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Editör’den
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..
Bizleri yaratıp yaşatan, birbirimize eş ve kardeş kılan, tertemiz fıtratımıza 

yalnızca kendisine iman edip dayanmanın huzurunu yerleştiren, bu sayede geçici 
dünya hayatında türlü imtihanlara karşı bizi ayakta tutan Rabbimize hamd-ü 
senalar olsun.

KAGEM Bülten’in değerli okurları,
FETÖ/PDY darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz şehitlerimize 

Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Allah, milletimize böyle 
bir ihaneti bir daha yaşatmasın. 

Bu sayıda 15 Temmuz ihanet kalkışmasının farklı açılardan ve sosyal bilimcilerin 
gözüyle değerlendirmeye açtık. Necdet Subaşı, Erol Erdoğan ve Abdülhamit Güler 
Türkiye’nin darbeler tarihi açısından 15 Temmuz’un farklı yönlerini müzakereye 
açtılar. 

15 Temmuz gecesinden bugüne en çok da kardeşliğimiz yara aldı. Toplum olarak 
derin bir güven bunalımının içine sürüklendik. Bu süreçte kalemiyle kardeşliğimizi 
ayakta tutmak için biteviye çabalayan İbrahim Tenekeci ile kayıplarımızı ve hep 
birlikte toparlanmanın imkânlarını konuştuk. Yine bu bölümde Şehit Ahmet 
Özsoy’un eşi Yasemin Özsoy, 15 Temmuz gecesinden bugüne kadar yaşadıklarını 
sizler için anlattı.

Bu sayıda ayrıca Akıl, İlim, Marifet temasıyla düzenlenen IV. Kocatepe 
Gençlik Fuarının çıktılarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu bölüm Diyanet İşleri 
Başkanımız Mehmet Görmez’in fuarda gerçekleştirdiği konuşmanın dökümüyle 
başlıyor. Yine bu bölümde Harun Celal Aslan, 4 gün süren fuar etkinliklerini 
sizler için değerlendirdi. Ayrıca Fuar kapsamında İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker ve 
İbrahim Halil Üçer’in İslam Düşünce Geleneğinde Süreklilik ve Değişim üzerine 
söyleşilerini de bu sayıda bulacaksınız.

Yine bu sayıda Baba Olmak seminerlerinin çıktılarını sizlerle paylaşmaya devam 
ediyoruz. Mürşid Ekmel Aybek, çocuklarda özdeğer bilincini fıtrat temelli yaklaşım 
ekseninde ele alıyor. 

Son olarak, yetimlerin korunup himaye edilmesinde Osmanlı tecrübesi üzerine 
Abdullah Bay, koruyucu ailelik deneyimiyle Bestami Erkoç, Sosyal sorumluluk ve 
sanat ilişkisi üzerine Ayşe Şahinboy Doğan yazarlarımız arasında yer aldılar. Var 
olsunlar.

Bu sayıda da KAGEM bünyesinde sürdürülen çalışmaların bazı çıktılarını sizlerle 
paylaşmaya gayret ettik. Bütün bu mütevazı çalışmaların en önemli meyvesi, hiç 
şüphesiz dünya yolculuğumuza istikamet kazandırması, bizi yolda tutmasıdır. 

Yüce Rabbimiz bizi yoldan, yolculuktan, istikametten ayırmasın.

 Hicret K. TOPRAK
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  Hız ve haz çağında, bu çağın kötülüklerine bulaşmadan yaşayan her genç bir 
kahramandır. Allah'ın rızası etrafında bir araya gelen, iyilik ve güzellik, hak, adalet, 
ilim ve marifet etrafında hasbi olarak toplanan gençlerin Allah katında çok büyük 
değeri vardır. Bu bakımdan her sene, Kocatepe Gençlik Fuarı’nda onlarca gençlik 
kuruluşunun sadece birlikte tespit ettikleri iyiliği ve güzelliği paylaşmak üzere bir 
araya gelişleri çok önemli ve anlamlıdır.

Akıl ve Kalp İlişkisi

Fuarın dördüncü senesinde akıl, ilim ve marifet kavramlarının üzerinde durul-
ması ayrı bir önemi haizdir. Zira Allah'ın kitabına baktığımız zaman yetmişi aşkın 
yerde, akla değer katağına, aklın eylemine değer verdiğine, aklı yücelttiğine  şahit 
oluyoruz. “Akletmezler mi, tefekkür etmezler mi?” diye başlayan aklı yücelten 
onlarca ayet-i kerimeye şahit oluyoruz. Yine Kuran-ı Kerim'in en çok üzerinde 
durduğu hususlardan birisi, akıl ve kalp ilişkisidir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette 
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İnsanlar yeryüzünü hiç gezip dolaşmazlar mı, ta ki 
akleden kalpleri olsun”1  Akleden kalplere ve kalbi olan akıllara sahip olmamızı 
emreder Kur'an-ı Kerim. Çünkü akıl iman etmezse, kalp imanı tutamaz. Eğer kalp 
akletmezse, akıl iman edemez. Biz, akleden kalbe sahip olmayı, aklın imanını, 
tahkiki iman olarak tarif ediyoruz. Aklın imanı tahkikî imandır. Çünkü akıl sorgula-
yacak, akıl doğruluğu tespit edecek. O zaman iman sağlam olur. Fakat akla iman 
ettiremezseniz, o şüphelerle birlikte sahip olduğunuz iman taklidi iman olur. Do-
layısıyla Allah'ın bizden istediği sadece taklidi iman değil, tahkiki imandır. 

Akıl ve İlim

Kur'an-ı Kerim'de aklı ifade eden kelimelerin semantik anlamlarını topladığınız 
zaman akıl, insanı kötülükten alıkoyan en büyük güç olarak ortaya çıkar. Buna 
göre akıl bir kaledir. Bu kale, içine cehaleti sokmaz. Cehaletin olmadığı yerde kü-
für olmaz, inkâr olmaz. Akıl kalesi, sahibini ilimle beraber yaşatır. İlimle beraber 
yaşayan önce kendi nefsini tanır, sonra Allah’ı gerçek manada tanır, arif olur ve 
marifete ulaşır. Akıl, ilim, hikmet ve marifet kelimelerinden sonra bir kavram ko-
yacak olursak o da hakikat olur. Bütün bunlar sizi hakikate götürür. Gerçek haki-
kat ile buluşturur.

AKIL, İLİM, MARİFET

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkani

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkani

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı selamlama konuşmasından derlenmiştir.

1 el-Hacc, 22/46.

Akıl ve İslam

Bazı hocalardan “Bu din nakil dinidir. 
Onun için mümkün olduğu kadar aklı 
uzak tutacaksınız.” şeklinde yanlış bir 
söz duyarsınız. Bu sözün Kur'an'la, İs-
lam'la, Hz. Muhammed (s.a.s.) ile hiçbir 
ilişkisi yoktur. Elbette bu dinin kaynağı 
vahiydir. Ancak Allah, vahyi akla hita-
ben göndermiştir. Aklı olmayanın dini 
olmaz, akıllı olmayanı Allah din ile mü-
kellef tutmamıştır. Bunu hiçbir zaman 
unutmayınız! Bizim dinimiz akılla nakil 
arasında, akıl ve kalp arasında, vahiy 
ile akıl arasında kurulan doğru ilişkiden 
ibarettir. Aklı dışlayan, aklı aşağılayan, 
hafife alan hiçbir düşünce, hiçbir söz 
ne Kur'an-ı Kerim'e ne de İslam'a mal 
edilebilir.

Hakikat Nazarı

Allah bize üç organımızla hakikati gör-
memizi emretmiştir. Önce gözümüzle 
görmeyi emretmiş, biz buna ‘ru’yet’ 
diyoruz. Aklımızla görmeyi emretmiş, 
buna ‘nazar’ diyoruz. Kalbimizle gör-
meyi emretmiş, buna ‘basiret’ diyoruz. 
Eğer, nazar olmazsa, ru’yetin ve basi-
retin bir manası yoktur. Eğer, basiret 
olmazsa, tek başına nazarın bir değeri 
yoktur. Göz, hiçbir zaman kör olmaz. 
Amâlar kör değildir. 

Onun için asıl körlük, kalbin basiretini 
kaybetmesidir. Asıl körlük, aklın nazarı 
kaybetmesidir. 

Akıl, ilim ve marifet arasındaki ilişkiyi 
güçlendirmek için sizlere çokça felsefe 
okumanızı tavsiye ederim. Size “Sakın 
felsefe okumayın. Çünkü kafanız ka-
rışır, o takdirde de imanınız zayıflar.” 
diyen nice insanları duyarsınız. Sakın 
buna da itibar etmeyiniz! Zira ilk asır-
dan itibaren biz hüküm ve hikmeti bir-
leştirmiş, bütün felsefelere meydan 
okumuş, İslam felsefesini vücuda ge-
tirmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz 
İbn-i Sinaları okumak zorundayız. Biz 

İbn-i Rüşdleri okumak zorundayız. Biz 
Farabileri tanımak zorundayız. Biz el- 
Kindileri okumak zorundayız. Ama Ebû 
Hanife'yi de okuruz, Şah-ı Nakşiben-
di'yi de okuruz. Marifet ehlini de oku-
ruz, hikmet ehlini de okuruz. İlim ehlini 
de okuruz. Bunları birleştirmediğimiz 
zaman yanılgıya düşeriz. 

Bizim medeniyet tarihimizde ilmin yaşa-
dığı kırılmalar vardır. Bu kırılmalardan bir 
tanesi, ilmi sadece dini metinlere tahsis 
etmemizdir. İslam medeniyetinin ilk asır-
larından itibaren ilim dediğimiz şey hiçbir 
zaman tefsir ve hadisten ibaret olmadı.  
 
Fizik, kimya, matematik, astronomi 
gibi kâinatın ayetlerini bize tefsir eden 
ilimleri de dini ilim kabul ettik. Zira ilim, 
dini ve gayri dini diye tasnif edilmez. Bu 
tasnif Kur’an-ı Kerim’e aykırıdır. İlim, 
ilimdir!

Endülüs medeniyetini biz böyle kurduk. 
Maveraünnehir medeniyetini biz böy-
le kurduk. Anadolu İslam medeniyetini 
biz böyle kurduk. Akıldan kaçarak, aklı 
kötüleyerek değil, aklı işleterek, Allah’ın 
verdiği akıl nimetini kullanarak biz bu 
medeniyetleri kurduk. Onun için akıl, 
ilim, hikmet ve marifeti daima birlikte 
ele almalıyız.

Bizim dinimiz akılla nakil 
arasında, akıl ve kalp arasında, 
vahiy ile akıl arasında kurulan 
doğru ilişkiden ibarettir. 
Aklı dışlayan, aklı 
aşağılayan, hafife alan hiçbir 
düşünce, hiçbir söz ne 
Kur'an-ı Kerim'e ne de 
İslam'a mal edilebilir.
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 Harun Celal ARSLAN
AYBÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi

  Tefekkür gibi zor bir yolda yürüme mecburiyetinde olan bizler, bu kutlu yolda yürü-
meye başlamadan önce gönül ve zihinlerimizde yola koyulmalıyız. Bu şekilde yola çı-
kan yol zor olsa da menziline er ya da geç ulaşacaktır. Unutulmamalıdır ki, zoru kolay 
eyleyecek olan Allah’tır.  İnsanlık aklını insanlığın yararına kullanmakla sorumludur. 
Tefekkür, insanı sorgulamaya; sorgulama ise ilme götürür. Bize düşen ise önce ilim 
yoluna düşmektir. İlim yoluna düştükten sonra her insana Allah tarafından marifet 
kapısı açılır. İlim yolculuğu gönülden başlamalı ve bütün insanlığın yararını gözetme-
lidir.

Müslüman âlimlere bakalım… Yapmış oldukları çalışmaların Batı merkezli bilim an-
layışını temelden etkilediği ve hatta Orta Çağ aydınlanmasının esasını oluşturduğu 
her fırsatta dile getirilir. Bunun sebebi yapmış oldukları çalışmaları materyalist bir zi-
hinle değil; bütün insanlığın ortak çıkarı için yapmış olmalarıdır. Faydacı yaklaşımdan 
ve ferdiyetçilikten uzak, diğer insanların yararını ve Allah’ın rızasını tek hedef nokta 
kabul eden bir anlayış, çağdaş bilim düzenini derinden etkilemiştir. 

Allah’ın isimlerinden birisi de “el-Âlim”dir. Âlim her şeyi hakkıyla bilen demektir. Belki 
de bu sıfata hürmeten düşünürlerimiz fikir ve eserlerini tamamen Allah rızası yoluna 
vakfetmişlerdir. Ürettikçe ve öğrendikçe daha da tevazu ehli olan âlimlerimize mari-
fet kapısı da açılmış ve çalışmalarını bir miras olarak bizlere bırakmışlardır.

Hep Birlikte Ev Sahipliği 

Çeşitli platformlar vesilesiyle gençliği bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, 
yukarıda üzerinde durmaya çalıştığımız boşluğun doldurulması için bir fırsat olarak 
karşımıza çıktı. Fuar, 6-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında artık gençlerin buluşma nok-
tası haline gelen Kocatepe Camii avlusunda gerçekleşti. 

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarın ilki 13-18 Ekim 2014’te “Cami ve Gençlik,” 
ikincisi 2-5 Mayıs 2015’te “Kalem, Kitap, Hikmet,” üçüncüsü 5-8 Mayıs 2016’da “Bil-
gi, Eylem, Ahlak” temalarıyla düzenlenirken, bu yılın teması ‘Akıl, İlim, Marifet’ olarak 
belirlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla bu tema etrafında bir-
birinden farklı, güzel ve özgün etkinliklerde bir arada olduk. 

36 Farklı Sivil Toplum Kuruluşu

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı boyunca 36 farklı genç sivil toplum kuruluşu bir arada 
oldu. Farklılığımız zenginliğimizdir düsturuna binaen, 6-9 Mayıs boyunca bütün 

FARKLI FİKİRLERİN BULUŞMA 
NOKTASI

1995 yılında Ankara’da doğdu. Yıldı-
rım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinden 2017 yılı Temmuz ayında mezun 
oldu. Çeşitli öğrenci toplulukları ve sivil 
toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdi 
ve aktif olarak çalışmaya devam ediyor. 
Hal-i hazırda stajyer avukat olarak ça-
lışıyor.

Harun Celal ARSLAN  
AYBÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı

kuruluşlar aklın, ilmin ve marifetin ne 
olduğunu anlamaya ve anlatmaya ça-
lıştı.

Katılımcı kuruluşlar, Genç Ufuk Fikir Ku-
lübü Derneği, Engelsiz YBÜ, Osmanlı Dili 
ve Medeniyeti Topluluğu, TÜGVA Tür-
kiye Gençlik Vakfı, Kulis Tiyatro Dergisi, 
Leyla’dan Sonra Projesi, İyilikhâne Ye-
timlerle Dayanışma Derneği, Gazi Verâ 
Topluluğu, Türkiye Yazarlar Birliği Genç-
lik Birimi, Medeniyet Tasavvuru Gençliği, 
Hukukçular Kulübü, TDV Münevverhâne 
Öğrenci Kulübü, Adalet ve Medeniyet 
Derneği, Ankara Genç İHH, ÂFÂK Kulü-
bü, HEMPA Çocuk Derneği, Genç Türk 
Kızılayı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hiz-
met Vakfı TÜRGEV, Şehir ve Medeni-
yet Derneği, Kudüs Akademisi, Genç 
Gönüllüler, Karınca Kararınca, MİMCE 
Mühendisler Derneği, Enderûn Eği-
tim Vakfı-Genç Adam Dergisi, Anadolu 
Eğitim-Kültür ve Bilim Vakfı, Kızılcaha-
mam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yar-
dımlaşma Vakfı, ODTÜ Fikir ve Gelişim 
Topluluğu, KUBBE Platformu, Genç Yer-
yüzü Doktorları, Uluslararası Doktorlar 
Birliği (AID), Genç Öncüler Gençlik Spor 
ve Eğitim Derneği, Mefkûre Kültür-Sa-

nat ve Düşünce Topluluğu, Yeni Dünya 
Vakfı / Ankara, Kelebek Etkisi Topluluğu,  
Mikat Derneği ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Gönüllülük Birimi oldu.

Fuar Açılış Konuşmaları Gündem Be-
lirledi

Her sene olduğu gibi bu sene de hafı-
zalarda yer edecek bir açılış programı ile 
başlayan ve 4 gün boyunca “Akıl ilim ve 
Marifet “ temasıyla devam eden fuarı-
mız 9 Mayıs'ta nihayete erdi. Arkasında 
bir çok yeni proje bırakan, yeni dostluk-
lar kurulmasına vesile olan Kocatepe 
Gençlik Fuarı,  dört gün boyunca çeşitli 
sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerine ev 
sahipliği yaptı.

Bendeniz fuar katılımcısı gençler adı-
na birkaç kelam etme şansına sahip 
olduktan sonra misafirlerimize nasıl 
hitap edeceğim konusunda uzun uzun 
düşündüm. Geçmişimizde durumun 
nasıl olduğunu ve günümüz anlayışını 
muhakeme etmeye çalıştım. Aklın, il-
min ve marifetin geçmişimizde ve gü-
nümüzde nasıl anlaşıldığını mukayese 
etmeye çalıştım. Vardığım sonuç ise şu 

oldu: Allah’ın biz insanlara bahşetmiş 
olduğu en güzel nimet olan akletme 
mesuliyetini ilimle taçlandırdıktan sonra 
Allah herkese bir marifet kapısı bahşet-
miştir. Bizimle aynı yaştayken İstanbul’u 
fetheden Sultan Mehmet’in kendini ilmi 
yönden ne kadar geliştirdiği her fırsat-
ta bizlere anlatılmıştır. Fethin seyrini 
değiştiren, mühendisliğini Sultan Fa-
tih'in yaptığı şahi toplarıydı. İşte Sultan 
Mehmet’i “Fatih” yapan işte aklı ilimle 
taçlandırıp marifeti ortaya çıkarmasıdır. 
İşte IV. Kocatepe Gençlik Fuarı bu geriye 
gitmenin nedenleri konusunda gençleri 
sorgulamaya teşvik etmiş ve çözüm için 
her birine çare bulma imkânı tanımıştır. 

Gençlik Fuarımızın her sene bir ön-
cekinden daha nitelikli ve tabiri caizse 
profesyonel bir şekilde gerçekleşmesi-
ni sağlayan TDV KAGEM Müdürü Hicret 
Toprak hanımefendi ise her şeyin başı-
nın iyilik olduğunu vurgulayarak sözle-
rine başladı.

