZ)  

MZ VE MEDENİYET PERSPEKTİFİ 

Mehmet Ali ERDEM 

 Bediüzzaman fen bilimlerini, Allah’ın isimlerinin tecelli ettiği varlıkların incelenme 

alanı olarak görüyor, fen bilimleriyle uğraşanların Allah’ın varlığını ve birliğini göreceklerine 

inanıyordu. Mektep-medrese-tekke arasındaki çatışmaları sonlandırmak ve Batı’dan fen 

ilimlerini vasıta yaparak gelen inançsızlık akımlarına karşı İslam dünyasını ve insanlığı 

korumak için de, din ve fen ilimlerinin birlikte okutulmasını çözüm olarak öneriyordu. Çünkü 

bu ikisi birbirinden ayrıştırıldığında inkâra ya da taassuba düşülmekteydi. 

 Batılı ülkeler sanayisi, bilimsel araştırma ve gelişmeleri ile Müslümanların 

cehaletinden de faydalanarak onları manen ve madden ezmiş, birbirlerinin aleyhinde 

kışkırtmışlar ve çatıştırmışlardır, böyle yapmaya da devam etmektedirler. Bediüzzaman’a 

göre gerçek düşman da bizi kullanmak ve yanlış yönlendirmek isteyenler değil, onlara bu 

zemini hazırlayıp, sunan cehaletimizdir. Zaten cehaleti gerçek düşman bilip baş edemezsek 

düşman gördüklerimizle baş etmemiz de mümkün değildir. 

 Cehalet dünya ve âhiret hayatını cehenneme döndüren yolun adıdır aslında.  
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Üstad’ a göre “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, vatanı ve dini için çalışanları 

dahi zorba eder”. (Münazarat, s.65) 

Cehalet istibdada uygun zemin hazırlar; adaletin ve eşitliğin kaybolduğu ortamda 

ağalık, tahakküm ve baş olma isteği dalkavuklukla da birleşince istibdat bütün boyutlarıyla 

gözükür. Yönetenler açısından zulüm ve kibir nedeniyle cehennemi işaret ederken 

yönetilenler açısından da baskı ve sıkıntılar nedeniyle dünyayı cehenneme çevirir veya yol 

açtığı husumet ve eşkıyalık neticesinde ortaya çıkan haksızlık ve cinayetler sebebiyle ebedi 

hayatın kaybına yol açar.  

 Bunun önlenmesinin yolu ise eğitim, hürriyet ve demokrasidir.  

 Bediüzzaman cehalet, yoksulluk ve ihtilâfı aşmanın yolu olarak sanat, marifet ve 

ittifakı önermekte ve bunun eğitim modelini ise MZ’da ortaya koymaktadır. 
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 Bediüzzaman yeni bir model önermesinin sebeplerini belirtmiş, MZ’nın kaynakları ve 

gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları da açıklamıştır.  
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 Bediüzzaman’a göre Arapça, Kürtçe ve Türkçenin birlikte kullanılması, Kürtlerin ve 

Türklerin güvendiği Kürt âlimlerin ya da yerel konuşma diline aşina öğretmenlerin tercih 

edilmesi,  Bölgede yerleşik olan birebir eğitimden genel eğitime geçilmesi önerdiği 

yöntemlerden birkaçıdır. 

 Üstad MZ’nın faydalarını da açıklamıştır. 
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1- Medrese ismiyle isimlendirme,

2- Yeni Fenler ve medrese ilimlerinin 

kaynaştırılması,

3- Arapça, Kürtçe ve Türkçe: birlikte,

4- Kürtlerin ve Türklerin güvendiği 

Kürt alimlerini ya da yerel 

konuşma diline aşina 

öğretmenleri tercih etmek,

5- Kürtlerin kabiliyetli olanları ile 

danışarak, saflık ve 

sadeliklerini dikkate almak,

MZ: NASIL?

1. Hamiyet,

2. Gayret,

3. Vakıf kaynakları,

4. Zekatın zekatı,

5. Adaklar ve 

sadakalar.

NE
 İL

E?

