


ÖNSÖZ
Bir insanın biyografisini veya otobiyografisini okumak, o kişi-

nin hayat serüvenine ve kaderine şahitlik etmektir. Bazı insanların 
hayatı, diğer insanlardan farklı olarak sadece kendi aile ve arkadaş 
çevrelerini etkilemekle kalmayarak bir ülkenin kaderini de etkiler. 

Hocaların Hocası Sabahattin Zaim’in yetiştirdiği öğrenciler, 
arkasında bıraktığı eserlerle birlikte bir vakıf insanı olarak Türki-
ye’nin de kaderini etkilemiştir. Onun hayat hikâyesi katman kat-
mandır. Hayatının her katmanında Türkiye’yi ve dünyayı etkileyen 
birçok olaya bizzat şahit olmuştur. 

Sabahattin Zaim’in hayatı sadece aldığı eğitime bağlı değildir. 
İçine doğduğu aile ve sosyo-kültürel atmosfer de etkilidir.

İnsanı bir tohum gibi düşünürsek, o tohum ilk filizlerini aile 
ortamında verir. Eğer aile ortamında görgü ve bilgiyi, kültürü ala-
madıysa daha sonrasında insanın sahip olduğu potansiyeli filizlen-
dirmesi de imkânsıza yakındır. 

Sabahattin Zaim gibi bir değerin yetişmesinde içine doğduğu 
aile ve sosyal kültürel çevre ile birlikte bu aldığı eğitimin bütünleş-
tiğini ve vefatından sonra da meyve vermeye devam ettiğini gör-
mekteyiz. İsmi bir imam hatip lisesine ve Anadolu lisesine verilmiş 
ve hayatını adadığı ilmi ve insani idealler bir üniversite fikrine ev-
rilerek Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak tecessüm etmiştir. 

Merhum Sabahattin Zaim Hoca yaşamının her evresinde büyük 
toplumsal ve siyasal dönüşümlere tanıklık etmiştir. Hayatı, yakın 
tarihi anlamakta bize bir anahtar sunduğu gibi birçok yönüyle de 



ilham vericidir. Dikkatli bir okur, Zaim’in hayat hikâyesine baktı-
ğı zaman, Balkanlar’dan göçerek Türkiye’ye gelen bir muhacirin 
hikâyesini, cumhuriyetin ilk yıllarında ve 2. Dünya Savaşı’nda İs-
tanbul’da yaşamın bugün nasıl değiştiğine dair birçok detayı görür. 
Dönemin eğitim sistemi ve üniversitelerini, kaymakamlık yaptığı 
yerlerdeki toplum ve devlet yapısını, çok partili dönemde yaşanan-
ları, askeri darbeleri hatta eğitim için gittiği ABD’yi adeta bir bel-
gesel gibi izleyecek ve anlayacaktır… Zaim Hoca her geçen gün 
daha fazla anlaşılacaktır.

Hoca’nın hayatını anlatan ve İşaret Yayınları’ndan çıkan “Bir 
Ömür Hikayesi” adlı kitapta yer alan şu cümleler her şeyi özetler 
niteliktedir: 

“15 Mayıs 2007 günü fani dünyadaki 81. yaşımı tamamlamış 
bulunuyorum. İşte bir ömrün hikâyesi… Bu hikâye asırlarca ya-
şadıkları Rumeli’den kopan ailelerin her şeylerini bırakarak Tür-
kiye’de sıfırdan yeniden hayat mücadelesine başlamalarının bu 
vatana bir şeyler katmak ve aynı zamanda hayata tutunup ayakta 
kalabilmek için didinmelerinin hikâyesidir. Bu anlatılanlar aynı 
zamanda iniş çıkışlarla dolu ıstıraplı bir devrin serencamıdır. Bu 
süreçte ismi geçen her ailenin her ferdin hayatı aslında başlı başına 
bir romandır…”
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