Bir İmkân Olarak Akıl Nimeti

“Fıtratımızdaki iyilik tohumlarını yer-
yüzünü daha iyi bir yer haline getirmek 
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için besleyip büyütüyoruz. Aklımızı 
kullanarak, bakmak, düşünmek ve za-
manın bilgisiyle hem kendimizi hem de 
insanlığı yükseltmek için çabalıyoruz.” 
diye sözlerini sürdüren Toprak “Bizim 
bugün her şeyden fazla ihtiyaç duy-
duğumuz, kâinatı anlamak için kâinat 
kitabını hakkıyla okuyan, sünnetullahı 
işleten yasaları araştıran ve bunu ya-
parken Kerim kitabımızın ayetlerini, 
düstur ve ilkelerini kâinat kitabına taşı-
yabilen gençlerimizdir.” diyerek sözleri-
ni noktaladı .

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın 
her fuar dönemi açılış konuşmaları-
nı sabırsızlıkla bekler olduk. Muhatap 
kitle de gençlerden oluşunca sözlerin 
doğrudan tesir etmesi kaçınılmaz oldu.

Hız ve Haz Çağı Karşısında İyiliğin 
Sembolü Gençlik 

Fuar katılımcısı gençleri: “Hız ve haz 
çağında, bu çağın kötülüklerine bulaş-
madan yaşayan her genç bir kahra-
mandır. İyilik ve güzellik, hak, adalet, 
ilim, marifet etrafında hasbi olarak bir 
araya gelişinizin Allah katında çok bü-
yük değeri var. Her birinizin bu birlik-

teliğini kutluyorum. Her sene bu çatı 
altında onlarca gençlik kuruluşunun 
sadece iyiliği ve güzelliği paylaşmak 
üzere bir araya gelişini gönülden tebrik 
ediyorum” diyerek katılımcı kuruluşlar 
kutladıktan sonra her biri bir ders ni-
teliğinde olan ve hayatımız boyunca 
pusula niteliği taşıyacak ifadeler içeren 
konuşmasının satır başları ise şöyley-
di: “Allah’ın kitabına baktığımız zaman 
yetmişi aşkın yerde akla değer kata-
rak, aklın eylemine değer vererek, aklı 
yücelterek yer verildiğine şahit oluyo-
ruz. Akletmezler mi, tefekkür etmezler 
mi?” diye başlayan onlarca ayet-i ke-
rimeye şahit oluyoruz. Ancak Kuran-ı 
Kerim’in en çok üzerine durduğu hu-
suslardan birisi, akıl ve kalp ilişkisidir.”

Aklımıza ve gönlümüze nakşettiğimiz 
şu sözler hala hatırımızda tazeliğini 
koruyor: “Kur’an-ı Kerim’e göre akıl bir 
kaledir. Çünkü Kuran-ı Kerim’de aklı 
ifade eden kelimelerin semantik an-
lamlarını topladığınız zaman akıl, in-
sanı kötülükten alıkoyan en büyük güç 
olarak ortaya çıkar. Bu kale içine ceha-
leti sokmaz. Cehaletin olmadığı yerde 
küfür olmaz, inkâr olmaz.”

“Bizim dinimiz akılla nakil arasın-
da, akıl ve kalp arasında, vahiy ile akıl 

arasında kurulan doğru ilişkiden iba-
rettir. Aklı dışlayan, aklı aşağılayan, 
hafife alan hiçbir düşünce, hiçbir söz 
ne Kur’an-ı Kerim’e, ne de İslam’a mal 
edilebilir.”

Bir İhtiyaç Olarak Felsefe   

Bizlere “akıl ile ilim”, “akıl ile marifet” 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için 
çokça felsefe okumamız tavsiyesinde 
bulunan Başkan Görmez, şu değer-
lendirmede bulundu: “Pek çok kişi-
den ‘Sakın felsefe okumayın. Çünkü 
o takdirde imanınız zayıflar.’ sözlerini 
duyarsınız. Sakın buna da itibar et-
meyiniz. Zira biz hüküm ve hikmeti 
birleştirmiş, bütün felsefelere mey-
dan okumuş, İslam felsefesini vücuda 
getirmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. 
Biz İbn-i Sinaları okumak zorundayız. “

Her Biri Yeni Ufuklara Yelken Açtıran 
Konuşmacılar

Üniversitelerimizde verilen eğitimle-
rin manevi boyutunu da kuşatan bir 
felsefeye ihtiyacı vardır. Bu felsefeyi 
hâkim kılacak olan ise yarının bilim in-
sanları olacak olan bugünün gençliği-
dir. Fuar, bu felsefenin gençlerin zihin-
lerinde oturması konusunda önemli 

FARKLI FİKİRLERİN BULUŞMAS NOKTASI

Bizim bugün her şeyden 
fazla ihtiyaç duyduğumuz, 
kâinatı anlamak için kâinat 
kitabını hakkıyla okuyan, 
sünnetullahı işleten yasaları 
araştıran ve bunu yaparken 
Kerim kitabımızın ayetlerini, 
düstur ve ilkelerini kâinat 
kitabına taşıyabilen 
gençlerimizdir.

bir etki alanı meydana getirdi. Tematik 
konferans-seminer veren konuşma-
cılar vesilesiyle Fuar bir gencin “nasıl 
düşünmesi gerektiği”, “ilmi nasıl seve-
bileceği”, “bilime nasıl bakabileceği “ 
ve “bunları yaparken nasıl bir metafi-
zik bağ kurabileceği” hususlarında yol 
gösterici niteliğini sürdürdü.

Etkinlik Alanları Temayı Güçlendirdi 

Söyleşiler, farkındalık alanları ve atöl-
ye çalışmaları fuarı renklendirdiği gibi 
akıl, ilim ve marifet temasını güçlen-
dirdi. Fuar süresince İhsan Fazlıoğlu, 
Nurullah Genç, Bahadır Yenişehirlioğ-
lu, Necip Tosun, Metin Karabaşoğlu, 
Erol Göka, İbrahim Halil Üçer, Ömer 
Türker, Yusuf Genç, Mustafa Sami, Fa-
tih Koca, Mehmet Lütfi Arslan, Beyazıt 
Akman, Mehmet Doğan, Ahmet Ka-
vas, Adem Çatak, Nurettin Soyak, Ay-
şegül Genç, İlknur Koç Aytaç, Cenksu 

Üçer, Fatih Mutlu, Abdurrrahman Kes-
kin, Uğur Korkmaz ve çok sayıda ya-
zar, akademisyen ve aksiyoner isimle 
bir araya geldik.

Sözün Hitâmı

Dönemsel olarak yapılan etkinliklerde 
en büyük tehlike tekrara düşülmesi-
dir. Üretkenlik durağanlaşarak fuarın 
planlanan derecede tesiri geçekleş-
meyebilirdi. Fakat bu tehlikenin far-
kında olan KAGEM yönetimi bizlerin 
de fikir ve önerilerini alarak titizlikle 
hazırladığı fuar programı ve her sene 
daha da genişlettiği katılımcı profiliy-
le dinamizmi artırdı. Bir genç olarak V. 
Kocatepe Gençlik Fuarı için şimdiden 
heyecanlanmaya başladım. Her sene 
önceki seneden çok daha iyi bir şe-
kilde organizasyonu gerçekleştirilen 
buluşmanın temasını ve içeriğini sa-
bırsızlıkla bekliyorum.

Kuran-ı Kerim’de aklı ifade 
eden kelimelerin semantik 
anlamlarını topladığınız 
zaman akıl, insanı kötülükten 
alıkoyan en büyük güç olarak 
ortaya çıkar.
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İ. FAZLIOĞLU,  İ. ÜÇER, Ö.TÜRKER

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE 
SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM
Akıl, İlim, Marifet

İbrahim Halil Üçer: Hoş geldiniz. Biz bugün fuarın konsepti bağlamında İhsan 
Fazlıoğlu ve Ömer Türker hocalarımızla İslam düşünce geleneğinde süreklilik 
ve değişim konusunu belli bazı başlıklar etrafında ele alalım istiyoruz. Ayrıca bu 
konu bir süredir gündemimize taşıdığımız İslam düşünce geleneğinin hâliha-
zırda karşı karşıya kaldığı meydan okumalara karşı ne türden fikir teatilerinde 
bulunduğumuzu da gösterecektir. Dolayısıyla burada formel anlamda bir panel 
formatının ötesinde kendi gündemimizde tartıştığımız şeyleri sizlere sunmaya 
çalışacağız. Bu başlıkların en önemlilerinden birisi İslam düşünce geleneğinde 
süreklilik ve değişim meselesidir. Doğrusu biraz da böyle bir çatı altında bu konu-
ları tartışmanın hususi bir öneminin olduğu kanaatindeyim. İsterseniz bir anek-
dotla başlayayım.

 Bundan birkaç yıl önce Almanya’daki bir grup arkadaş İslam Akaidi ile 
ilgili bir haftalık seminer vermeye davet ettiler. Ben de hasbelkader bu semineri 
Taftazani’nin Şerhü’l-Akâid kitabı üzerinden gerçekleştireyim istedim. Tabii gitti-
ğim şehirde derslere katılan arkadaşların bir kısmı mühendislik ve tıp gibi farklı 
branşlarda eğitim alan kişilerdi. Bir iki seminerden sonra kendimi Şerhü’l-Akâid 
metninin içerisinde yer alan araz bahisleri etrafında renkler, tatlar, kokular hak-
kında konuşurken buldum. Ders bitip de odaya geçtiğimde kendi kendime dedim 
ki “İbrahim bu insanlar senden İslam inanç esasları üzerine bir mevzuyu müza-
kere etmek, dinlemek istiyorlar. Yani ‘neye inanmalıyız’ sorusunun cevabını talep 
ediyorlar. Sen Batlamyus usulü astronomi, Aristotelesçi fizik, Öklid geometrisi, 
İbn Sinacı mantık, nefs teorisi etrafında teşekkül etmiş bir eski paradigmanın 
unsurlarını bu arkadaşlara inanç, akaid diye anlatıyorsun. Bu sorular etrafında 
baktığımızda, Şerhü’l-Akâid metninin aşağı yukarı yarısı bildiğimiz manada Akaid-
le ilgisiz, fakat Akaide temel teşkil edecek konulardan oluşuyor ve İhsan Fazlıoğlu 
hocanın tabiriyle “dünya resminin bir tasvirinden” ibaret. Bu durum hemen her 
alan için geçerlidir. Ahlak, kelam, usül, bilgi ve varlık teorileri gibi alanlarda takip 
ettiğimiz literatür açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu artık bizim üstüne git-
meksizin hasır altına süpürerek idare edeceğimiz, ihmal edeceğimiz, yüzümüzü 
çevireceğimiz bir problem değil, olamaz da. Dolayısıyla bizim şu soruyu acil bir 
şekilde sormamız ve cevaplamamız gerekiyor: “İslam düşünce geleneği içerisinde 
üretilmiş bilimsel literatür dahilinde bizler için gerçekten bugüne taşıyacağımız ölçüde 
süreklilik arz eden şey nedir? Ve bu süreklilik etrafında neler de yeniden ele alaca-
ğımız, eski tabirle tahkik edeceğimiz, tadil edeceğimiz yönlere tekabül eder?” Bu 
İslam düşünce geleneğini sadece bir tarihçi vasfıyla değil, varoluşsal bir irtibatla 
çalışan herkesin dikkatle eğilmesi gereken bir sorudur. 

1985’te Kadıköy İmam Hatip Lise-
si’ni, 1989’da İstanbul Üniversitesi Fel-
sefe Bölümü’nü bitirdi. “Felsefe-Bilim” 
tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi 
üzerine yoğunlaşan Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu, özellikle bu yapıların İslam 
ve Türk Medeniyet Tarihi içerisinde-
ki gelişmelerini el yazması kaynakla-
ra dayanarak incelemekte ve yayınlar 
yapmaktadır. 2012 yılından bu yana 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
görev yapan Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi dekanıdır. 

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Edebi yat Fakültesi Dekanı

IV. Kocatepe Gençlik Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiden derlenmiştir.

İhsan Fazlıoğlu: Bu konuyu konuşa-
bilmek için öncelikle sorunu iyi çerçe-
velememiz gerekiyor. Bu, 150 yıldır 
İslam dünyasında konuşulan bir konu 
aslında. Hatta Hindistan tecrübesini de 
katarsak belki 200-250 yıldır bu konu-
yu konuşuyoruz. Fakat konunun çerçe-
velenmesi iki zıt kutup arasında (ifrât-
tefrît) gidip-geliyor. Birbirini ürküten iki 
farklı yaklaşım karşılıklı bir savunmayı 
doğurduğu için de, sorunu çözmekten 
çok o sorun için ürettiğimiz fikirlerin 
kavgasını yapmakla vakit geçiriyoruz. 
İşte modernist, batıcı, gelenekçi, selefî 
ve benzeri birçok kavram üretiyoruz. 
Ortaya çıkan durum genel hatlarıyla 
şöyle bir örnekle temellendirilebilir: Ha-
rezmî’nin, İdrîsî’nin ya da Batlamyus’un 
dünya haritasını elinize aldığınızı ve 
kendi dönemlerindeki Türkiye haritası-
nı bellediğinizi düşünün; ezberlemişsi-
niz, yollar, dağlar, nehirler… Şimdi o ha-
ritayla birden çağımıza geldiğinizi hayal 
ediniz; Anadolu’da yolculuk edeceksi-
niz; elinizde de bahse konu olan harita 
var. Açıktır ki, elinizdeki tarihî harita ile 
yolculuk etmeye başladığınız mevcut 
Anadolu coğrafyası örtüşmüyor. Bizim 
durumumuz da buna benziyor..! Eli-
mizde "İslam medeniyet geleneği" gibi 
güçlü bir tarihî tecrübe/harita var. Şunu 
açıkça ifade edeyim; 30 yıldır bu me-
deniyet üzerine çalışıyorum; her yeni 
araştırmamda, incelememde ne kadar 
dinamik, ne kadar zengin bir medeniyet 
tecrübesiyle ve derin bir düşünce gele-
neğiyle karşılaştığımı görüyorum...  Ve 
bu medeniyet hemen her alanda, İbra-
him hocanın da örnek verdiği Akâid'den 
Kozmoloji'ye kadar pek çok konuda 
ciddi haritalar üretmiş...

Sadede gelirsek: Şimdi biz bu haritay-
la samimiyetle yola çıktığımız zaman 
çok büyük bir emek harcıyoruz; belki 
çoğu kez doğru yerlere gidiyoruz; an-
cak azımsanmayacak bir miktarda da 
yanlış yerlere gidiyoruz... Öyle bir çer-
çevelendirme yapmamız gerekiyor ki, 
günümüzde bu kadîm haritayı nereye 

kadar kullanabileceğimizi bilelim; ne-
reden itibaren ise yeni bir haritaya ih-
tiyacımız olduğunu tespit edebilelim. 
Dediğimiz gibi, elbette coğrafya yüzde 
yüz değişmedi; insan sorunları ve diğer 
pek çok siyâsî, iktisâdî, ictimâî sorun 
yüzde yüz başkalaşmadı... Kısaca eski 
haritaların bir kısmı bazı şeyleri açıkla-
yabilir ya da bir kısmı kısa bir zaman-
da ve suhuletle güncellenebilir: ancak 
eski harita, tek başına mutlaklaştırılıp 
zaman, mekân üstü görülüp mevcut 
coğrafyaya uygulanamaz. Durumu-
muz biraz buna benziyor açıkçası... 
Bunu çözebilmenin tek yolu şudur diye 
düşünüyorum: İkisini birlikte dikkate 
alacak üst bir dil geliştirmemiz lazım. 
Başka bir deyişle, akidemizin 1500 yıl-
lık tecrübemizi yok sayıp yeni baştan, 
sıfırdan bir harita çizmemiz mümkün 
değil; bu varlığın tanımına aykırıdır her 
şeyden önce... Ancak şunu da diyeme-
yiz: “Gerçeklik, yani mevcut coğrafya hiç 
önemli değil, önemli olan benim haritam-
dır. Fikir maddeyi dönüştürür; öyleyse 
madde bana tabi olsun.” Bu ikircikliği, 
ancak şimdiye kadarki çatışmalardan 
uzaklaşacak şekilde sorunu iyi belirler-
sek ve bu sorunu çözmek için üst bir dil 
geliştirebilirsek aşabiliriz. Bunu “sürek-
lilik” kavramı ile ifade ediyorum. Sürek-
lilik hem değişeni hem de sâbiti dikkate 
alan bir süreçtir, bir örüntüdür. 

Bu açıdan çağdaş dünyada entelektü-
eller, eğer sorunlar karşısında samimi-
lerse, ellerindeki harita gerçekliğe uyu-
yor mu, öncelikle ona bakmaları lazım. 
İbrahim hocanın dediği gibi resim ile 
yorum arasında ciddi bir fark var; bunu 
kabul etmemiz gerekiyor... Tabi şunu da 
söyleyelim, bu sorunlarla uğraşanların 
çoğu ya da bir kısım insan sorunu çöz-
mekten çok o sorun üzerinden sosyal 
statü elde etme ya da iktidar devşirme 
peşinde olabiliyorlar. Bununla geçmiş 
tecrübenin isimlerini, alanlarını ya da 
konularını kendilerine merkez edinip 
oradan sosyal statü, ekonomik güç ve 
iktidar elde etmek amacıyla hareket 

Lisans eğitimini 2004 yılında Mar-
mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'n-
de tamamladı. Aynı üniversitenin Sos-
yal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi 
Bilim Dalı'nda hazırladığı 'Ebu Hayyân 
et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği' başlıklı te-
ziyle 2007 senesinde yüksek lisansını 
tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında 
McGill Üniversitesi Institute of Islamic 
Studies'te misafir araştırmacı olarak 
bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ 
Felsefesinde Suret Anlayışı” başlık-
lı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. 
İlgi alanları arasında İbn Sînâ Felsefe-
si, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İşârât 
şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî ve 
Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi 
konular bulunmaktadır. Üçer, hâliha-
zırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Felsefe Bölümünde görev yapmakta-
dır.