6- İşbölümünü dikkate almak,

7- Öğrencilerin ilim, irfan ve manevi 
zenginliklerini sağlamak, 

8- Resmi yüksekokullara eşitliği 
sağlayacak sınav sistemini 
oluşturmak,

9- Öğretmen okullarını geçici olarak bu 
üniversitelerle birleştirerek, 
merkezine koymak,

10- Bölgede yerleşik olan birebir eğitimi 
halka ve sisteme dahil etmek.

NE
DE

N?

1. Zekiler mektebe gitti,

2. Zenginler 

medresenin yaşam 

tarzına iltifat etmedi,

3. Medresede düzen, 

feyiz, ilim, irfan ve 

seviyeli öğretici 

kalmadı, 

4. Zamana göre alim, 

ulema yetişmedi.

1. Kürt ve Türk ulemasının geleceğinin temini,

2. Eğitim ve öğretimi medrese kapısıyla bölgeye sokmak,

3. Meşrutiyetin ve hürriyetin güzelliklerini göstermek ve 

ondan faydalandırmak, (hasta ilacı zehirle karışık zannetse 

kullanmayacaktır)

4. Eğitim ve öğretimin birliği ve ıslahı,

5. İslamiyeti paslandıran hikayelerden ve İsrailiyattan, 

gereksiz tutuculuklardan kurtarmak,

6. Yeni eğitim sistemini medreselere sokmak için bir yol ve 

İslami ilimlerle meşgul olanların nefret etmeyeceği saf bir 

fen bilimleri kaynağı oluşturmak,

7. Fen ve din ilimleri ile tarikat mensuplarının uzlaşmaları, 

fikir ve eğilimlerinin karşılıklı etkileşim ve değişimle en 

azından gayede birleşmelerini temin etmek.
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 Bediüzzaman’ın tasarımını yaptığı MZ’yı Münazarat’ta yaptığı tanımlaması ve akıl ve 

kalple ilgili olarak Lemalar’da yaptığı açıklama esas alındığında aşağıdaki mimari ortaya 

çıkmaktadır.  
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 Sağlıklı birey ve toplum yapısı için yeni nesilde olması gerekenlere ilişkin olarak 

Münazarat’ta yer alan hususlar aşağıdaki grafikte bir araya getirilmiştir. 
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İyi ve güzel insan olmak için gerekli donanımlar sağlandığında; 

 Meslek sahibi, tahlil eden-çözümleyici, yenilikçi, mucit, 

 Maharetli, marifetli, becerikli ve yetenekli;  

 Taklitçi değil tahkikçi, 

 Aklını, kalbini, vicdanını bir arada çalıştırabilen, 

 Duygusal ve entelektüel zekâsını birlikte kullanabilen, 

 Meslek, mezhep, meşrep taassubuna düşmeyen; çoklu disiplinleri bir arada 

işletebilen, 

 Çözüm üretebilen, sorun ve tehditleri fırsatlara dönüştürebilen, 

 Karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmeyen, girişimci-öncelik alan tevekküle sahip, 

 Karakterli, irfan ve vicdan sahibi, özgürlüğüne düşkün, 

MEDRESETÜZZEHRA
İSLAMİYET CİSİMLENSE

Bir menzili MEKTEP, bir hücresi MEDRESE, bir köşesi ZAVİYE

Salonu üçünün toplandığı ve bir diğerinin noksanını tamamlayan 

İSTİŞARE MECLİSİ

nurdan bir saray olarak gözükecektir.

Aynanın güneşi temsil etmesi gibi; MEDRESETÜZZEHRA’da o ilahi sarayı temsil edecektir.

Nefis, Rahmaniyetin cilveleriyle MEKTEP BEŞER AKIL

Kalb, Rahimiyetin tecelliyatıyla ZAVİYE ARİF KALB Kulağı

Akıl, Hakimiyetin letaifiyle MEDRESE ALİM AKIL Gözü

Zevk alır, hoşlanır.

Bu itibarla “Elhamdülillah” diyerek Allah’a şükür ve övgüde bulunmak gerekir.

SAĞLIKLI BİREY ve TOPLUM YAPISI İÇİN 

YENİ NESİLDE OLMASI GEREKENLER

Güzel İnsan Olmak İçin 

(Salahat)

•Kalbi ve vicdanı İslami  

hasletlerle bezenmiş, 

•Gönlü ve aklı, ilahi feyiz 

ve Rabbani nur çarklarını

birlikte döndürecek 

şekilde cem etmiş,

•Manevi müktesebat,

•Hamiyet ve sadakat,

•İhlas, muhabbet, adap,

•Tevazu, mahviyet. 

Münazarat, s.95-96; 136-137; 145; 149; 

İyi İnsan Olmak İçin

(Maharet)

•Sanat,

•Ziraat,

•Ticaret,

•İmalat, 

için

•Kabiliyet,

•Bilgi,

•Beceri, 

•Tecrübe

Olmaması Gereken

Memuriyete yönelmek,

Maddi-Manevi baskı,
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İkisi İçin
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Adalet,

Fırsat, 

Eşitlik,



 Varlık derecesinde iddialı ama yokluk derecesinde mütevazı, 

Kalkınmaya, İslam Medeniyetine ve İnsanlık (İlim-İrfan-Vicdan) Uygarlığına 

katkıda bulunacak nesiller yetişecektir. 

Topluma faydalı olmak, en azından hiç kimseye yük olmamak ve bir meslek sahibi 

olmak için mektep-beşeri ilimler bir gerekliliktir.  
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 Peygamberlerin dahi her birinin bir mesleği var iken, elinden hiçbir iş gelmeyen, 

mesleği olmayan din adamları zümresi ve onları yetiştirecek bir eğitim sistemi ile kalkınmak, 

sağlıklı insanlar ve toplum oluşturabilmek mümkün değildir. Mesleki ve beceri anlamda 

yetkin olmayan insanlar üretemez, tüketirler; sadece maddi olarak değil manevi ve kültürel 

mirasımızı da tüketirler.  

MZ’da geçmişin hatalarından gerekli dersler çıkartılmalıdır. Kuruluşları 9. asra kadar 

giden medreseler, yarın şahadetinin 920. yılı olan Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk 

tarafından sistemli hale getirilmiş ve sonraki medreselere model olmuştur. Matematik, Fizik, 

Astronomi, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Hadis gibi ilimlerin beraber okutulduğu medreseler, 

Avrupa’nın 16. asırdan itibaren fikir, fen ve teknoloji alanlarındaki hızlı gelişmelerine ayak 

uyduramamış ve özelliklerini kaybederek sadece İslam hukukunun öğretildiği meslek 

okullarına dönüşmüştür.  

Medrese ve dergâhlara baktığımızda, sürece dâhil olan beşeri, insana dönüştürmede 

benzeşik bir yapı göstermekle beraber temel farklılığın akıla ve aşka dayanmaları olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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Satır-Sadır merkezli bu usuller beşeri, insanlaşma süreçlerinin sonunda veliliğe de 

vardıracak şekilde Ârif ve Âlim ve dahi gerçek manada kul olarak kendine ve topluma geri 

döndürmektedirler. 
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Ârifler ayna olurlar, bakanlar kendilerine çeki düzen verir. 

Âlimler pırlantadır onları herkes görür, gökteki yıldızlar misali yol gösterirler. 

Grafik: 10 

  

İslamiyetin şekillenip cisim bulduğu sarayı temsil eden MZ’da Mektep-Medrese ve 

Dergâh ahenginin (Grafik: 2) oluşturacağı iklim kalkınmış, medeni, uygar bir toplumun 

yolunu açacaktır. 

Uluslararası Medresetüzzehra Üniversitesi adıyla bir Üniversite Van’da kurulabilir, 

diğer üniversitelerde de Bediüzzaman ve Risale-i Nur ile ilgili araştırma merkezleri, enstitüler 

oluşturulabilir. Örneğin; Hacettepe’de Tıbbiyelilerin, ODTÜ’de mühendislerin, Artuklu’da dil 

bilimcilerin çoğunlukta olduğu, öncelik aldığı araştırma merkezleri Bediüzzaman’ın dar bir 

alana sıkıştırılmasını da önleyecektir.  
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MZ, medresenin üniversiteye taşınması, üniversitenin medreseye dönüştürülmesi 

olmamalıdır. 

MZ, Bediüzzaman’ın fikir ve ilkelerini benimseyenlerin de ötesinde farklı düşünen 

bütün inanç ve fikir sahiplerinin ve dahi inançsızların dahi kendi fikirlerinin araştırılmak ve 

öğretilmek üzere üniversitelerde yer bulacağı, demokratik-özgürlükçü-çoğulcu bir yönetim 

anlayışının, insani ve vicdani yaklaşımın üniversitelerde hâkim olması ile mümkün olacaktır. 