Yrd. Doç Dr. İbrahim Halil Üçer
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edenleri kast ediyorum.  Şu ilkeyi baş-
tan koyalım: Elimizdeki yorum bizim 
1500 yıllık tecrübemizi temsil ediyor; 
yani itikâdımızın tecrübesi... Bu yorum-
dan da muhakkak istifade etmemiz 
gerekiyor. Bu ikisini birlikte düşündü-
ğümüz zaman değişken ile sâbiti birlik-
te yakalayabiliriz. Verdiğim tipik örnek-
ler var: Mesela, Harezmî cebrini bugün 
kullanmıyoruz; yani en radikal Vehhâbî 
bile bunu kullanmaz. Hiç kimse hasta 
olduğu zaman İbn Sînâ tıbbına göre 
tedavi olmuyor. Tıp fakültesine, has-
taneye gidip “beni İbn Sînâ'nın tedavi 
yöntemine göre muayene edin” diyeni-
niz var mı? Öyleyse, bu tür konularda 
yeni'yi önemsiyorsun da diğer konu-
larda neden buna dikkat etmiyorsun? 
Burada bir şizofreni var kanaatimce... 
Kendimize ya da maddî konulara ilişkin 
meselelerde çok modernist olabiliyo-
ruz ama toplumsal hayata ya da dinî 
hayata ilişkin konularda nedense çok 
muhafazakâr davranıyoruz. Belki bu-
nun mantığı, psikolojisi üzerine daha 
çok konuşabiliriz ama ben şimdi sözü 
Ömer hocama bırakıyorum.

Ömer Türker: Aslında işin doğrusu 
böyle süreklilik ve değişimi tartışmak 

epeyce ayrıntıyı içeren zor bir konu. 
İhsan hocamın dediği gibi zaten uzun 
yıllardır tartışılıyor bu konu. Klasik dün-
yada gerek dinî, gerek felsefî düşün-
cenin ürettiği birtakım değerler var. 
Bunun yanında bizim geleneğimizin 
ürettiği birtakım değerler de var. Mo-
dern dönemde bu değerlerin yalnızca 
bir kısmını sürdürmekte ısrarlıyız. Öyle 
anlaşılıyor ki sürdürmeyi düşündüğü-
müz temel değerler ya da inançlarla 
ilgili klasik dünyanın açıklamaları bize 
kâfi gelmiyor. Sanırım içinde yaşadığı-
mız dünyada bunların önemli bir kısmı-
nı yeniden ele almak, yeniden formüle 
etmek gerekiyor. Bunlara örnek vere-
ceğim, daha doğrusu alanını belirleme-
ye çalışacağım.

İslam bir bütün olarak öncelikle vahiy 
olgusuna dayanıyor. Yani peygamberlik 
etrafında şekilleniyor İslam medeniyeti. 
Bu şekillenmeyi, “bir peygamber geldi, 
toplum oluştu, medeniyet oluştu” şek-
linde kabaca anlarsak bunun ne olduğu 
tam kavranamıyor. Hz. Peygamber’in 
(s) vahyi tebliğinden sonra İslam top-
lumu oluşuyor ve o toplumun mamur 
dünyaya, dünyanın belli başlı bölgeleri-
ne hâkim olmasıyla birlikte kurulan bir 

devlet söz konusu. Süreç içerisinde bu 
devletin insanlığın birikimine varis olup 
evrilmesiyle ortaya çıkan bir büyük bir 
medeniyetten söz ediyoruz. Mede-
niyetin temel direği İslam olduğu için 
bu medeniyet içerisinde ortaya atılan 
her görüş uzaktan veya yakından var-
lığını İslam’a borçludur. Borçlu olmanın 
çeşitli kademeleri vardır. Birisi doğru-
dandır, diğeri dolaylıdır. Yani din olma-
saydı tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ilimler 
olmazdı. Dahası, kadim medeniyetler-
den tevarüs edilip İslam medeniyetin-
de yeniden üretilen metafizik, siyaset 
ve ahlak gibi felsefî yahut aklî bilimler 
de pek çok yeni teorisini önemli ölçüde 
bu medeniyette yeniden ele alınması-
na borçludur. Biz İslam medeniyetinin 
sonraki bütün dönemlerde kendisine 
bigâne kalınamayacak bir kısım bü-
yük teorilerinin dinle ilişkisi olduğunu 
biliyoruz. Mesela İbn Sina’nın zorun-
lu-mümkün ve varlık-mahiyet öğretisi, 
Farabi’nin mille teorisi, yani peygam-
berlik ve din teorisi, yahut İbnü’l-Ara-
bi’nin vahdeti vücut öğretisi şu veya 
bu şekilde Allah ile âlem arasındaki 
irtibatı çözmek yolunda karşılaştığımız 
problemler yumağının bir sonucu ola-
rak ortaya çıktı. Dolayısıyla Müslüman 
olarak var olmak istiyorsak Müslüman 
düşünürlerin çeşitli dönemlerde ortaya 
çıkardığı teorilerin kaynağında yer alan 
problemler bizim için hala problemdir. 
Yani nübüvvetin ne olduğu, peygam-
berliğin ne olduğu, vahiyden ne anla-
yacağımız, Allah-âlem ilişkisini nasıl 

Elimizdeki yorum bizim 
1500 yıllık tecrübemizi temsil 
ediyor; yani itikâdımızın 
tecrübesi... Bu yorumdan da 
muhakkak istifade etmemiz 
gerekiyor. Bu ikisini birlikte 
düşündüğümüz zaman 
değişken ile sâbiti birlikte 
yakalayabiliriz.
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yorumlayacağımız başkalarının bizim 
adımıza cevaplayacağı sorular değildir. 
İnsan ve müslüman olmak bakımından 
karşılaştığımız sorunlar, bizden 300 
veya 1000 yıl önce yaşamış insanla-
rın bizim adımıza karar verebileceği ve 
çözebileceği meseleler değildir. Aslında 
iman etmiş olmak da bu problemle-
ri tahkiken ele almayı gerektirir. Yani 
bu problem herhangi bir dönemde en 
yüksek seviyeyle nasıl ele alınıyorsa o 
duyarlılıkla ele alınmayı, o duyarlılıkla 
üzerine gidilmesini gerektirir. Bu bağ-
lamda bizim dinî düşüncenin temel 
problemlerini yeniden kazanmak gibi 
bir yükümlülüğümüz var. Bunun bize 
getirisi ne olacak? Zannediyorum üç 
şey olacak: Birincisi Müslüman olarak 
var olmanın nasıl mümkün olacağını 
ve ne anlama geldiğini daha derinden 
kavrayacağız. İkincisi ise bu problemler 
etrafında oluşan düşüncelerin kendi 
içindeki seyrini, değişimini, şartlara 
bağlılığını ve klasik dünya içerisindeki 
anlamını daha belirgin ve daha açık bir 
şekilde kavrama imkânı yakalayacağız. 
Nihayet üçüncüsü, geçmiş dönemde 
yaşayıp da Allah-âlem ilişkisini, vahyi, 
nübüvveti ve İslam’ın temel problem-
lerini anlamaya çalışan büyük zihinler 
bizim yol arkadaşımız olacaklar. Yani 
bizimle beraber düşünen, bizimle be-
raber bu problemleri ele alan insanlar 
olacaklar. Aksi halde bilgi sadece sahip 
olan için iktidar değildir, aynı zamanda 

arzu nesnesi her neyse onun içinde ik-
tidardır. Diğer deyişle bilgi bizim zihni-
mizde bir yüke ve bizi yönlendiren bir 
iktidara dönüşebilir. Özellikle tarihsel 
bilgi böyledir, araç üretmeye imkân 
vermez ama insan zihninde bir yük 
oluşturup, insanı yönlendirmeye muk-
tedir olur. Bu sorunu çözmenin benim 
aklıma gelen yegâne yolu da bütün 
çabamızı bu düşünürlerle ortak bir 
araştırma ve tartışma alanına dönüş-
türmektir. Bunun bir diğer ismi “tah-
kik-i iman”dır. Bir diğer ismi “Marifetul-
lah”tır. Bir diğer ismi “Hz. Peygambere 
ittiba”dır. Şimdilik dini ilimler açısından 
söylemek istediklerim bunlar.

İbrahim Halil Üçer: Burada İhsan hoca 
esasen akli ilimler bağlamında kar-
şı karşıya kaldığımız bilginin yeniden 
üretimi ile ilgili meselelere, Ömer hoca 
da dinî ilimler bağlamında karşı karşıya 
kaldığımız sorunlara dikkat çekti. Her 
iki açıdan da İslam dünyasında bilginin 
yeniden üretimi noktasında bir müş-
kille karşı karşıya kaldığımız gayet açık 
bir biçimde ortada görünüyor. Aslın-
da bu sorunları teorik bir biçimde dile 
getiriyoruz. Fakat bunlar çok somut 
bir biçimde daima karşımıza çıkan so-
runlar olarak görünüyor. Sözgelimi dinî 
bilginin yeniden üretimiyle ilgili olarak 
baktığımızda tarihin herhangi bir dö-
neminde dinî bilginin üretimi şu temel-
ler etrafında ilerliyor: Nasslarda ifade 
edilen şeyin mevcut durumla arasın-
da mesafe oluştuğu her seferinde, bu 
mesafenin akıl yürütmeler aracılığıyla 
belirli bir usüle tâbi olunarak kapatıl-
ması dinî bilginin üretilmesini mümkün 
kılıyor.

Her dönemde Müslüman âlimler nass-
la mevcut durum arasındaki mesafeyi 
kapatmak üzere istinbat, içtihat gibi 
farklı akıl yürütme yolları ve usulleri ile 
bilgiyi üretiyorlar. 
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 Doç Dr. ÖMER TÜRKER

Bilgi bizim zihnimizde 
bir yüke ve bizi yönlendiren 
bir iktidara dönüşebilir. 
Özellikle tarihsel bilgi 
böyledir, araç üretmeye 
imkân vermez ama insan 
zihninde bir yük oluşturup, 
insanı yönlendirmeye 
muktedir olur.

EĞİTİM-AKADEMİ



14 15

Bugün biz bu usuller aracılığıyla nass-
larda ortaya konulan aslî bilgiyi yo-
rumlamak suretiyle yeniden üretme 
noktasında kriz yaşadığımız için söz 
gelimi şöyle sonuçlar ortaya çıkabili-
yor: Birisi çıkıp diyebiliyor ki, 15. yy’da 
Fas’ın filanca bölgesinde filanca âlimin 
yazdığı filanca ilmihalde şu hususla il-
gili bu hüküm verilmiştir. Bu hükme sen 
bugün aykırı davrandığın için mezhebin 
ve hatta giderek dinin dışına çıkabi-
lir, kâfir olabilirsin. Bunun gibi binlerce 
meseleyle ilgili aynı şey geçerli. Eline 
önceki yüzyıllardan herhangi birinde 
yazılmış kara kaplı kitabı alan hoca, o 
harita üzerinden asıp kesmeye başlı-
yor. Bu durum dinî bilginin üretimiyle 
ilgili büyük bir kaosa yol açıyor. Önce-
likle bunu somut olarak tespit etmemiz 
gerekiyor. Dolayısıyla bizim dinî bilginin 
üretiminde de bir yöntemsel revizyona, 
tadile ve tahkike ihtiyacımız var. Şunu 
da ilave edeyim. Süreklilik ve değişim-
den bahsediyoruz. Burada insanlar bu 
konuyu konuşmaya karar verdiğinde 
daha çok değişim noktasına vurguda 
bulunurlar: “Her şey çok değişti, artık 
eski haritalarla iş yapamayız.” Fakat 
modern dönemde son birkaç yüzyıldır 
iki perspektif ortaya çıktı. Bunlardan 
birincisi, “her şey değişti, artık eski hal 
muhal, ya yeni hal ya izmihlal” diyerek 
yeni durumu tümüyle kucaklama, sa-
hiplenme ve eskiyi terk etmektir. Biz 
buna modernist perspektif diyoruz. 
Bu tutum bizim geleneğe aidiyet hissi 
içerisinde kalmamıza neden olan asli 
ilkeleri terk etmemize yol açabiliyor. 
Diğer taraftan  “burada olup biten şey-
ler hayatiyetimizi tehdit eden bir hal aldı. 
Dolayısıyla kadimde üretilmiş ne varsa 
bunu sahiplenmeliyiz, muhafaza etmeli-
yiz” cümlesinde ifade edilen yaklaşıma 
indirgenebilecek ikinci bir tutum daha 
ortaya çıktı. Bunu da katı gelenekçilik 
olarak tabir edebiliriz. Yani sürekliliği 
sadece belli başlı metafizik ilkeler üze-
rinden değil, o metafizik ilkeleri izah 
etmek için dönemin şartlarına uygun 
bir biçimde üretilmiş bilimsel çerçeve-

lerle de irtibatlı olarak değerlendiren ve 
kadim dünyanın bütün bilgi birikimini 
olduğu gibi muhafaza etmeye yeltenen 
bir perspektif. Bu modernizm ve katı 
gelenekçilik arasında bizim gelenekle 
ilişkimizin nasıl bir pozisyon alması ge-
rektiği hususu biraz yöntem sorunuyla 
da alakalı olarak üzerinde durulması 
gereken bir mevzu olarak görünüyor. 

İhsan Fazlıoğlu: Gayet güzel bir nok-
taya geldiğimizi düşünüyorum. Biraz 
önce İbrahim hocanın verdiği bir örnek 
vardı. Şerh el-Akâid’i dönemin kozmo-
lojisi, fiziği, astronomisi, psikolojisi 
içinde okutuyoruz.Burası son derece 
önemli bir noktadır. Şimdi bir model-
leme yapmak açısından Öklid’in adlı 
eserini örnek vermek uygun olur. Bu 
eserin girişinde tanımlar vardır ki, verili 
kabul edilir. Aksiyomlar, yani sabit ilke-
ler mevcuttur; doğrulukları kendinden 
kaynaklanır. Bir de postulalar zikredilir 
ki, bunlar da alana ilişkin aksiyomlardır. 
Bu ilkeler ile her bir kitabın girişindeki 
benzer yapılardan hareketle yüzlerce 
teoriden oluşan 13 kitap yazıyorsu-
nuz. Daha sonra hem Helenistik hem 
de İslâm  dünyasında, mesela Pappus 
ve İbn Heysem gibi bilginler bu teori-
lerden oluşan külliyatı geliştiriyorlar. 
Tarihî süreçte Öklid geometrisi adıyla 
pek çok kitap yazılıyor. Bir süre sonra, 
tarihin bir döneminde diyorsunuz ki, 
bu teorilerin hepsi sorunlu... Teorileri 
ya atıyorsunuz ya tadil ediyorsunuz ya 
da yeniden düzenliyorsunuz, vb... An-
cak tanımlar, aksiyomlar ve postulalar, 
kendileri olmaları bakımından değişmi-
yor... Teşbih ederek söylersek: Dinin te-
mel umdeleri ile kültür ilişkisi de böyle 
bir şeydir. İslam’ın da bir hayat görüşü 
olarak belirli aksiyomları, ilkeleri var. Bu 
ilkeler bizim için vazgeçilebilir değildir; 
çünkü bunlar hem dinin, 'o din' olma-
sını hem de bizim o dine mensubiyet 
duymamızı sağlayan ilkeler. Fakat biz 
bu ilkeleri ancak mevcut tarihî durum-
la, yaşamın bir kesitiyle ilişkiye soka-
rak idrak edebiliyoruz. Bir ilke vardır: 

“Bir inanç ancak kültürleştiğinde idrak 
edilebilir.” Bu şu demek: Tevhîd ilkesi 
gereği "Allah birdir." dediğiniz zaman 
bu cümlenin muhtevasını ve derinliğini 
nasıl yakalayacaksınız? Elbette içinde 
bulunduğunuz kültürel durumla ilişkiye 
sokarak. Aksi takdirde eğer ilkeler belli 
bir kültürleşme sonucunda idrak edile-
mezse kamusallaşamaz, toplumsalla-
şamaz; ideolojik ve yıkıcı olur. Mesela 
Vehhâbîlik esas itibariyle, inanç ilke-
lerinin belirli bir kültürleşmeye imkân 
tanınmadığı durumda ortaya çıkıyor. Ya 
böyledir, ya şöyledir; siyah-beyaz; ton-
lara yer vermemek... Mesela Süleyma-
niye Câmii’ni bu tip insanlara verin; en 
kısa zamanda yıkarlar... Neden? Çünkü 
kültür olmadığı için tek bir şey tanıyor. 
Yaşamında çölden başka yer görmemiş 
bir kişi için sarıdan başka renk olmaz; 
karşısına çıktığında diğer renklere sal-
dırır. Sezai Karakoç’un güzel bir sözü 
var: “Namaz kılmak Müslümanca bir 
tavırdır; ama Süleymaniye camiinde 
kılmak medenî bir tavırdır.” Bu deyişin 
doğru olduğu açık... Siz çölde de namaz 
kılabilirsiniz, sokakta da...; bu sizin aka-
idinizle, inancınızla alakalı bir durum. 
Ama bunu şu ya da bu mekânda kılmak 
kültür içerisindeki pratiğinizle alaka-
lıdır. Bu pratik, dinin kendisi değildir. 
İleride, diyelim ki 500 yıl sonra camii 
diye bir şey kalmayabilir; hava kirlili-

Tevhîd ilkesi gereği "Allah 
birdir." dediğiniz zaman bu 
cümlenin muhtevasını ve 
derinliğini nasıl
yakalayacaksınız? Elbette 
içinde bulunduğunuz kültürel 
durumla ilişkiye sokarak. Aksi 
takdirde eğer ilkeler belli bir 
kültürleşme sonucunda idrak 
edilemezse kamusallaşamaz, 
toplumsallaşamaz; ideolojik 
ve yıkıcı olur.
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ğinden dolayı belki uzayda olacağız; 
başka bir yerde namaz kılacağız; hiç 
belli olmaz... Din de bu duruma benzer. 
Dinî ilkeleri, akâid ilkelerini idrak etmek 
ve bunların toplumsallaşıp yaygınla-
şabilmesi için dönemin kültür diline bir 
şekilde eklemlenmek... Örnek olarak; 
Allah’ın varlığı ve birliği bir inanç ilkesi 
olarak benimsenebilir; ancak bunlara 
ilişkin şüpheler hep değişiyor. Bugün 
kuantum fiziğinin yarattığı sorunlarla 
klasik Aristoteles fiziğinin yarattığı so-
runlar aynı değil; kozmoloji, psikoloji, 
vb... Dolayısıyla bizim tevhitle ilişkimiz 
aslında içinde yaşadığımız kültürle bi-
rebir belirlenen bir ilişki... Şüpheler de-
ğişecek, şüpheler değişince cevaplar 
da değişecek; temellendirmeler ve is-
patlar başkalaşacak... Bırakın siz fıkhı 
ve benzeri şeyleri; akide bile böyledir... 
Bu çerçevede İbrahim hocanın öne çı-
kardığı konuyu iki üç cümle söyleyerek 
tamamlamaya çalışayım... İslam’ın te-
mel ilkeleri vardır; dinlerin, ideolojinin, 
her türlü insanî etkinliğin temel ilkeleri 
mevcuttur. İslam’ın bu temel ilkelerine 
"hayat görüşü" diyorum... Hayat gö-
rüşü, bizim varlığa, evren'e, mevcuda, 
mevcudâta Müslümanca bakmamızı 
mümkün kılan temel ilkelerdir. Fakat 
bu ilkeleri, İslam'dan önce ya da İslâm'a 
çağdaş birbirinden farklı pek çok tarihî 
tecrübe (buna "dünya resimleri" diyo-
rum) ile ilişkiye sokuyoruz. Bu ilişkiden 
ortaya yine birbirinden değişik "dünya 
tasavvurları" ortaya çıkıyor. Dünya ta-
savvurları aslında, hayat görüşümüz ile 
dünya resimleri arasında hâsıl olmuş 
tarihî tecrübenin adıdır. Bu nedenle 
Çinli Müslümanların tecrübesi ile or-
ta-dünya Müslümanlarının tecrübesi 
aynı değildir. Mesela kadim Malay dün-
yasında fakih ve mütekellim gibi keli-
meler yok... 400 milyon Müslümandan 
bahsediyoruz... Çünkü kendi coğrafya-
larında yaşadıkları kendi tarihî tecrübe-
leri mucibince sûfîlik üzerinden var-o-
labildiler. Ben buna “ampirik vahdet-i 
vucûd” diyorum. Yani vahdet-i vucûd 
nazarî bir mülahaza olarak kalmadı, 

aynı zamanda devlet yönetti o coğ-
rafyada... Belli çatışmalar yaşadılar hiç 
şüphesiz; ancak Malayların tecrübesi-
ne baktığımızda onların da tevhid üze-
rinden gittiklerini ama kendi tarihsel 
arka-planları, hatta iklim ve coğrafya 
özellikleri ile insanları üzerinden hare-
ketle farklı bir sûfîlik yaratmış oldukla-
rını görüyoruz. Kısaca demek istediğim 
İslâm’ın temel ilkeleri, hayat görüşü, 
değişik coğrafyalardaki dünya resimleri 
ile ilişkiye girip farklı idrak biçimlerine 
dönüşmüş; farklı yorumlar, kültürler 
hâsıl olmuş... Bu ilkeler, hayat görüşü, 
daha yüksek düzeyde astronomi ve 
kozmoloji gibi entelektüel etkinlikle-
rin (dünya resimleri) meydana geldiği 
kültürlerle karşılaştıklarında daha farklı 
şekiller (dünya tasavvurları) almışlar. 
Birbirinden farklı ve çeşitli... İşte İslâm 
temeddünü dediğimizde kast edilen 
bu tecrübedir... Dolayısıyla sıkıntımız 
ilkelerde (hayat görüşü) değil, bu ilke-
leri belirli bir dünya resmi içinden ifade 
ederken, kısaca kültürleştirirken onla-
ra eklemlediğimiz yapılar. Bu yapıların 
değişken olduğunu kabul etmemiz ge-
rekiyor... Yani biz İbn Sînâ’nın kognitif 
psikolojisi ile İslam’ın nefs anlayışını 
ya da insan tasavvurunu tanımlamı-

şız; yorumlamışız. Bu kognitifi psikoloji 
değişti; bu değişimi dikkate almamız 
lâzım. Kısaca dünya tasavvurlarından 
ayıklayacağımız İslam’ın temel ilkeleri 
değil, kültürleşme süreci içinde onlara 
katılan, en geniş anlamıyla tarihî şeyler. 
Bu yapı elbette saf nazarî değil; tarihî 
süreçte kimlik oluşturuyor; kimlik hâ-
line geliyor. Yine de ayıklamayı teolojik 
çerçevede yapabiliriz; kültür yanı ise bi-
raz daha uzun bir mesele... Bu niye bize 
rahatsızlık veriyor anlamıyorum...

İbrahim Halil Üçer: Aslında hocam 
rahatsızlık vermiyor. Biz işin kolayına 
kaçıp toptan yeniyi benimsemeyi ya 
da toptan muhafazayı seçiyoruz. Sizin 
dediğiniz işçilik gerektirdiği için biraz 
yorgunluk lazım ona.

İhsan Fazlıoğlu: Doğru!... Şimdi bakı-
nız! Tefsirden bir örnek verdim geçen-
lerde KAGEM’deki bir derste (İnsanlara 
ufûklarda (âfâk) ve kendi nefislerinde 
(enfus) âyetlerimizi göstereceğiz...) 
şeklinde devam eden Fussilet suresi-
nin 53. Ayeti... Tefsirlerde âyetin idra-
kinin kültürle ne kadar iç-içe olduğu-
nu görüyoruz. İlk önce Müslümanlar, 
Arap dünyasının dışındaki coğrafyalar 
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olarak anlamış bu âfâkı; demişler ki, 
“bizim dışımızda da ülkeler var.” Sonra 
bu âfâk kelimesini, ikinci anlam olarak 
farklı coğrafya ya da mekânlar değil 
de, kültürler olarak yorumlamışlar. İşte 
Türk kültürü var, Fars kültürü, Berberi 
kültürü var. Müfessirler diyor ki, “Bi-
limler yani matematik, astronomi vb. 
öğrenildikten sonra bu kelimeyi gökyü-
zü olarak, kâinat olarak yorumlamaya 
başladılar. Çünkü âfâk evren demek...” 
Demek istediğim tam da bu. Biz bugün 
âfâkı çok farklı yorumlayabiliriz; ya da 
âfâk olarak da bırakabiliri; bu da bir ter-
cih... Ama kuantum fiziğinde atom altı 
yapılara, kara deliklere, paralel evren-
lere kadar gidebiliriz... Tefsir edilecekse 
âfâk kelimesi orada durmaz... Kısaca 
âfâk kelimesinin idrâki müfessirlerin 
dediği gibi mevcut kültürle, mevcut bi-
rikimle ilişkiye sokularak algılanabilir; 
kastedilen tam da budur. Bu nedenle 
tarihin belirli bir yerinde tefsir etmeyi 
bıraktık; tefsire devam etmeliyiz; 'de-
vam' aynı zamanda geçmişin birikimini 
bugün üzerinden yarına da bağlar; sü-
reklilik dediğim de budur... Tarihimizle, 
mirasımızla ilgili modellemeyi de bu 
şekilde yapmamız gerekiyor diye düşü-
nüyorum... Aksi takdirde, tümünü yok 

sayarsak ilkeleri de gözden çıkartma 
durumu ile karşı karşıya kalabiliriz; ama 
bütünü sırtlamaya kalkarsak o zaman 
tarihin belirli bir döneminde anlam-
lı ama şimdi anlamı olmayan yükleri 
de boşu boşuna taşımış oluruz. Onları 
tarihsel olarak bilmek başka şüphesiz; 
ama günlük olayları, çağdaş durumu ya 
da mevcut durumu idrak ederken, bu 
tecrübeyi dikkate almakla birlikte, tıpkı 
bilimlerdeki uygulamaları bugüne ta-
şımadığımız gibi, dinî ilimlerdeki kendi 
dönemlerine taalluk eden yorumları da 
taşımamız gerekmiyor diye düşünüyo-
rum.

Ömer Türker: Ben de bu hususla irti-
batlı olarak devam edeyim. Şimdi İslam 
kelimesinin medlulü nedir? Biz İslam’da 
sabit ve değişken dediğimizde ne anla-
yacağız? Bu belki zaman zaman teo-
ride aynı şeyleri söylüyor gibi gözükse 
de uygulamada oldukça farklılaşıyor. 
Aslında şimdiye kadarki konuşmalar 
gösteriyor ki bizim İslam kelimesi ile 
ilgili zihnimizde İslam medeniyetinde 
oluşan tarihsel bütünlük oluşmalıdır. 
Bütün tarihsel yorumlarıyla yani dinî ve 
akli boyutlarıyla ile birlikte İslam dikka-
te alınmalıdır. Şimdi dinî ve akli olanın 

zaman zaman nasıl nitelik değiştirdi-
ğini size örnek vereyim ve demek iste-
diğimi anlatmaya çalışayım. Bildiğiniz 
gibi İslam medeniyetinde tercümeler 
hicri 200 ile 220 tarihleri arasında sis-
temli bir şekilde yapıldı. Bu tarihlerden 
önce birtakım tercümeler vardı. Yunan 
klasiklerinden, Fars klasiklerinden ter-
cümeler yapılmadı ama bunlar oldukça 
sınırlıydı. Tercüme edilen eserlerin ne 
denli yaygınlık kazandığını da bilmiyo-
ruz. Tercümeler döneminden önce dini 
ilimlerin kuruluş aşamasında ana teo-
rilerin şekillenmesi sırasında, mesela 
Kelam ilminin hicri II. yüzyılda sistem-
leşmesi aşamasında Müslüman düşü-
nürlerin eski dönemlerde aldığı bütün 
veriler dinîleşti. Biz söz gelimi hicri II. 
yüzyıldan beri atomcu teori İslam’a 
uygun mu değil mi diye sormuyoruz. 
Niye, çünkü bu teori tercümeden önce-
ki dönemde İslam bilimleri içerisine gir-
di, kelamı ve fıkhı etkiledi, süreç içinde 
tefsirlere kadar girdi. Hicri III. yüzyılın 
başında 200-218 yılları arasında sis-
temli bir şekilde Yunan medeniyetine 
ait veriler Arapçaya tercüme edilince 
bir filozoflar cemaati ortaya çıktı. İs-
lam dünyasında Aristotelesçi gelenek 
başladı. Aslına bakılırsa Aristotelesçi 
geleneğin teorisi olan madde-suret te-
orisi ile atomcu teori İslam’ın ilkelerine 
yakınlığı ve uzaklığı bakımından karşı-
laştırıldığında kesinlikle madde-suret 
teorisi daha yakındır. Kaynakları açısın-
dan bakıldığında madde-suret teorisi 
en azından tek Tanrı’yı kabul eden bir 
filozofa aittir. Nitekim Aristo hem İslam 
öncesi dönemde hem de İslam döne-
minde muvahhid bir filozof olarak yo-
rumlanmıştır. Oysa kelam atomculu-
ğuna kaynaklık Demokritos’un atomcu 
teorisi, sadece yaratıcı değil aynı za-
manda biçimlendirici bir Tanrı dahi ta-
nımayan ateist bir teoridir.

İhsan Fazlıoğlu: Ömer hocanın dedik-
lerine güzel bir örnek verebilirim: New-
ton atomculuğu savunmaya başladığı 
zaman ona yapılan en büyük itiraz, 
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İngiltere’de, "bu teorinin kurucusu din-
siz, tanrısız bir insandan geliyor; dola-
yısıyla bu teoriyi kesinlikle sistemine 
koyamazsın" şeklindedir. Tabi buradan 
bakınca Newton bu sıkıntıları çok rahat 
çözdü zannediyoruz... Hâlbuki bir sürü 
tartışma var; hatta kavga var orada... 
Bunun üzerine sorunu çözmek için 
Newton bir operasyon yapıyor: De-
mokritos’un hocası Leukippos, Hz. Mu-
sa’nın talebesidir. Dolayısıyla atomcu 
teori esas itibariyle Nebevî bir öğretidir. 
Demokritos onu çarpıtmıştır. Bununla 
ilgili internette İngilizce çokça makale 
var, okunabilir...

Ömer Türker: Bunun ne kadar çarpıcı 
olduğunu süreç içerisinde anlıyoruz. 
Tercümeler yapılınca bir filozoflar ce-
maati oluşuyor ve dinî ilimler grubunun 
dışında bir ilimler grubu ortaya çıkıyor. 
Dinî ilimler mensupları, filozoflar top-
luluğuna karşı tabiri caizse gard alıyor. 
Örneğin madde-suret teorisinin kela-
ma girmesi yahut bu teorinin kelam-
cılar tarafından yeterince ciddiye alın-
ması ancak Gazali sonrası dönemde 
oluyor. Yani aradan 300 yılın geçmesi 
gerekiyor. Daha çarpıcı bir örnek vere-
biliriz: Sudûr teorisi İslam felsefesi ge-
leneğinin varlığı açıklama hususunda 
İbn Sina’dan sonraki en etkili teorile-
rinden bir tanesidir. Birkaç istina hariç 
hem Meşşâîler hem de İşrâkîler sudûru 
savundu. Sudûr teorisi ilk kez tercü-
melerle hicri III. yy’da İslam dünyasına 
intikal etti. Bugünkü tarihsel bilgileri-
miz gösteriyor ki bu teoriyi h. IV. yy’a 
kadar kimse savunmadı. Farabi’ye ka-
dar bu teoriyi benimseyen kimse yok. 
Farabi de h. 339 tarihinde vefat etti. 
Farabi’den sonra ilk kez İbnü’l-Arabi ile 
birlikte bu teori dini ilimlerden birisine 
girdi ve İslam’ın son büyük metafizik 
öğretisine dönüştü: Vahdet-i vücud. 
Yani sudûr, ancak VII. yy’da dinî ilimler 
arasında yer bulabildi. Şunu demek is-
tiyorum: Tarihsel süreçte dinî olmakla 
vasıflanan şeyler aynı zamanda büyük 
düşünürlerin mevcut birikim ile dinî il-

keler arasındaki ilişkiyi kurma becerisi 
neticesinde oluşur.  Bir mesele, durum 
veya uygulama ne zaman dinîlikle va-
sıflanır? Eğer bu Kur’an ve sünnete yer 
almıyor ve sonradan ortaya çıktıysa o 
teoriyi üretenlerin yahut benimseyen-
lerin dinin ilkeleriyle onlar arasındaki 
ilişkiyi kurmaları sayesinde dinîleşir. 
İslam’ın 13. yy’dan sonraki dönemi on-
dan önceki dönemde öğretilen aklî, fel-
sefî ve dinî bütün verilerin dinin temel 
ilkeleri ile irtibatlı bir şekilde ele alın-
maya başladığı dönemlerdir. Yani İslam 
medeniyetinde bir şeyin İslam’a nispet 
edildiği yön ile bir bütün olarak insanlık 
birikimiyle ilişkili olduğu yön, 13. yy’dan 
sonra bütün açıklığıyla İslam gelene-
ğinde ortaya konuldu. Bizim açımızdan 
bunun anlamı şu: Geçmişi kendi için-
de herhangi bir ayrım gözetmeden bir 
bütün olarak dikkate almamız gerekir. 
Öncelikle çeşitli akımlarıyla, felsefesiy-
le, kelamıyla, tasavvufuyla yahut baş-
ka disiplin alanlarıyla İslam geleneğinin 
bizim için bir imkân olduğunu dikkate 
almamız gerekiyor. Bu aynı zamanda 
İslam’ın insanlık tarihindeki yerini de 
kavramayla ilgili bir mülahazayı barın-
dırır. Bir bütün olarak dikkate almadı-
ğımız sürece İslam’ın insanlık tarihinde 
ne gibi bir işlev gördüğünü ve insanlık 
tarihine ne gibi bir katkıda bulundu-
ğunu kavrayamayız. İslam medeni-
yetinin tarihselliğini de sürekliliğini de 
kavrayamayız. Bu manada bizim için 
nasslardan sonra ikinci ilke, bütünlük 
meselesidir yani İslam İslam mirasının 
bir bütün olarak dikkate alınması, ar-
dından ayrıntılara geçilmesidir.

İbrahim Halil Üçer: Hem İhsan hoca-
nın hem de Ömer hocanın söyledikle-
ri üzerinden geldiğimiz noktayı şöyle 
özetleyebiliriz. İhsan hocanın hayat 
görüşü olarak tanımladığı aslî meta-
fizik öncüller bulunur; bunlara kurucu 
paradigmatik ilkeler diyebiliriz. Bu me-
tafizik ilkeler bir medeniyetin sinir uç-
larına tekabül eden, dokunduğunuzda 
doğrudan doğruya tepki alabileceğiniz, 

medeniyetin savunmaya çekilebilece-
ği ve kendisini yeniden yorumlayarak 
uyarlama teşebbüsünde bulunabilece-
ği hayatî sınırlardır. Bunlar esasen sü-
reklidir. Bunlara nass diyebiliriz, hayat 
görüşü diyebiliriz, kök paradigma diye-
biliriz. Bunlar İslam düşüncesini İslam 
düşüncesi yapan şeylerdir. Bununla 
birlikte İhsan hocanın İslam’ın kültür-
leşmesi, Ömer hocanın komşu kültür, 
medeniyet havzaları içerisinde üretil-
miş felsefi birikimin bizzat Müslüman 
âlimler tarafından içselleştirilip temel-
lük edilerek nihai kertede yeniden üre-
tilmesi olarak tanımladığı süreç aslında 
Müslümanları tarih sahnesinde kurucu 
evrensel bir role doğru sürükleyen sü-
reci ifade ediyor.

Kur’an-ı Kerim’de ümmeti tanımla-
yan birkaç ayet bulunuyor. İkisinde de 
dikkat çekici bir şekilde ümmetin şa-
hitliğinden bahsediliyor. Ayet mealen 
şöyle:  “Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki 
insanlara şahitlik edesiniz öyle ki bu şa-
hitliğinizle birlikte peygamber de şahitlik 
etsin.” (Bakara Suresi-143). Ümmet 
nedir sorusu tam da bunu yapabilen 
zümreyi işaret ediyor bize. Bu aye-
ti okuduğumda şunu fark etmiştim; 
ümmet olma vasfının karakteristik ni-
teliği “insanlığa/insanlara şahitlik et-
mek.” Buradaki tanıklık veya şahitliğin 
ne anlama geldiği üzerine epeyce dü-
şündüm. Çünkü biz ümmet kavramını, 
epeyce bir süredir, büyük ölçüde güçlü 
siyasi imaları üzerinden anlama eğili-
mindeyiz. İttihad-ı islam fikriyatı içeri-
sinde şekillenerek derinleşen bu siyasi 
tonları baskın ümmet fikrinin nispeten 
geç bir dönemde yaygınlaştığını be-
lirtmek gerekir. Ümmete mensubiyeti 
kendisi aracılığıyla kazandığımız en te-
mel özellik olan tanıklık/şahitlik vasfı-
na dönecek olursak; tanıklık etmek şu 
demek esasında: Siz nazari ve ameli 
planda, yani hem davranışlarınızla hem 
de eşyaya dair geliştirdiğiniz anlam-
landırıcı ve açıklayıcı şemalarla öyle bir 
çerçeve oluşturacaksınız ki hem teorik 
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hem pratik planda insanlar söz gelimi 
“iyi ve kötü nedir, doğru ve yanlış nedir?” 
diye sorduklarında şahitler olarak siz-
lere bakacaklar. Bu şu anlama geliyor: 
Nassı, metafizik ilkeleri tüm insanların 
anlayabileceği, test edebileceği bir bi-
çimde ifade edeceksiniz ve bu ifadeniz 
herkesin idrak edebileceği bir biçimde 
istifadeye açık olacak. Ve böylece onlar 
bu ifadeyi doğrudan doğruya iyinin ve 
kötünün, doğrunun ve yanlışın nass-
lar planında evrenselleştirilmiş ifadesi 
olarak anlayacaklar. Bu çaba metafizik 
ilkeleri evrene dair açıklayıcı çerçeve-
lerle sürekli ilişki içerisinde tüm insan-
lık için anlamlı olacak şekilde vaz‘ etme, 
yorumlama ve sürekli güncelleme an-
lamına geliyor. Böyle yapmadığınız, 
yani bilgiyi nasslarla ilişkili bir biçimde 
yeniden üretmeyi seçmediğiniz süre-
ce nassa itimat neye dönüşüyor? Sizi, 
insanların temsiliyetinizi örnek alarak 
kendisine uyarlayacağı bir yapıya sahip 
kılmak yerine, insanlardan hiç birinin 
örnek alamayacağı bir biçimde dinsel 
yorumunuzu dışlayıcı, sadece kendini-
ze hasredici bir biçimde yerelleştirme-
niz anlamına geliyor. Esasen çağdaş 
dönemde nassları, mevcut açıklayıcı 
çerçevelerle bu türden bir özgüven içe-
risinde insanlığa şahitlik edecek şekil-
de pratik ve teorik zeminde evrensel-
leştirme çabasına giremememiz bizim 
temel krizimizi ortaya çıkartıyor. Bu 
herhalde açıklık kazandı. 