Böyle bir eğitimde insanların fıtri, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlerden 

beslenmesi ve katkıda bulunması mümkündür. 
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Biz nasıl ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza benliğinizi ve 

kimliğinizi koruyarak içinde yaşadığınız toplum ve değerleriyle bütünleşin diyorsak; 

ülkemizde yaşayan birbirinden farklı etnik, dini ve kültürel değerlere sahip insan ve 

topluluklara da aynı imkânı tanımalı, fırsatı da eğitim yoluyla, MZ örneği ve uygulaması ile 

vermeliyiz.  

Ahlak Uygarlığı  

Ahlak uygarlığına ulaşmak için yapılması gereken çok şey var, MZ ile eğitimle 

başladık. Bunun tasarımını hazırlamak, hep birlikte bu tür bilgi şölenleri ve çalıştaylar ile 

mümkün olabilir. Burada birkaçını ele alacağız. 
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İnsanın dışından ve içinden unsurlar kimlik ve kişiliğinin belirlenmesinde etkili olur. 

Kimliğimiz de içeriden ve dışarıdan gelen seslenişlerin, hitapların tam da bizde bulduğu 

dengede oluşmaktadır. 

Bize kim olduğumuzun sürekli dışarıdan tekrarlanması veya hatırlatılması suretiyle 

kimliğin dışarıdan inşasına yol açan etnik yapımız, dilimiz, dinimiz-mezhebimiz-tarikatımız-

cemaatimiz, siyasi görüşümüz-partimiz, eğitim durumumuz, vatandaşlığımız, mazimiz, 

yetiştiğimiz ve yaşadığımız coğrafyalar ve ekonomik durumumuz gibi hususlardır. 
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Yusuf Kaplan’ın bir makalesinde der ki; her varlığın bir dili vardır, Yalnızca insan iki 

dillidir; bedeninin dili ve ruhunun dili. 

“Kelime üreten, bu kelimeleri kavramlara dönüştüren ama kavramlarla yetinmeyip 

semboller ve sembolik bir dil kurarak zihin haritaları çıkaran,  çok katmanlı dünyalar/hayatlar 

inşa eden, başka dünyalarda yolculuk yapabilen ve kendini aşarak, aşkın bir varlık katına 

yükselebilen tek varlıktır insan”.  

İnsanın ruhunun dilini yitirmesi, bedeninin diline mahkûm olmasına, dolayısıyla insan 

olarak var olamamasına, gönlüne gelen ilahi seslenişin kayboluşuna ve hayvanlardan daha 

aşağıya düşmesine yol açar. Karşımıza bir ırkçı,  bir bedenperest çıkar. 

Herhangi bir kimsenin beden dilinin Allah’tan bahsediyor olması da bu kişinin “ruh 

dilini” kullandığının işareti ve delili sayılamaz.  

İnsan sadece kul değil aynı zamanda halifedir. İnsana halifelik Allah tarafından 

verilmiştir ve insanların başka bir insana verdiği yönetim unvanı halifelikten daha üstündür. 

“Mazlum gayrimüslim dahi olsa bedduası kabul olur, 

Zalim Müslüman dahi olsa duası kabul olmaz!” 

Kalbinde zerre miktar kibir olan cennete giremeyecek! Bir insan boyum uzun, 

güçlüyüm, diye kibirlenebilir, bilgiliyim, akıllıyım, zenginim diye de kibirlenebilir; 

Müslümanım diğerlerinden üstünüm diye kibirlenebilir. Benim mezhebim-meşrebim-

cemaatim-tarikatım-partim diğerlerinden üstündür diye de kibirlenebilir.  
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•Hürriyet ve Demokrasi



Bir güreşte güreşçi boyunun uzunluğunu bilecek, onu kullanarak kazanmaya çalışacak 

ama boyunun gurur ve kibriyle kendine duyduğu aşırı özgüvenle kısa boyluya yenilir; aynen 

böyle bir Müslüman bir ateistten daha aşağıya düşebilir. 

Risale-i Nur ile terörü önleyelim demek, ısınmak için kitapları yakalım demektir. 