İhsan Fazlıoğlu: Usûl konusunda ko-
nuşmaya devam edeceksek ben de 
şöyle bir soru sorabilir miyim müsaa-
denizle: İslam deyince biz ne anlıyoruz? 
İslam dediğimizde genellikle çağdaş 
sosyoloji ya da sosyal bilim teorilerin-
den hareket ederek iki şey anlıyoruz. 
Birincisi "politik bir birlik" ya da "eko-
nomik bir birlik"... Biliyorsunuz çağdaş 
sosyal bilimlerde dünya sistemleri 
analizleri var; pek çok düşünür metinler 
üretti bu konuda... "İslam sadece poli-
tik bir birliktir" denilebilir mi? Ümmet 
kavramı çağrıştırdı bana bunu. Çünkü 

ümmet kavramı deyince biz politik bir 
birlik anlıyoruz. Hâlbuki bunun İslâm 
tarihî tecrübesi ile ne kadar alakası 
vardır. Şimdi İslam politik bir birlik midir, 
ekonomik bir birlik midir, bir bilim-tek-
noloji inşası mıdır? Bunları belirlersek 
İslam’ın gerçekte ne olduğunu da tayin 
edersek, "bilim nasıl yaparız, ekonomi 
nasıl yaparız, politika nasıl üretiriz, bi-
lim nasıl üretebiliriz?" sorularını da ce-
vaplandırabiliriz diye düşünüyorum. 

Kişisel kanaatim şu: İslam -sadece- ne 
ekonomik ne de politik bir birliktir. Ta-
rihte belirli toplumlar ekonomik birlik 
olarak ortaya çıkmışlardır: Asurlular, 
Fenikeliler, Yunanlılar, Soğdlar mese-
la... Her ekonomik birlik, politik birliğe 
dönüşmemiştir her zaman... Mesela 
Soğdlar hiçbir zaman politik bir impa-
ratorluk kurmadılar. Ama Çin’den Orta 
Avrupa’ya kadar büyük bir ekonomik 
gücü kullandılar, kontrol ettiler uzun 
yıllar. Asurlular mesela, ekonomik bir-
likten politik bir birliğe dönüştüler... 
Persler ve İskender ise politik bir bir-
lik, imparatorluk kurmak için yola çıktı. 
Bazı politik birlikler süreçte ekonomik 
birliğe dönüşmüştür; ekonomik birlik-
lerin politik birliklere dönüşmesi gibi... 
Tarihte her bir durumun örneği var. Ay-
rıntılara girmeyelim... Kişisel kanaatim 
İslâm esas itibariyle bir hayat görüşü 
birliğidir. yani bir anlam-değer birli-
ğidir. Amerikalı bir Müslümanın sizin 
ekonomik dünyanıza mensup olması 
gerekmiyor bir Müslüman olarak; ya da 
sizin politik dünyanıza mensup olması 
gerekmiyor;  ancak siz o kişiyi ümme-
tin bir parçası olarak görebiliyorsunuz. 
Dolayısıyla İslam’ı biz bir hayat görüşü 
olarak kabul ediyoruz; belirli umdeleri 
olan ki, bu umdeleri, metafizik ilkeler 
olarak da yorumlayabiliriz; Bu ilkeler 
ışığında inşa edilen metafizik çanakta 
ekonomiler de yaparız, bilimler de...;  
bunların nasıl yapılacağını da tarihsel 
şartlar belirler... Biz bugün "hakikat 
araştırması" ya da "sâbitin, değişme-
zin bulunması..." gibi sorulara, tarihte 

uğraştığımız gibi uğraşmak zorunda 
da kalmayabiliriz... Tarihteki uğraşıları, 
uğraşanları ve uğraşılanları dikkate alı-
rız; eleştiririz; red ederiz ya da değer-
lendiririz; kullanırız... Diyelim ki, bugün 
İbn Sina gibi Nasiruddin Tûsî gibi ya da 
Şemseddin Semerkandî gibi isimlere 
nasıl yaklaşacağız. Bu isimleri değer-
lendirmemiz büyük oranda yaşadıkları 
dönemin şartları ile mukayyet; çünkü 
onlar kendi bağlamlarının şartları ile  
mukayyetiler; vazifelerini de doğal ola-
rak bu şartlara uygun yerine getirdiler... 
Ve bunu hakkıyla yerine getirdiler diye 
düşünüyorum. Yapılması gerekeni yap-
tılar. Biz belki de bu metafizik ilkelerle 
donanmış olarak kendi şartlarımızın 
içinde çok daha farklı sorular soracağız; 
çok daha farklı sorunlarla uğraşacağız; 
ve elbette çok daha farklı cevaplar üre-
teceğiz...

İbrahim Halil Üçer: Aslında bilginin 
yeniden üretimi noktasında yöntem 
meselesinin nerede durduğu sorusunu 
İhsan hoca daha tümel bir biçimde ele 
almış oldu. Çünkü yöntem meselesiyle 
ilgili tartışmalar da buna dahil edilebi-
lir. Somut birkaç örnek üzerinden gi-
debiliriz. İttihad-ı İslam meselesi son 
300 yıldır her Müslümanın kalbinde 
öyle ya da böyle çarpan bir arayış. Aynı 
zamanda İslam birliği fikri İslamcılığın 
da temel damarlarından birini teşkil 
eder. İslam birliğiyle ilgili teşebbüslere 
baktığımızda, bunların İhsan Hoca’nın 
nefyettiği iki arayışla birlikte anlam ka-

Çağdaş dönemde 
nassları, mevcut açıklayıcı 
çerçevelerle bu türden bir 
özgüven içerisinde insanlığa 
şahitlik edecek şekilde pratik 
ve teorik zeminde 
evrenselleştirme çabasına 
giremememiz bizim temel 
krizimizi ortaya çıkartıyor.
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zandığını görüyoruz. Bir, İslam ekono-
mik birliği; iki, politik birlik, siyasi ideal. 
Türkiye’de olsun Türkiye dışındaki İslam 
ülkelerinde olsun ümmet birliği, İslam 
birliği arayışı bu çabalar üzerinden yü-
rüyor. Çok uzağa gitmemize gerek yok. 
Avrupa birliğine bir bakalım. Türkçeye 
de tercüme edildi, “Avrupa’yı Kurmak” 
diye yaklaşık on kitaplık bir seri. Avru-
pa’yı kurmak derken burada sadece 
gümrük birliğini inşa eden ekonomik 
yapı ve arayış ya da politik birliği kaste-
dilmiyor. Kaldı ki tümüyle politik bir bir-
likten de uzak oldukları söylenebilir. Bu 
çaba Aristoteles’ten, Antik Yunan’dan 
başlatıyor hikayeyi. Bugüne kadar Av-
rupa’yı kuran epistemolojik değerler, 
doğa perspektifi, insan anlayışı, Tanrı 
anlayışı değer tasavvuru hatta sokak-
ların, yani kamusal alanın nasıl olması 
gerektiğine dair bir anlayış tayin ediyor 
birlik arayışının çerçevesini. Kopenhag 
kriterlerinden bahsediyoruz, malu-
munuz. Avrupa birliği uyum prosedü-
rü olarak karşımıza çıkan bu kapsamlı 
kriterler, filanca yolda kaldırımın, filan-
ca işletmede temizlik koşullarını ya da 
filanca eğitim kurumunda müfredat 
ve ders işleme usulünün nasıl olaca-
ğına kadar tayin edici bir yöne sahip. 
Bu kriterler etrafında elde edilmek is-
tenen birlik; bütün unsurlarıyla, bizim 
insan olarak hayatı nasıl idrak edip, 
yaşayacağımıza ilişkin külli bir idraki 
temele alıyor ve  bu idrak temelinde bir 
birlik arayışına girişiyor.  “Birlik” fikrinin 
imalarıyla ilgili olarak, buradan yalnız-
ca ekonomik ya da politik birlik ideali 
çıkmaz. Bu bağlamda, Müslümanları 
ortak bir değerler skalası içerisinde ta-
nımlayan ve ümmeti bu değerler çer-
çevesini örnekleyerek modellik (şahit-
lik) vasfını elde etmiş zümre olarak tarif 
eden Ebu’s-Suud Efendi, tefsirinde şu 
soruyu soruyor: Dünyanın herhangi bir 
yerinde yaşayan Müslüman fert ne za-
man ümmete dâhil olur? Verdiği cevap, 
daha önce zikrettiğim “insanlığa/in-
sanlara tanıklık” bahsi etrafında ilerle-
yerek Bakara suresininin 143. ayetinde 

zikredilen [vasat ümmet] nitelemesini 
esas alıyor. Ebu’s-Suûd’a göre vasat 
ümmet, adalet sahibi ümmet demek-
tir. Peki adalet ne demektir? Adalet üç 
şeyde kendini gösterir. İffet, cesaret 
ve hikmet. Kişi bu üç ana erdem ve 
onun alt erdemleriyle donandığı za-
man “ümmet olma” vasfını haiz olur. 
Bu yönüyle tek başına bir müslüman 
ümmeti örnekleyebileceği gibi, zümre 
olarak ümmet de tek bir Müslümandan 
beklenen vasıfların tamamını örnekler. 
Kanuni dönemi Şeyhulislam’ı, birliğe 
temel teşkil edecek şeyin bu seviye ol-
duğunu vurguluyor. Tabi bu vurgu aynı 
zamanda o dönem için mevcut birliğin 
hangi seviyede idrak edildiği ve temel-
lendirildiğini de gösteriyor. 

Ömer Türker: Başından beri olan an-
latılanlar ve bu son konuşma şöyle bir 
yere getiriyor meseleyi: Şayet Müslü-
manlar karşı karşıya kaldıkları krizleri 
daha derinden ele almak istiyorlarsa 
bunun iki önemli ayağı vardır: Birincisi 
bizatihi İslam geleneğinin bütün yön-
leriyle kavranmasıdır. İkincisi ise içinde 
yaşadığımız dünyayı üreten Batı dü-
şüncesinin ve medeniyetinin kavran-
masıdır. Yani enteresan bir şekilde Batı 

medeniyeti içinde yaşadığımız maddi 
dünyayı üretiyor. 

İhsan Fazlıoğlu: Manevi şartlarımız da 
onlar tarafından üretiliyor hocam.

Ömer Türker: Görünen hayat onlar ta-
rafından ciddi ciddi üretiliyor.

İbrahim Halil Üçer: Bir şey ekleyece-
ğim müsaadenizle. Yani biz o kriterlerin 
üzerimizdeki harici baskısından kurtul-
mayı istediğimiz zaman da, bu kriter-
leri içselleştirerek kendi kriterlerimize 
dönüştürme arzusunu dile getiriyoruz. 

İhsan Fazlıoğlu: Yani kriter/ölçüt kav-
ramını bile alıp düşünüyoruz. Var mı 
acaba böyle bir şey?

Ömer Türker: Önemli bir kısmı onlar 
tarafından üretiliyor. O yüzden de çok 
kolay müeyyideye maruz kalıyoruz. 
Onlar ürettiği için, yaşadığımız şartları 
onlar belirlediği için şartlara uymadığı-
mız takdirde hemen müeyyideye ma-
ruz kalıyoruz. Bu siyasi olarak da, ikti-
sadi olarak da, fikri olarak da böyledir. 
Öyleyse nasıl bir yönelişe girmeliyiz? 
Buradaki ana problem şu: Biz ne kendi 
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derinliğimizi kavrayacak İslam düşün-
cesi ya da İslam birikimi eğitimi alıyoruz 
ne de modern bilginin geldiği noktanın 
nasıl bir aşama kaydettiğini algılayacak 
Batı düşüncesi ya da Batı eğitimi alıyo-
ruz. Bu ciddi bir problem. Bizim birta-
kım ahlaki zaaflarımızın önemli ölçüde 
bu bilgi zaafından kaynaklandığı iddia 
edilebilir. Yani içinde bulunduğumuz 
maddi şartlara ilişkin zafiyetlerimizin 
de önemli ölçüde bir kavrayış zafiye-
ti olduğu söylenebilir. Bilgi gerçekten 
kendisini dayatır ve kendi ahlakını üre-
tir. Yani bir insan ya da bir toplum bir 
bütün olarak güçlü bir eğitim sistemi 
içinde insanlığın maddi dünyaya ilişkin 
kavrayışında geldiği noktayı derinden 
idrak ederse ve bunun yanı sıra ken-
di tarihsel derinliğini kavrarsa kendisi 
adına çözümler üretebilecek bir nok-
taya gelebilir. Bu manada üzerinde en 
çok durmamız gereken meselelerden 
birisi insanlığın zihin olarak geldiği 
noktayı ıskalamamaktır. Bunun için 
ise birincisi; gerçekten tabiat bilimle-
rinden metafizik alana kadar modern 
dönemde üretilmiş teorilerin kavran-
ması gerekir. İkincisi; insan tarihinden 
bağımsız anlaşılmaya müsait bir varlık 
olmadığı için geçmişe ilişkin birikimin 

de ıskalanmaması gerekir. İlk bakışta 
modernleşme sürecinde gerek Tür-
kiye’de gerek İslam dünyasında bazı 
aydınlar Batı’ya eklemlenmek sure-
tiyle bu sorunu çözebileceğimizi dü-
şündüler. Yani onlar “Batı’ya eklem-
lenelim, oradakileri buraya getirelim, 
bu sorunu çözeriz” diye düşündüler. 
Zannediyorum onların gözden kaçır-
dığı birinci önemli husus, kendilerine 
ilişkin kavrayışın tarihten bağımsız 
olmayacağıydı. Oysa geçmişten ba-
ğımsız bir insan kavrayışı, gerçekten 
insan olmayan bir insan kavrayışıdır. 
Evet, tarihsiz bir insan kavrayışı da 
bir insan tasavvurudur, ama gerçek-
te kavranan o insana insan demek 
mümkün değildir. Gözden kaçırılan 
ikinci önemli husus şudur: Batı’ya ek-
lemlenmek Batı’nın zihninin buraya 
transfer edilmesi anlamına gelme-
mektedir. Kuşkusuz bu, modern dö-
nemde son 200 yılda sadece İslam 
dünyasının değil aynı zamanda Batı 
dışında her toplumun acı bir şekilde 
tecrübe ettiği bir durumdur. Dolayı-
sıyla eğitim sürecimizin ve eğitim an-
layışımızın İslam ve Batı söz konusu 
olduğunda bütünlüğü kavrayacak bir 
noktaya getirilmesi icap ediyor.

İhsan Fazlıoğlu: Sadece bir şey ekleye-
ceğim. Belki arkadaşlar için örnekleme-
ler yapmak lazım. Mesela gerek klasik 
dönem gerek modern dönem çalışır-
ken; sadece Batı düşüncesi ya da sa-
dece İslam düşüncesi de değil; en genel 
anlamıyla şu soruyu çok sordum: “Gali-
leo’yu ya da Kepler’i kendi döneminde-
ki herhangi bir üniversite hocasından 
farklı kılan neydi?” Ya da “Cevdet Pa-
şa'yı kendi çağdaşlarından farklı kılan 
nedir?” Bunu pek çok âlim-düşünür için 
sorabiliriz: Mesela Malay-İslâm dünya-
sında Sinkîlî'yi, Çin-İslâm dünyasında 
Lu-Zhi'yi, Hint-İslâm dünyasında Dih-
levî'yi; Afrika-İslâm dünyasında Osman 
b. Fûde'yi, Senûsî'yi kendi dönemindeki 
diğer İslam düşünürlerinden farklı kılan 
nedir? Bilgi birikimi mi mesela. Diyelim 
ki Salih Zeki’nin mantık birikimi ma-
tematik birikimi Cevdet Paşa’dan çok 
daha ileride ya da Galileo döneminde-
ki bir profesörün Galileo’ya göre bilgisi 
çok daha yüksek, bazı yeni şeyler icat 
etmesinin dışında... “İnsan eşittir bilgi” 
bunda da bir şüphe yok. Bence 'özne'de 
bir problem var. Bizim, öncelikle özne 
olmamız gerekiyor. Ömer hocam dedi 
ya "dışarının müeyyidelerine maruz ka-
lıyoruz". Niçin? Çünkü biz nesneyiz; fâil 
değiliz... Bizim önce fâil hâle, özne hâ-
line gelmemiz gerekiyor. Özne nedir? 
Soru sormasını bilen, itiraz etmesini 

Bir insan ya da bir 
toplum bir bütün olarak 
güçlü bir eğitim sistemi 
içinde insanlığın maddi 
dünyaya ilişkin kavrayışında 
geldiği noktayı derinden 
idrak ederse ve bunun yanı 
sıra kendi tarihsel derinliğini 
kavrarsa kendisi adına 
çözümler üretebilecek bir 
noktaya gelebilir.

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM

bilen, teklif sahibi olan ve bu teklifi yap-
masını bilen adamdır. Kanaatimce özne 
olmanın asgarî şartı hesabı verilmiş bir 
hayat görüşüne sahip olmaktır. İyi bir 
Marksist iyi bir öznedir; Lenin bir öz-
nedir, dünyayı değiştiriyor adam. Gali-
leo, Newton bunlar birer öznedir.Çünkü 
belirli bir hayat görüşü, bir perspektifi, 
bir bakış açısına sahipler... Soru sorma-
sını biliyorlar; itiraz etmesini ve teklif 
de bulunmayı... İtaat, bilincin eşlik et-
mediği bir taklit türüdür. İtaat etmekle 
özne olunmaz. Bizim itaatimiz sadece 
Cenâb-ı Hakk'adır. Niçin "Tek Bir"e itaat 
ediyoruz; diğer tüm itaat türlerini yok 
edelim diye...  Lessing'in çok güzel bir 
cümlesi var: “İnsanlık kötülükleri or-
tadan kaldırmak için en kötü şeyi icat 
etti: Devlet” ya da Newton’u anlatırken 
şöyle deriz: “Evrendeki tüm spritüel, 
mistik,büyülü yapıyı yok etmek için onu 
bir kereliğine de olsa "çekim" denilen 
büyü kazanına atıp çıkardı. Çünkü en 
nihâyetinde o tarihte ne olduğu, mâ-
hiyeti bilinmiyor. Bizim de tüm itaatleri 
yok etmek için tek bir itaatimiz var o da 
Tanrı'ya. Muvahhid olmak, tevhîd ehli 
olmak tüm itaat türlerini reddetmekle 
olur. Biz muvahhid değiliz; çünkü özne 
değiliz. İşte özne olmadığımız için hep 
başkalarının cevaplarına kulak kabartı-
yoruz. Kendimiz soru sormayı becere-
miyoruz; itiraz edemiyoruz; dolayısıyla 
bir teklifimiz yok. Tamam; bilgilenelim. 
Bugünkü bütün malumatı öğrendik de 
ne oldu? Taallum seviyesinde kalıyo-
ruz; çünkü ilim seviyesine çıkmak için 
taallum ettiğimiz malumatı özümse-
memiz lazım; özümsemek için bir "öz" 
olmamamız gerekiyor yani özne... Bu 
da ancak kendimizden hareketle soru 
sormaya başlarsak, itiraz etmeyi be-
cerebilirsek, bir teklif sunabilirsek olur. 
Bence bizim en önemli sorunlarımız-
dan biri "özne olamamaktır...

Ömer Türker: Hocam aslında bu çok 
doğru. Sizin dediğiniz A şahsının di-
ğerlerinden farkı nedir diye ben de çok 
soruyorum. Fakat bu soruya şöyle bir 

soru da eklemek lazım. Yani Bağdat’ta 
Horasan’da Maveraünnehir’de yaşa-
yan bir insanın Almanya’da o dönem-
de yaşayan insandan farkı neydi? Aynı 
şekilde Galileo, Descartes, Hegel ya 
da Kant’ın Avrupa’da yaşayan insanlar 
olarak Hindistan’da, Hicaz’da, Bağ-
dat’ta ve İstanbul’da yaşayan insanlar-
dan farkı neydi? Karşıma iki cevap çı-
kıyor. Birincisi sizin de dikkat çektiğiniz 
gibi özne olmakla ilgili. Fakat özne ol-
mak bana bir sonuç gibi geliyor açıkça-
sı. Gerçekten hayatı kendisinin idrak ve 
inşa edeceğine dair bir özgüven var. Bu 
özgüven ya imanın verdiği bir özgüven-
dir ve diğer her şeyi ikincilleştirir. Böy-
le bir özgüvenin tecelli ettiği herhalde 
Emevilerdir. Emeviler’in zamanındaki 
nesildir yahut İslam ümmetinin çeşitli 
dönemlerindeki fütuhat aşamaların-
daki nesildir. Onlarda öyle bir özgüven 
var hakikaten. Bunu medeniyet sevi-
yesinde sonuç haline getiren ise bütün 
bu konuştuğumuz dönemlerde belirli 
topraklarda oluşan bilgi birikimidir. Bi-
reylerde değil, belirli topraklarda olu-
şan soru sorma tarzı, o nesneye bakış 
tarzı ve onunla ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgi birikimi gerçekten diğerleriyle mu-
kayese kabul etmez şekilde kişiyi özne 
olmaya teşvik ediyor, hatta zorluyor. 

İbrahim Halil Üçer: Değerli Hocalarıma 
KAGEM ekibi adına katılımlarından do-
layı çok teşekkür ediyorum.

Bizim önce fâil hâle, özne 
hâline gelmemiz gerekiyor. 
Özne nedir? Soru sormasını 
bilen, itiraz etmesini bilen, 
teklif sahibi olan ve bu teklifi 
yapmasını bilen adamdır. 
Kanaatimce özne olmanın 
asgarî şartı hesabı verilmiş 
bir hayat görüşüne sahip 
olmaktır.
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15 Temmuz başarısız darbe girişiminin üzerinden bir tam yıl geçti. Sosyal bilim-
ciler, medya operatörleri kadar belki gazeteciler kadar konuyu kendilerine dert 
edinmediler, ama durumun önümüzdeki yıllar için herkesin önüne devasa bir 
sorun bıraktığı ortada. Aslına bakılırsa hemen her konuda sıkça tanıklık edildiği 
gibi Türk sosyal bilimcilerinin toplumsal sorunların kökleri, işleyişi ve giderilmesi 
konusundaki belli başlı adımlar üzerinden inisiyatif geliştirme konusunda ciddi 
bir çekingenliği ve kuşkusuz buna bağlı olarak  da işleyen bir gecikmişliği var. Öte 
yandan geçen süre zarfında darbeyi sürekli gündemde tutma çabası içinde olan 
medyanın da sözüm ona bütün çeşitliliğiyle, konuya eğilirken bile onu anlamak-
tan çok mevzuyu olabildiğince karartmak ve âdeta görünmez kılmaktan öteye 
gidemeyen bir tür çaba içinde olduğu da sıklıkla gözlenmiş oldu.

15 Temmuz 2016’da Fetullah Gülen 30 yılı aşkın gizli ve bir o kadar da hummalı 
bir hazırlığın ardından önderlik edip giriştiği silahlı darbede bilfiil başarısız oldu. 
Yaygın kamuoyu bilgisi, gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin arkasında bizzat 
kendisinin olduğu yönündedir. Çoklukla kabul gören bu kabule karşı bugün ya-
pılan da bu açık hezimetin ortaya çıkarabileceği sonuçlardan kaybedeceği kesin 
olan örgüt üyelerinin daha fazla zarar görmemesini sağlamaya yönelik algı ope-
rasyonlarından ibarettir. Darbeciler 15 Temmuz gecesi devlete ve onun meşru 
yöneticilerine karşı topyekûn huruca kalkıp harekete geçtiklerinde aslında ülke-
nin önde gelen pek çok kurumu da çoktan ele geçirilmiş, zapt edilmiş ve yeni bir 
düzenlemeye hazır hâle getirilmişti. Hemen her kuruma önce sızmayı sonra da 
gizli bir müfredat eşliğinde bu birimleri kendi tahayyüllerine uygun bir şekilde ya-
pılandırmayı amaçlayan örgüt, süreci tamamlamaya yönelik adımlarının bir so-
nucu olarak 15 Temmuz gecesi kapsamlı bir saldırı harekatıyla darbe girişiminde 
bulunmuş, ancak sonuç hüsranla neticelenmişti. 

Bugün ortaya çıkan veriler ve geçmişten günümüze yaşanan tanıklıklar dikkatle 
takip edildiğinde öteden beri bir cemaat olarak toplumun önünde varlığını sür-
dürdüğü iddiasında bulunan bir yapının gerçekte baştan sona bir sır topluluğu 
olarak kendini şekillendirdiği anlaşılmaktadır. İçine nüfuz etmek, örgütün işleyiş 
biçimi ve söylem kodları üzerinde henüz hemen herkesi tatmin edecek bir çalış-
madan söz etmek zordur. Sırrın faş olduğu söylenemez, ancak sonuç itibariyle 
bu kalkışmanın devlete, millete ve siyasi otoriteye dönük kapsamlı bir müdahale 
arzusuyla motive olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Öyle anlaşılıyor ki darbe arzu 
edildiği biçimde hedefine ulaşsaydı, dünya bu topraklarda yaşamayı külfet olarak 
görmeyen herkes için farklı birer cehenneme dönecekti.

1986 yılında Atatürk Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesinden mezun oldu. Sel-
çuk Üni. Sos. Bil. Enst'nde ‘Türk Aydını-
nın Din Anlayışı’ başlıklı doktora tezini 
savundu. Çeşitli üniversitelerde öğre-
tim üyesi olarak görev yaptı. 2011’de 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Ge-
liştirme Başkanlığına atandı. 2016'da 
Başbakanlık Başdanışmanlığına atan-
dı. Çağdaş Türk düşüncesi, Türk moder-
nleşmesi ve din, alevi modernleşmesi, 
Diyanet, yurt dışında Türk göçmenler, 
Avrupa İslâmı, gündelik hayat, kültü-
rel farklar başlıca çalışma alanlarıdır. 
Kitaplarından bazıları; Gerisi Hikaye, 
Dışarıdaki Havalar, Tedavüldeki Kitap-
lar, Kritik Öyküler, Yaz Dediler Anı, Dini 
Sosyaliteler, Din Sosyolojisi, Türk Aydı-
nın Din Anlayışı, Öteki Türkiye'de Din ve 
Modernleşme, Gündelik Hayat ve Din-
sellik, Ara Dönem Din Politikaları, Sınır-
ları Yoklamak, Alevi Modernleşmesi’dir.

Dr. Necdet SUBAŞI 
Din Sosyoloğu

15 TEMMUZ ÜZERİNE

Dr. Necdet SUBAŞI 
Din Sosyoloğu

Toplumun kahir ekseriyeti tarafından 
dinî bir yapı olarak kabul edilen yapı-
lanmanın gerçekte hem seküler hem 
de oldukça gizemli ekstrem bir dini yo-
rum organizasyonunun ürünü olduğu 
sayısız pek çok örnekle kanıtlanmıştır. 
Cemaatin en başta toplumun belli başlı 
sivil toplum örgütlerine nüfuz etme ça-
bası ve devletin gelenekli tüm yapıları-
na sirayet etme gayreti artık fazlasıyla 
afişe olmuş durumdadır. Fetullah Gü-
len’in maddi ve manevi karizması et-
rafında buluşan sivil ve askerî unsurlar, 
belli bir hazırlık evresinden sonra dev-
leti zapt etme ve bu minvalde yeni bir 
düzen işletme konusunda içsel bir mu-
tabakata zaten sahiptiler. Olayın ulusal 
ve uluslararası kontakları hakkında pek 
çok şey söylemek mümkünse de ül-
kenin yerleşik kodlarını sırlı bir siyaset 

içinde devreye sokma adına hiçbir sınır 
tanımadıkları fazlasıyla açık bir nokta 
olarak görülüyor.

Bu çalışmada söz konusu operasyo-
nun fiilen başında yer alan F. Gülen’in 
gerçekte hangi toplumsal muhayyi-
leleri istismar edip harekete geçirerek 
kendi projesine alan açmaya çalıştığı 
noktasında bir çözümleme yapılacaktır.

Gülen hareketini sosyolojik anlamıyla 
bir toplumsal hareket olarak değer-
lendirmek haksızlık olacaktır. Uzunca 
bir süre pek çok kişiye özgün bir hare-
ket gibi görünen şey aslında kendine 
mahsus bir örgütsel yapılanma olarak 
değerlendirilmelidir. İlk ortaya çıktığı 
andan itibaren özellikli yapılanmasıy-
la ister bireysel ister toplumsal olsun 

Bugün ortaya çıkan 
veriler ve geçmişten 
günümüze yaşanan 
tanıklıklar dikkatle takip 
edildiğinde öteden beri bir 
cemaat olarak toplumun 
önünde varlığını sürdürdüğü 
iddiasında bulunan bir 
yapının gerçekte baştan 
sona bir sır topluluğu olarak 
kendini şekillendirdiği 
anlaşılmaktadır.

EĞİTİM-AKADEMİ
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hemen her düzeyde üyelerini örgütsel 
bir çerçeve ve bağımlılık zinciri içinde 
tutma hususunda inanılması güç bir 
aktivasyondan, enerji ve tahkimden 
söz etmek daha doğru olacaktır. Bu-
gün en alt düzeydeki elemanına kadar 
yüklenmiş ketumluk yukarıya çıktıkça 
daha derin bir karakter inşa ve düzene-
ğini gündeme getirmektedir. Gülen’in 
uzunca bir süredir başında yer alarak 
yönettiği bu sürecin artık başarısız bir 
darbe girişimiyle akamete uğramış ol-
ması, onun ve etrafındakilerin hangi 
toplumsal yapı ve sermaye üzerinden 
iş gördükleri gerçeğini göz ardı etmeyi 
hiçbir şekilde haklı kılmaz. Aksine tam 
da bu noktada her şeyi sil baştan ele 
almak ve cemaat örgütlenmelerinin 
yapısını, bu yapılara sirayet eden ni-
yet ve yönelimleri dikkatle ele almak 
ve incelemek gerekir. Bugün isim ve 
adres değiştirerek amiyane tabirle kılık 
değiştirerek yeniden hayata müdahil 
olma çabası içinde olan belli başlı “ar-
tık” organizasyonların yanı sıra diğer 
kimi cemaat unsurlarının da şehvet-
le yöneldiği Fetövari yapılanmaları da 
dikkatle izlemek, niyet ve beklentilerini 
keşfetmek, dahası toplumsalın derin 
duygularına nüfuz etme çabası içinde 
kendini var eden hemen her kuruma 
aklın ve kalbin gerektirdiklerini ihmal 
etmeden bir göz gezdirmek gerekir.

Bugün sosyal bilimler arasında yer 
alan ve  başta sosyolog, antropolog, 
tarihçi  ve psikologların yer aldığı aka-
demik perspektiflerin olayın tarihsel, 
ekonomik ve teolojik boyutlarını ih-
mal etmeden sahici bir soğukkanlılıkla 
durum değerlendirmesi yapmaları ve 
büyük toplumu olası tehlikeler karşı-
sında uyarmaları gerekir. Yeni durum 
eskisinden farklıdır. “Fetullah Gülen 
Hareketi”nin sahaya sürdüğü darbeci 
unsurlar üzerinde çalışmak önemli ve 
değerlidir, ancak bir o kadar da yarım 
kalmış ve akamete uğramış darbenin 
ortaya çıkardığı artçı sarsıntı ve saldı-
rılara dikkat etmek gerekir. Toplum zih-

nen yorulmakta, güven duygusu aşın-
dırılmakta, insan üzerine yatırım yapan 
belli başlı toplumsal hareketlerin her 
biri gayet makul sayılabilecek gerek-
çeler eşliğinde resmen derin bir kuşku 
batağına çekilmektedir.

Gülen’in sonu darbeyle neticelenen 
eyleminin nasıl olup da bu coğrafyada 
kök salma cesareti gösterdiği üzerinde 
de bilhassa durmak gerekir. Son tahlil-
de karma bir dinî muhayyile ve eklektik 
bir örgütlenme modeliyle toplumun 
verili dünyasını rehin alma çabası için-
deki bir girişimin bu coğrafyada hangi 
müktesebattan beslendiği, sözüm ona 
serüveninin hangi güzergâhlarda iler-
lediği sosyal tarihçi, sosyolog ve psiko-
logların bizatihi ilgi alanına girmektedir.

Gülen’in “örgütlü dinsel yapı” deneyimi 
her şeyden önce teolojik bir arka plan-
dan beslenmekte ve en başta Said-i 
Nursi külliyatının üzerine oturduğu bir 
sosyal sermayeden destek almaktadır. 

Bu bağlamda Gülen’in faaliyetleri tek 
boyutlu değildir. Bir yandan kendi sı-
nırlarını genişletecek bir dizi faaliyetle 
örgüte yeni isimlerin katılımı sağlan-
makta bir yandan da farklı aktivitelerle 
değişik alanlarda bir takım adımlar atıl-
maktadır. Örgütün bir söylem etrafında 
toparlanması ve genişlemesi, ulusal ve 
uluslararası düzlemde eğitim ve öğre-
tim faaliyetleri, ülke içinde ve dışında 
gücünü pekiştirecek sosyo-kültürel et-
kinlikler ve siyaset alanında derinleme-
sine güç kazanma çabaları bunlardan 
sadece birkaçıdır. Ancak örgütün başta 
medya olmak üzere kamuoyunda en 
çok ses getiren etkinliği diyalog faali-
yetleriyle yaptığı periyodik çıkışlardır. 

Cumhuriyet’in ve modernleşme po-
litikalarının daha güvenliksiz alanlara 
savurduğu Türk Müslümanlığı Gülen’in 
rahatlıkla  üzerinde dolaştığı bir sosyo-
lojik harita ve zemin olarak dikkat çek-
mektedir. Bu zeminde gündelik hayatı 

deruhte eden dinî kodların her birinde 
içkin olan fıkhi, kelami ve tasavvufi un-
surların Gülen tarafında ihtiyatlı bir kul-
lanım içinde harekete dahil edildiği bir 
gerçektir. Türk Müslümanlığının ilmihal 
dindarlığıyla ve yüksek prestijli bir aidi-
yet atmosferinde ilerleyen doğası pek 
çok kişi ve kurumun lakaytlığı, ilgili mü-
esseselerin gerçekliğin yönünü göz ardı 
eden gayretkeşliği içinde çarçur edilmiş 
ve maalesef Türkiye’de dini hayat biri 
laik ve seküler saldırılarla diğeri de Gü-
len’in bildik manipülasyonlarıyla esaslı 
bir altüst oluşla karşı karşıya gelmiştir. 
Bugün artık dini referans bölgeleri hak-
kında mevcut bilgi kirliliğini aşarak yeni 
ve sağlıklı analizler yapma fikri cesaret 
kaybıyla maluldür.

Toplumun kendine öteden beri me-
safeli birkaç temel noktada usturuplu 
istismarlara alenen açık olduğu bu dar-
be girişimiyle çok açık bir şekilde net-
leşmiş oldu. Bunlar devletle bir türlü 
gevşemeyen soğukluk, eğitim alanında 
hemen herkesi komplekse sürükleyen 
geride kalmışlık, din alanında manevi 
tatmin konusunda sıkıntı yaşayan bir 
maneviyat kaybı ve gizemliliği yücelten 
kendine özgü bir züht hayatına duyulan 
bir zaaf. 