Risaleler yanlış yapanların dövüleceği bir sopa değildir, İslam dini Allah’ın, “Ben güzel 

ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” diyen peygamberimiz aracılığı ile bize ilettiği irfan 

medeniyetinin ve ahlak uygarlığının tasarımıdır!   

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen Peygamber Efendimiz Türk-

Kürt, Müslüman-Yahudi, Alevi-Sünni ayrımında bulunuyor mu? 

Eğer denizaşırı yardım yollayıp komşumuza hayrımız dokunmuyorsa, komşumuzun 

açlığına göz yumuyorsak, biz de Peygamberimizin bu sözlerine muhatap oluruz! 

Bir Olmak ya da Birlikte Olmayı Becerebilmek:  Hak esasına değil taraf esasına 

dayanan Siyaset hakkında Bediüzzaman “Bir şeytan senin fikrine yardım etse, rahmet 

okutacaksın. Senin siyasi fikrine karşı çıkan bir melek olsa, lânet edeceksin” demektedir. 

Tarafgirlik doğruya taraf olmaya dayanmazsa insanlar suç işlemediklerini zannettikleri 

yerde, dehşetli birer zalim olurlar. Hangi parti/taraf olursa olsun mümin yanlış icraata taraftar 

olamaz. Ya da mümin insanları taraftar oldukları partiye/tarafa göre değerlendiremez.  

Ülkemizde ırkçılığın olumsuzluğu önemli derecede anlaşılmış iken, aynı farkındalık 

ve hassasiyet mezhepçilik konusunda henüz oluşmamıştır. Hiç kimsenin milleti ırkına, dinine, 

mezhebine göre ayrıştırarak huzuru bozmaya ve partisini ya da cemaatini toparlanma 

mevziine koymaya hakkı yoktur.  

Hayvanseverlik: Peygamberimiz “Bir kadının, eve hapsettiği ve yiyecek vermediği,  

yeryüzünün haşaratından yemek için de serbest bırakmadığı bir kedi yüzünden cehenneme 

gittiğini” söylemektedir. 

Üstad Hazretleri zaten az olan erzakının, kendisinden önce doyurduğu kedilerinin 

hürmetine binaen kendisine Cenabı Hakkın ikramı olduğunu düşünür. 

Şahı Nakşibendî Hazretleri manevi eğitimde iken 7 sene hayvanları temizlemiş, tedavi 

etmiştir. Hatta “yolda giderken bir köpek görecek olsaydım, olduğum yerde durur, önce onun 

geçmesini isterdim, ondan evvel adım atmazdım” der. 

Peygamberimizin ve onun âlim/arif/velilerinin hayvanlar konusundaki bu tutumları 

belli iken hayvanlara, hayvanseverlere karşı tutumda dikkat edilmesi gerekliliği aşikârdır. 

Sevgi ve Aşk:  Nusret Çam’ın kitabında yer alan Bilgi, Aşk ve Estetik ilişkisi; MZ ile 

arzulananı ve noksanlığın nelere yol açabileceğini veciz bir şekilde ortaya koymaktadır.  
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Aşk ve sevgiden anlaşılması gereken de sadece Allah aşkı değildir! Eşe, insanlara, 

hayvanlara, bitkilere, çevreye duyulan sevgi de kutsaldır. İnsanları, hayvanları, bitkileri 

sevmeyenin Allah’ı sevdiği pek de kolay iddia edilemez. 

Din adına aşkı hayatımızdan çıkartırsak eğer, aşkı hayatından çıkaran 

materyalistlerden hiçbir farkımız kalmaz. 

Sevginin olmadığı yerde de sevimsiz Türkler, sevimsiz Kürtler, sevimsiz Müslümanlar 

olur. Sevginin olmadığı yerde itaat-kölelik ve zulüm-baskı, terör ve anarşizm olur. 

Yunus Emre gibi “Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” demek ve bu sözü duymak, 

özünde barındırdığı ilahi tını nedeniyle hepimizin hoşuna gidiyor. Ancak, bizi sevmeyeni 

sevmezsek, sevdiklerimizi de sadece bizi sevdikleri için seversek; “Yaratılanı severiz 

kendimizden ötürü” olur. Aksi halde bu sözler kuru bir sevgiyi ve davayı ifade ettiği gibi; 

“İlaç zehir, Yunus sözü afyon olur”. 
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Bir kelamı kibarda ne güzel söylenmiş: 

“Söz ile bir kalbe doğmaz ledünni, bütün azaları dil olmayınca”. 