Türkiye’de devlet, başlangıçtan itiba-
ren modernleşme süreçlerinde top-
lumla kendi arasına kurulan gereksiz 
ve mesnetsiz çeperlerle milletin dışın-
da bir yerde konuşlanmayı tercih etti. 
Devleti bütün kurumlarıyla büyük mil-

Cumhuriyet’in ve 
modernleşme politikalarının 
daha güvenliksiz alanlara 
savurduğu Türk Müslümanlığı, 
Gülen’in rahatlıkla  üzerinde 
dolaştığı bir sosyolojik harita 
ve zemin olarak dikkat 
çekmektedir.

15 Temmuz Üzerine

letten koparan bir mesafe hemen her 
türden dini ve siyasi projenin aşma-
ya yeltendiği bir mani olarak görüldü. 
Sol, devleti her durumda reddedilmesi 
gereken bir yapı olarak görürken ge-
rekçelerini bilinen soğuk ve buyurgan 
örneklerden devşirdi. Sağ, devlete so-
ğumamakta direndi ancak örgüt her 
şeye rağmen varlığı derinlemesine 
hissedilen mesafeyi hem devletin hem 
de milletin aleyhine kullanabilecek bir 
sızma çabasıyla örtbas etmeyi başar-
dı. İslamcı söylemin devletle zaman 
zaman el tutuşan fikriyatı örgüt tara-
fından her zaman bir teyakkuz alanı 
olarak kodlandı.

Eğitim ve başarı orta halli Anadolu 
toplumunun hiçbir zaman iflah olma-
yan bir zaafıydı. Başarmak ve yüksek 
makamlara erişmek, gündelik hayatta 
en çok takdir edilen bir çabaydı. Sınıf 
atlamak, daha müreffeh bir dünyaya 
dahil olmak, toprağa bağımlı bir yaşa-
ma standardından kurtulmak herkes 
için peşinden koşturulabilir bir hedef 

sayılırdı.  Örgüt hemen her aileye ulaş-
mayı başaran çekici ve kışkırtıcı eği-
tim kurumlarıyla bu zaafı sözüm ona 
başarıyla taçlandıracak atılımlarıyla 
herkesin dikkatini çekmeyi ve ilgi gör-
meyi başardı. Sonuç tabii ki milyonlarca 
insan için gerçek bir aldatılmışlıkla ta-
nımlanabilecek noktalara erişti.

Devletin din alanının gündelik hayat-
taki akışkan tabiatına karşı herkes 
için sorunlu sayılabilecek vaziyet alışı 
ülkede birbirinden bağımsız bir şekil-
de örgütlenen dini yapılar tarafından 
telafi edilemez yeni bir inanç kargaşa-
sının önünü açtı. Devletin laik hassa-
siyetlerle koruduğu mesafe, dini yapı 
ve cemaatlerin yer yer telafi yer yer de 
yeniden inşayla sonuçlanan dini hayat 
atakları örgütün daha sistematik ve en 
çok da sahte bir din diliyle ortaya koy-
duğu yeni bir tatmin formumu dev-
reye sokmasına yol açtı. Etrafta hızlı 
bir şekilde varlık savaşımı içinde çaba 
gösteren cemaatlerin birbirleriyle olan 
rekabetinden güç devşiren örgüt, on-

ların gücünü tasfiyeye yönelmekle 
yetinmeyip devletin din alanında ar-
kaladığı resmi dini yapıları da işlevsiz-
leştirme konusunda pek çok hamlenin 
sahibi oldu. Böylece örgüt, din dilinden 
dini söylemlere, maneviyat göster-
gelerinden dini hayatın prototiplerine 
kadar hemen her alana sirayet eden 
yayılmacı siyasetiyle coğrafyanın 
hemhal olduğu dini evreni köktenci 
bir şekilde yerle bir etmeyi öncelikli 
amaçları arasında saydı.

Bugün yaralar sarılmayı beklemekte-
dir. Hasar hem çok hem de fazlasıyla 
derindir.

İlahiyatçılar dini hayatın sahih evreni-
ni yeni bir cehdle arındırmaya yönelir-
ken toplumun epistemolojik evrenini 
olabildiğince kirleten bir dünya görü-
şüyle de karşılaşmak, yüzleşmek ve 
hesaplaşmak gerekmektedir.

EĞİTİM-AKADEMİ
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RÖP: Ayşe ÖZDEMİR & Nurcan  YAVUZYİĞİT

Kanlı gecenin kahramanlarından birisi olan TÜRKSAT  Tesisler İşletme Direktörü Ah-
met Özsoy, o gece “TRT’ ye el konuldu.” haberi gelir gelmez hemen harekete geçti. İlk 
iş olarak, TRT ekranlarından zorla okutulan korsan bildiri, TÜRKSAT tarafından ke-
sildi.  Güvenlik görevlisi  Ferhat Derecik ve teknisyen Ahmet Karslı ile birlikte kuruma 
ait araçla, itfaiye araçları ve kepçeleri organize ederek Konya yolunda TÜRKSAT’a 
gelen yolu kapattı. Ahmet Özsoy ve arkadaşları darbecileri bir saat kadar oyalaya-
bildiler. Ancak darbeciler TÜRKSAT’a helikopterlerle girmeyi başardılar ve TRT hariç 
tüm yayınların kapatılmasını istediler. Helikopterlerin ateşinin durması ile birlikte  
kurumda yaralıların olduğunu öğrenen Ahmet Özsoy yanındaki personelle birlikte 
nizamiyeye gitti. O sırada darbeciler nizamiyedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale 
getirmişlerdi. Aracın yaklaştığını görünce dur ihtarı bile yapmadan ateş açtılar. Ora-
cıkta Ahmet Özsoy ve şoförü Ahmet Karslı şehit oldu. Araçtaki üçüncü kişi ise yaralı 
olarak kurtuldu.

İçeri giren darbeciler yayınları kesmesi için çalışan personele baskı yapınca perso-
nel en küçük kanallardan başlayarak yayını yavaş yavaş kesmeye başladı. Yayınla-
rın kesilmediğini fark eden darbeciler TÜRKSAT’ı boşaltarak havadan bombalamaya 
başladılar. Ama yine de yayını kesemediler. 

İşte o gün şehit olan Ahmet Özsoy’un eşi Yasemin Özsoy’dan15 Temmuz kalkışma-
sında yaşadıklarını ve geçen bir sene içinde neler yaptıklarını dinledik.

Yasemin Hanım  sizi tanıyabilir miyiz? 
 
Kendimi kısaca “Abdullah” olarak tanımlıyorum. Hamdolsun Rabbimin sıradan 
bir kuluyum. Rabbim beni Müslüman olarak dünyaya getirmiş ve hidayetiyle 
de bu yaşıma kadar yaşatmış elhamdülillah. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi, 
secdede ettiği duanın karşılığını Ahmet Bey ile yuva kurarak almış bir insanım. 
Şu anda kendimi cezalandırılmış gibi hissediyorum. Ahmet Bey gibi bir nimeti 
kaybetmek böyle hissettiriyor. Tabi bu demek değil ki “Onlar (şehitler) ölü 
değildirler” ayeti kerimesine bir muhalefet. Fakat onsuzluk çok zorladı bizi.        
 
Ahmet Bey’i nasıl anlatırsınız?

 (uzunca bir sessizlik) Bilemiyorum ki… Kırıkkale Üniversitesinde mesai arka-
daşı olan Bekir Berat Özipek “Derviş han yürekli” derdi. Rabbinin hatırına bütün 
dünyayı yıkabilecek yüreklilikte bir adam… Benim için de işte böyle Ahmet Bey; 
derviş yürekli bir adamdı. 

Ankara’da doğdu.  Anadolu Üniver-
sitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Aile 
Danışmanlığı eğitimi aldı.  Halen Ana-
dolu Üniversitesi Tarih Bölümü öğren-
cisi. Ev hanımı ve 2 erkek çocuk annesi. 
15 Temmuz şehitlerimizden Ahmet 
Özsoy’un eşidir.

Yasemin ÖZSOY
Şehit Eşi

RÖPORTAJ: BİZİ MERHAMETİMİZDEN 
 VURDULAR

Nasıl bir çocukmuş, kayınvalideniz na-
sıl anlatırdı eşinizin çocukluğunu? 

Çok haşarı bir çocuk değilmiş. Beş 
kardeşin en küçüğü Ahmet Beydi. Ka-
yınvalidem son çocuk olduğu için “ka-
zandibi” derdi. Ahmet Beyi dünyaya 
getirdikten sonra kayınvalidem rahat-
sızlanıyor ve anne hastanede, bebek 
evde 3 ablasının ve akraba teyzelerin 
de yardımıyla bir müddet bakılıyor. Bir-
çok kişinin emeği var üzerinde; am-
caların, komşuların, aynı mahallede 
oturdukları akrabalarının. Yetişkinken 
bile gördüklerinde 45-50 yaşında onu 
sever, bağırlarına basarlardı. Çocuklu-
ğundan itibaren akl-ı selîm, naif, cid-
di görünüşü olan bir insanmış. Hatta 
komşularımızdan birisi takılır: “Ahmet 
abi hiç gülmez misin?” derdi. Belli 

prensipleri vardı, basitlikleri sevmez, 
uyarmaktan ve nasihat etmekten çe-
kinmezdi. 

İmam hatipten sonra Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Bölümünü kazanmış. Öğrenci evlerin-
de kalmışlar Ankara’da. O dönemde ev 
reisliği yapmış. 

Nasıl tanıştınız?

 Eniştem ve kız kardeşimin vesilesiyle 
tanıştık. Tavsiye usulü oldu tanışma-
mız. Bir arkadaşıyla konuşurken -eşim 
23 yaşında- “evde kaldık abi” şeklinde 
bir konuşması oluyor. O arkadaşı da 
eniştemi söyleyerek, “bir baldızı var, 
eğer düşünürsen sizi tanıştıralım” di-
yor. Eniştem ile bir istişare sonucunda, 

soru bana geliyor. Daha sonra nasip 
işte, 4 ay içerisinde tanıştık ve evlendik. 
O dönem bugünlerden farklıydı.. İslami 
çerçevede, helal-haram dairesinde na-
sıl olması gerekiyorsa, ablamların evin-
de ve onların yanında 15 dakika kadar 
bir görüşmemiz olmuştu. Öncesinde 
hassasiyetlerimizi birbirimize iletmiştik 
tabi. Görüşmeden sonra birkaç kelam 
ederek, belki birkaç sefer birbirimizin 
yüzüne bakarak konuşmuştuk. İkimi-
zin de tek derdi; Allah’ın rızasına uygun 
olan bir ortam ve görüşmeydi. Niyet 
hayr, akıbet hayr dediğimiz için de şü-
kürler olsun sonu güzel oldu. Ailem, o 
zamanlar dünya görüşü olarak farklı 
düşünen insanlardı ve örtündüğüm için 
tepkiler de almıştım. Sonradan daha 
farklı oldu tabi ama dönem itibariyle 
bazı zorluklar yaşadık. 

EĞİTİM-AKADEMİ
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Aslında çok güzel anlattınız ama Ah-
met Bey nasıl bir eşti? 

Biz ilk yıllarımızda herkes gibi çeşitli 
zorluklar çektik. Bana o zamanları-
mızda “Mümin kanaatkâr olur. Yeri 
gelir tuzu, ekmeği, gazı bile olmayabi-
lir ama önemli olan Allah’ın rızasınca  
sabretmektir.” derdi.  Herkes belki de 
o zor günlerinde bile pembe panjurlu 
evlerinden bahsederken, biz gerçek-
lerle yaşamaktan memnunduk ve ger-
çek olanla da tanıştık. O günler bizim 
şu anki duamızmış meğer, biz bunu 
yeni anladık. Ben o varken; bir park-
ta güzel bir günde gönlünce eğlenen 
mutlu bir kız çocuğu gibiymişim. Onun 
gidişiyle beraber zifiri bir karanlığın da 
ortasında kaldım. Nerede ne yapaca-
ğımı bilemez bir hale geldim. Kısacası 
Ahmet Bey benim aklımdı, fikrimdi, 
her şeyimdi. İstişare etmek onun vaz-
geçemediği bir özelliği idi. Her konuyu, 
durumu, atacağı ya da birlikte ataca-
ğımız her adımı istişare ederdik. Bu is-
tişarelerde önce “Allah’ın rızasına uy-
gun mu?” sorusunun cevabını arardı. 
Sonra “ailemize, bize, çocuklarımıza, 
evimize uygun mu?” sorularına geçer-
di. Bir işe başlamadan önce tartar, he-

sap eder ve kararını o şekilde verirdi. 
Her zaman sağlam ve yerinde adımlar 
atardı. Karar aldıktan sonra da o işi 
yapmakta acele ederdi. 

Fevkalade sözünün eri bir insandı. Ev-
lenmeden önce verdiği tüm sözler de dâ-
hil tuttuğuna şahidim. Nefsî davranmak-
tan çok korkardı. Eğer biz nefsî davranıp 
bir şeyler yapar isek gözümüzün yaşına 
bakmazdı. Son noktayı koyardı. Arkadaş-
larımdan biri: “Ahmet Bey’i ne ile / nasıl 
tarif edersiniz” diye sormuştu. Ahmet 
Beyi ben, Bakara süresi 153. ayeti (Ey 
iman edenler! Sabrederek ve namaz kı-
larak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok 
ki, Allah sabredenlerle beraberdir) ile tarif 
ediyorum. Yeni evliydik. Bir arkadaşımı-
zın sıkıntısı vardı. Çözebileceğimiz bir şey 
değildi bu. Buna rağmen ne yapabilece-
ğimizi düşünüyorduk. Yatsı namazından 
sonra tekrar namaz kıldığını görmüştüm. 
Bu şekilde şükür için, yakarış için secdeye 
kapandığına çok şahit oldum. En son 15 
Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanlığı 
külliyesinde düzenlenen programa katıl-
dığımızda, orada okunan Kur’an-ı Kerim 
ayetlerinin içinde Bakara 153. ayeti ve 
arkasından da 154. ayeti dinlerken silki-
nerek kendime geldim. 

“Aklımdı, fikrimdi, her şeyimdi” diyor-
sunuz. Aranızdan ayrılmasından sonra 
hayatla nasıl başa çıktınız?

Uzun süre kendime gelemedim. 
Neyi nasıl yapacağımı bilemedim.  Ta 
ki büyük oğlumun nişan günü gele-
ne kadar... Oğlum eline aldığı bir şeyi 
“Anne sence bu mu, yoksa bu mu?” 
deyince çocuklarımın bana ihtiya-
cı olduğunu fark ettim. Bu çocuk bir 
daha yaşamayacak bu heyecanları 
diyerek indiğim ve uzunca bir süre 
de yaşadığım karanlık, dipsiz derin-
liklerden su yüzüne çıkmaya çalıştım.

Çocuklarınız büyümüşler fakat her 
dönemde çocukların babaya ihtiyacı 
vardır. Ahmet Bey nasıl bir babaydı?

Çok fedakâr bir babaydı. Sofraya otur-
duğunda önce çocukları doyururdu. 
Diyelim ki bir balık yenilecek. Balıkların 
kılçıklarını ayıklar ve çocukların önüne 
koyardı. Çocuklar önceliğiydi. Onlardan 
bir iş yapmalarını istediğinde zorlamaz-
dı. Bir şey öğretirken de zorlamazdı. 
Kur’an-ı Kerim’i çocuklarımıza evde biz 
öğretmiştik. Onların kalbini kırmadan, 
zorlamadan ama tekrarlarını da yaptı-
rarak öğretirdi. Tam okuyamadıkları bir 
sayfayı geçirirdi ama mutlaka o sayfa 
başka bir zaman yeniden tekrar edilirdi.

Çocukların okul hayatları boyunca 
derslerini, dershanelerini, üniversiteye 
hazırlık süreçlerini takip etmiştir. Reh-
berlik yapmıştır ve yol göstermiştir. Veli 
toplantılarına birlikte giderdik. Hocala-
rıyla, öğretmenleriyle tanışırdık, istişare 
ederdik. Çocuklarına her şeyi altın tepsi 
içinde sunan bir baba olmadı. Yolda yü-
rümeyi, koşmayı, engelleri aşmayı öğ-
retti. 

Çocuklarım da babalarının duaları-
na nail oldular hamdolsun.  Çocukların 
OKS  tercihlerinde bile hak edişleri ney-
se o liseyi tercih ettirdi, ikinci bir tercihe 
müsaade etmedi. 

RÖPORTAJ: BİZİ MERHAMETİMİZDEN VURDULAR

Yasemin Hanım biliyoruz hepimiz 
için o gece çok zor bir geceydi ve 26 
yıllık eşinizi kaybettiniz. Bize o geceyi 
anlatır mısınız neler yaşadınız?

 O gün her gün gibi sıradan bir gün-
dü, Ahmet Bey her zamanki gibi işi-
nin telaşındaydı. Mesaiden sonra 
eve geldi. Yemeğini yedi, namazını 
kıldı, birtakım telefon görüşmeleri 
yaptı ve ben çıkıyorum diyerek ev-
den çıktı. O çıkış, son çıkış oldu ve bir 
daha geri gelmedi.

Darbe girişimi olduğunu öğrenmiş 
miydi?

 Evet, arkadaşlarıyla telefon konuş-
malarında işin vahametini anlayarak 
hızlıca gitti.

En son ne konuşmuştunuz?

İlk tarama sivil alanda oldu. Biz 
evde bunalınca komşumla kampü-
sün bahçesine, kamelyaya çıktık. 
Helikopterle taranmaya başlayın-
ca herkes telaşla kaçmaya başladı. 
Yere yattık. Ahmet Beyden bir tele-
fon geldi –saat 00.49- hemen içeri 
girmemizi söyledi. Son konuşmamız 
bu oldu. Eve geldik ışıkları kapat-
tık. Holde oturarak Kur’an okumaya 
başladım. O arada kapımız yumruk-
lanmaya başladı.

Kim yumrukladı kapıyı?

TÜRKSAT çalışanıymış. “Hemen bu-
rayı boşaltın bombalanacak” dedi. 
Çalışanların rehin olduklarını, pey-
derpey serbest bırakıldığını söyledi-
ler. Biz de, oğlumla komşumuzu ve 
bebeğini de alarak arabamızla çık-
tık.  Nereye gideceğimizi bilemedik. 
Karşımıza çıkacak polis ya da asker 
kim, bilemiyoruz ki. Ankara tarafına 
gidemedik. Konya tarafına arabamızı 
sürdük.

O sırada Ahmet Bey ile tekrar telefon 
görüşmeniz oldu mu?