BİLGİ (GÜÇ), AŞK , ESTETİK İLİŞKİSİ

1. BİLGİ (GÜÇ) + AŞK + ESTETİK  = İDEAL AŞK

2. BİLGİ (GÜÇ) + AŞK - ESTETİK = MAÇOLUK

3. BİLGİ (GÜÇ) - AŞK - ESTETİK = ZORBALIK

4. BİLGİ (GÜÇ) + ESTETİK - AŞK = İSTİSMARCILIK

5. ESTETİK + AŞK - BİLGİ (GÜÇ) =  Heba Olmuş Aşk

6. AŞK - BİLGİ (GÜÇ) - ESTETİK = Zavallıların Aşkı

7. - AŞK - BİLGİ (GÜÇ) - ESTETİK = Ruhsal Ölüm

Prof.Dr.Nusret ÇAM, Aşk Dini, s.290-291, 2011.

Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü

Yaratılanı severiz kendimizden ötürü.

İlaç zehir, Yunus sözü afyon olur.

“Söz ile bir kalbe doğmaz ledünni, 

bütün azaları dil olmayınca.” Kelamı Kibar

Nasihat - Dua

Namaz

Taksitle borç ödeme          Vücudun ve Ruhun Hakkı Miraç

İlim, İrfan, Vicdan 

(Ahlak) Uygarlığı



İbrahim Akgün’ün bir tespiti var: “Artık Müslümanlar birbirinden nasihat istemez 

oldu”. Evet, biz duygu ve düşüncelerimizin doğruluğundan ve yeterliğinden o kadar eminiz ki 

nasihate değil sadece bizi isteklerimize eriştirecek dualara ihtiyacımız var, maalesef. 

 Toplumdaki Grup, Cemaat ve Tarikatların Durumu:  Dini duyarlılığı fazla olan 

kesimlerde derinliği kaybederken alan genişlemesi yaşanmaktadır.  

Mali ve emlak piyasalarında bunun karşılığı “bubble” baloncuktur, kabarcıktır ki; 

piyasalar bunları patlatarak mutlaka düzeltme yaparlar. 
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Ayrıca, kendi içinde çok iyi işleyen yapılar, çarklar oluşturan tarikat ve cemaatler, bir 

araya geldiklerinde sağlıklı bir cemiyet oluşturamamaktadırlar.  

Öyle olmuyor bari birliği ahtapotun sayesinde sağlayalım da diyebiliriz! 
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Ben dedikçe nefsini putlaştırıp nefsine tapan insan, sanmayalım ki biz deyince 

benliğinden kurtulur; biz biz dedikçe, benlerden oluşan piramidin en tepesindeki ben olur.  

Birlik olmak aynı olmak, aynı okullarda aynı eğitimleri almak, aynı partiye oy 

vermek, dini ve hayatı aynı şekilde algılamak ve yaşamak değildir.   

Zerdüştlüğe, Şamanizm’e hakaret etmeden; Türklüğü, Kürtlüğü inkâr etmeden; 

istikamet üzere yürüyüş mümkündür.  

TOPLUMDAKİ GRUP, CEMAAT ve TARİKATLARIN 

DURUMU

YUMURTALARI AYNI SEPETE KOYMAK, 

AHTAPOTUN KOLLARI ALTINA GİRMEK 

BİRLEŞMEK MİDİR?



Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü diyorsak ve sözde halife değil sözümüzün eriysek, 

ses tonumuz ve mimiklerimiz ve dahi yüreğimiz bu sözü tasdik ediyorsa, işte o zaman 

Medeniyetimizde, Uygarlığımızda herkese, her bireye, her cemaat ve topluluğa, kavme, 

inanca ya da inançsızlığa hepimize yer ve rol var demektir! 
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Ben, Biz değil; Hakkın huzurunda iken “Sensin Ya Rab”, halkın içindeyken 

“hepimiz” diyebilenlerin yaratabileceği bir uygarlıktır “Ahlak Uygarlığı”. 

Yüceliği yüksekliğe tercih edenlerin yüksekleri yücelttiği uygarlığın adıdır 

“Ahlak Uygarlığı”. 
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