Ben Ahmet Bey  yoğun çalışan biri 
olduğu için sık sık aramadım. Telefo-
nunun  şarj sıkıntısı vardı; arayanlar ol-
duğunu, dönemediğini, benim arayıp iyi 
olduğunu söylememi istedi.

Kul sözüyle sınanır ve ben de sınandım. 
O “Bir çanta hazırlayıp çıkın isterseniz” 
dedi. Biz de “Sen buradaysan biz de bu-
radayız” dedik ve kaldık. Biz nizamiye-
ye geldiğimizde sırt sırtaymışız. Ahmet 
Bey’i  içerde ŞEHİT etmişler, biz dışarı-
dayız. Sonra yolda bir telefon geldi ve bir 
dostumuz “Gitmeyin, dönün  ortalık sa-
kin” dedi. Dik durmaya çalışıyoruz aklı-
mıza kötü bir şey getirmemeye çalışıyo-
ruz. O arada herkes arayıp Ahmet Bey’i 
soruyor. Seveni de çoktu elhamdülillah.

Herkesten haber var, Ahmet Bey’den 
haber yoktu. En son eniştemi aradım 
ve: "Ahmet’ten haber yok, ben dik dura-
mıyorum, dik durmak da istemiyorum" 
dedim. İşte o an kırıldım.

Saat 03.00 civarıydı. Bir dostumuzun 
evine gittik. Kendisi Allah razı olsun sa-
baha kadar Ahmet Bey’i aramış fakat 
bulamamış.

Büyük oğlum da Tekirdağ’daydı, onun-
la konuşuyoruz O da yollara düşmüş, 
sesi de iyiydi, soğukkanlıydı. Ahmet 
Bey’e bir şey olsa o bu kadar sakin ol-
maz diye düşünüyordum. Kardeşim 

gelip bizi aldı evine götürdü. Herkes 
oraya toplanmıştı. Babam “başın sağ 
olsun kızım” dedi. Eniştem “kendini 
bırakma! Henüz görmedik teşhis et-
medik”  dedi. Hadi bir ümit dedim belki 
yaralıdır. Bekledim…

Sonra haber geldi. Konya yolu üzerin-
de bir soğuk hava deposunda teşhis 
ediliyor. Şehadet şerbetini içmiş. Ona 
çok yakıştı şehadet, kul Yasemin’in şa-
hit olduğu yaşantısıyla, böyle bir maka-
ma layıktı. 

26 yıllık birlikteliğimiz var. Üzmedi, 
kırmadı, incitmedi. Ben ondan razıyım. 
Gördüğüm kadarıyla herkes ondan razı, 
inşallah Rabbim de razıdır. Rabbim Re-
sulüyle ağırlasın.

Bu dünyada ahiret arkadaşlarını hazır-
ladı diye düşünüyorum. Mezarlıkların 
yanından geçerken bir sefer bile İhlas 
ve Fatiha okumayı ihmal etmez, bize 
de nasihat ederdi. Rabbim  razı olsun. 
Cennetinde cem eylesin.

15 Temmuz'dan sonra büyük oğlunu-
zu evlendirdiniz. Bu süreç aslında hem 
yorucu hem de yoğun bir süreçtir aile-
ler için. İki insanın yuva kurması kadar, 
iki ailenin de tanışması ve kaynaşması 
çok önemli. Bu süreçte yalnızdınız. Eşi-
nizin olmaması muhakkak eksiklikti. O 
olsaydı nasıl olurdu düğün hazırlıkları 
ve düğün? 

Bu eksikliğin, onun olmayışının tari-
fi yok. Düşünemediğim birçok şey ol-
muştur, oldu da. Gelinimden de helallik 
diledim sonrasında unuttuğum, düşü-
nemediğim şeyler için. Dünürlerim de 
çok yardımcı oldular bu süreçte, Allah 
razı olsun. Neyi nasıl yapmam gerekti-
ğiyle ilgili bocaladım. Allah razı olsun kız 
kardeşim  çok yardımcı oldu. Ondan ve 
eniştemden de  ayrıca helallik diledim. 
Ahmet Bey’in yokluğunda ben, bildiğim 
şeylerin bilmezi olmuşum.. Bunu da fark 
ettim.

26 yıllık birlikteliğimiz 
var. Üzmedi, kırmadı, 
incitmedi. Ben ondan 
razıyım. Gördüğüm 
kadarıyla herkes ondan razı, 
inşallah Rabbim de 
razıdır. Rabbim Resulüyle 
ağırlasın..

EĞİTİM-AKADEMİ
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Şehadet haktır. Biz buna iman ettik. Siz 
de aynı şekilde iman ettiniz ve “Allah 
yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. 
Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bile-
mezsiniz” ayetini de örnek olarak verdiniz. 
Ancak yine de insanız; kader de huzun de 
bitmiyor sanki... İçinizde bir kırgınlık var 
mı?

Eskiler, evin erkeğine; evin direği ben-
zetmesini yaparlar. Ben de böyle dü-
şünüyorum ve hatta "çatımız başımıza 
geçti" diyorum. Hasretle birlikte bu dü-
şünce de var tabi. Şehadet hepimizin 
arzu ettiği bir şeydir. Ahmet Bey’in de çok 
arzuladığı bir makamdı. Kırgınlığım şöyle 
var. Beraber şehadeti arzuluyorduk. Du-
amız öyleydi ama ben layık değilmişim. 
Rabbim layık olanlara sundu, şehadet 
şerbetini. Duamız yarım kaldı. Haşa Rab-
bime bir serzenişim yok ama cidden çok 
zorlandım.  İnşallah Rabbim bana da şe-
hadet nasip ederse, inşallah hak edebilir-
sem şehadeti işte o zaman dua tamam 
olacak. Hasbunallahi ve ni’mel vekil… 
Tarif ettiğim küçük kız büyümeye çalıştı 
bu süreçte.

Rüyalarınıza girdi mi? Çocuklarınız da 
sonrasında rüyalarında gördüler mi? Çok 
özel değilse eğer paylaşır mısınız?

  İki ay boyunca hiçbir şey görmedim. 
Komşumuz bana, aslında ayeti yaşı-
yorsun şu anda diye bir yaklaşımda 
bulundu. O yaşıyor, ölmedi ve sen onu 
göremiyorsun demişti. Geçen sene 
hacca gitmek nasip olmuştu. Orada 
Medine’de Ravza ziyaretinden sonra 
gördüm rüyamda. Normal bir şekilde 
oturuyor, elinde cep telefonu ile me-
sajlaşıyor. Karşı masadan birileriyle 
selamlaşıyor. Ben yanına gidiyorum. 
Sen insanlarla konuşabiliyor musun 
diye soruyorum. Evet, konuşabiliyo-
rum diyor.

Yine biz Arafat’a gitmeden bir gece 
önce yakın bir akrabamız rüyasını an-
lattı bize. Çok etkilenmiştim. Ahmet 
Bey insanların iki katı boyunda ve 
sol elinde gökyüzünü kaplayan  ko-
caman bir bayrak var. Sağ eliyle de 
insanları Arafat’a toplanmaya davet 
ediyormuş. Küçük oğlum da o esna-
da; “Ağabey, anne babam bizi Arafat’a 
çağırıyor. Haydi, Arafat’a çıkıyoruz” di-
yormuş. 

Bir de düğün hazırlıkları sırasında gör-
düm. Peşimden geliyordu, beni gülüm-
setmeye çalışıyordu. Hissettim ki bana 
acıyor, üzülüyor. Bütün gün içim yandı.

Bir yakınımızı kaybettiğimizde, söyle-
diklerimizden çok, söyleyemediklerimiz 
için üzülürüz,  sizin de söyleyemediğiniz 
ya da yarım kalan konularınız var mıy-
dı?

Hayatın tatlısını da acısını da her za-
man önümüze koyduk ve konuşmuş-
tuk konuşulması gereken zamanda. 
Keşke diyeceğim hiç bir şey yok ham-
dolsun.

Küçük bütçelerle Türkiye’nin birçok ye-
rini gezdik mesela. Güzel hatıralarımız 
çok oldu. 

Yarım kalan sadece şu oldu diyebilirim: 
Gelin kızımızdan cevabını bekliyorduk. 
Çocuklarımız görüşmüşlerdi. Teklif ya-
pılmıştı. Kızımızın haberini Ahmet Bey 
öğrenemeden gitti aramızdan.

Üzerinden bir yıl geçti, 15 Temmuz’un 
yıldönümünde neler yaptınız?

TÜRKSAT’ta bir program düzenlendi. 
Ahmet Bey’in mesai arkadaşları, yöne-
ticileri birçok kişi vardı. Biz de oraday-
dık. Kitabe gibi bir anıt hazırlamışlar.

Amasya’nın geleneğinde vardır, bizim 
medeniyetimizin bir güzelliğidir; öle-
nin kabrine servi çam dikilirmiş, ben 
bunu Ahmet Bey’den öğrenmiştim. 
TÜRKSAT Genel Müdürümüze ilettim. 
Onlar da sağ olsunlar incelik gösterdi-
ler ve kitabenin  başına bir servi ağaç 
dikmişler.

Sonra da Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde bir programa katıldık. Yalnız 

Eskiler, evin erkeğine; 
evin direği benzetmesini 
yaparlar. Ben de böyle 
düşünüyorum ve hatta 
"çatımız başımıza geçti" 
diyorum.
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kalmadık hamdolsun. Türkiye’nin her 
yerinden arayan, gelmek isteyen birçok 
ahbabımız oldu.

12 Sene bilfiil TÜRKSAT’ta çalışan ve 
mesai saati nedir bilmeyen biriydi Ah-
met Bey. Gece bir telefon gelir, sor-
gulamadan hemen işinin başına gider, 
çalışanlarıyla birlikte olurdu. Çalışanla-
rının haklarını her şekilde gözetirdi. 

Geçtiğimiz bir yıl boyunca davaları, ya-
pılanları, konuşulanları takip ediyor mu-
sunuz?

Her gün düzenli bir takibim yok açıkça-
sı.  Avukatımızdan da mahkemeler ile il-
gili gerekli bilgileri alıyoruz. En fazla sos-
yal medyadan okuyorum. Uzun yazıları 
okuyamıyorum, misafir trafiğim devam 
ediyor hamdolsun. Hem bedenen, hem 
ruhen yoruluyorum, bu yüzden her gün 
takip edemiyorum.

Bizim medyadan okuduğumuz bir haber 
var. O gece TÜRKSAT’ta Ahmet Özsoy’u 
şehit eden hainlerden birinin oturarak 
besmeleyle 3 yudumda su içmesi ile ilgili.

Evet, Ahmet Bey’in ölümüne sebep olan 
askerlerden biri, bir süre sonra, yanın-
dakilerden su getirmelerini istiyor. Eline 
bardağı aldıktan sonra çömeliyor ve bes-
mele çekip üç yudumda suyunu içiyor.

TÜRKSAT personelinden biri bu tutumu 
sorgulayan sözler sarf edince, cinayeti 
işleyen ya da ortak olan bu asker: “Niye 
yadırgıyorsunuz ki sayemizde şehit oldu. 
Biz de şehadet şerbetini içmek için bu-
radayız.” cevabını veriyor. Sapkın bir kafa 
yapısı var karşımızda.

Hem Peygamberimizin bir sünnetini 
eksiksiz şekilde yerine getiren hem de 
ölümüne sebep olduğu kişinin de cen-
nete gideceğine inanmış, bunu davasının 
bir parçası olarak gören bir zihniyet, aynı 
bedende vücut bulmuş. Bu noktada keli-
melerim tükeniyor.

Bu işin vicdani boyutu, vatan boyutu, 
siyasi boyutu var. Bir tarafta vatan ha-
inleri, bir tarafta vatansever insanlar, bir 
tarafta o gece şehit olanların yakınları, 
gazilerimiz. Karmakarışık bir durum bu 
Yasemin Hanım. Kısaca söyle sormak 
istiyorum. Sizin ve çocuklarınızın kalbi 
soğudu mu? Ya da ne yapılırsa, ne olursa 
kalbiniz soğur?

Mahkemede geçen bir olay. “Bu insan-
lardan ne istediniz?” şeklinde bir soru 
geçiyor ve içlerinden birisi “Bizim sa-
yemizde şehit oldular. Onlara şehadet 
ikram ettik” diyor kendince. 

Ben de diyorum ki, “onların inandıkları-
na göre, onların ilâhlarına göre de bir şe-
hadet ikramı olsun. Kısas ile ilgili ayetler 
vardır. Kısas haktır. Doğumu yaratan 
Allah, ölümü yaratan Allah. Her şey Al-
lah’ın kudretiyle, onun bilgisi ve bilmesi 
dâhilinde oluyor. Ama sen birinin canına 
kastettiysen, cezasını da aynı ölçüde 
çekmek zorundasın.” 

Bizi merhametimizden vurdular. Şu an 
bu sürecin FETÖ davasının içinde oldu-
ğu iddia edilen masum insanlar da var. 
Onlar inşallah en yakın zamanda ayıkla-
nacaklar. Fakat dediğim gibi,  bizi mer-
hametimizle vurdular. 

O gece; samimiyetiyle, kalbî dualarıyla 
sokağa düşen, yollara çıkan, tanklara 
karşı duran insanlar olmasaydı, şimdi-
lerde, o günleri arıyor olacaktık. O dua-
ların hürmetine Filistin’deki, Arakan’daki 
Suriye’deki ve tüm İslam dünyasındaki 
mazlumların dualarıyla, Afrika’da ulaş-
tığımız yetimlerin gözyaşlarıyla biz bu 
süreci atlattık. Rabbim yüzümüze bir 
kez daha baktı, kabul etti duaları.

Tek dileğim unutmayalım. Bu yapılan-
ları unutmayalım. Unutursak asıl felake-
ti yaşarız.

O gece; samimiyetiyle, 
kalbî dualarıyla sokağa 
düşen, yollara çıkan, 
tanklara karşı duran 
insanlar olmasaydı, 
şimdilerde, o günleri arıyor 
olacaktık.

EĞİTİM-AKADEMİ



15 Temmuz Cuma       
22:00

İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. 
Aynı dakikalarda Ankara’da savaş uçakları alçak uçuş 
yapmaya başladı.

22:10

 
Ankara’da Mit binasına ve Genel Kurmay binasına 
ateş açıldı.

 
23:05

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı 
yayınına bağlanarak “bir kalkışma girişimi olduğunu 
belirtti.

23:08
Ankara Gölbaşı ilçesinde Polis Özel Harekât Eğitim 
Merkezinde bir patlama meydana geldi.

 
00:00

Güvenlik kaynaklarınca, “Askeri kalkışma, ordu 
içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay 
tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.” açıklaması 
yapıldı.

16 Temmuz Cumartesi  

 
00:01

 
Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

00:02
TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe 
bildirimi okuttu.

 00:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk televizyonuna 
bağlanarak, askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı 
meydanlara davet etti.

 
00:30

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
talimatı üzerine 81 ilde okunan birlik salaları verilmeye 
başlandı.

 
00:54

 
Emniyet Genel Müdürlüğü savaş uçağı ve 
helikopterlerin saldırısına uğradı.

 
00:57

Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT’ın 
Gölbaşı’ndaki tesislerine askeri helikopterlerle 
saldırdı.

 01:39
TBMM Genel Kurul Salonu açıldı. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve milletvekilleri Genel Kurul 
Salonu’nda yerini aldı.

02:00
Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerler 
gözaltına alınmaya başlandı.

 

02:30
Darbeci askerler Gölbaşı Özel Harekât Daire 
Başkanlığı’nı havadan hedef aldı. Hava saldırısı 
sonucu 17 polis şehit oldu.

 02:30
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan bölücü 
terör örgütü FETÖ mensubu 3’ü rütbeli 13 asker 
gözaltına alındı.

 
02:40

TBMM’ye ilk bomba atıldı. Atılan bomba nedeniyle 
bazı polis memurlarıyla Meclis görevlileri yaralandı, 
kulis camları kırıldı. TBMM gece boyu 7 defa 
bombalandı.

 
03:00

TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel 
Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan askerler 
gözaltına alındı.

 
03:20

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi.

DAKİKA DAKİKA
 
 
08:32

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
Çankaya Köşkü’ne geldi.

 

08:36
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Özel Harekât 
polislerince ele geçirildi.

 

09:10
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), silahlı 
terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında 
en ağır tedbiri almak üzere toplandı.

 

09:32

Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar 
kapsamında, Türkiye genelinde, aralarında 
generallerin de bulunduğu silahlı terör örgütü FETÖ 
üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına alındı.

09:40

 
Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın 
silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

 
09:56 Soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde silahlı 

FETÖ üyesi bin 563 kişi gözaltına alındı.

 
09:58

Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcılardan 
izinli olanların, izinlerini keserek derhal görevlerine 
başlamalarına ve adli tatilin iptaline karar verildi.

10:34

Genelkurmay Başkanlığı içinde darbeye katılmadığı 
için elleri bağlı olarak odalarda kilitli tutulan subay 
ve astsubaylar, sabah saatlerinde tahliye edildi. 
Aralarında tankçı subay ve astsubayların da 
bulunduğu bir grup rütbeli asker ve erbaş da teslim 
oldu.

11:01 Genelkurmay Başkan vekili Orgeneral Ümit Dündar 
darbe girişiminin önlendiğini açıkladı.

      

 
 
04:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde 
bulunan terör örgütü FETÖ/PDY irtibatlı yargı 
görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu 
general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar 
hakkında gözaltı kararı verdi.

 
05:20

Başbakan Yıldırım, resmi twitter hesabından darbe 
girişimi içerisinde yer alan bir generalin öldürüldüğü 
bilgisinin geldiğini ve aralarında albayların da 
bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.

 
06:00

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle 
ilgili soruşturma başlatıldığı, Gölbaşı’ndaki Özel 
Harekât Merkezi’nde 42 kişinin hayatını kaybettiği, 
bölgede olayların kontrol altına alındığı bildirildi.

 
06:30

Darbe girişiminde bulananlar Cumburbaşkanlığı 
Külliyesi ve çevresini F16 savaş uçaklarıyla bombaladı. 
Çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. FETÖ 
mensuplarınca kullanılan ve TÜRKSAT’ı bombalayan 
askerî helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü. 

 
06:40

Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü 
kontrol eden askerler teslim oldu. Halk gece birçok 
vatandaşı şehit eden darbeci askerlere yoğun tepki 
gösterdi, zırhlı araçların üzerinde İstiklal Marşı okudu.

06:43
FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi’nin 
önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.

 
06:52

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’na 
vekâleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın 
atandığını bildirdi.

 
07:10 İçişleri Bakanlığının talimatı ile FETÖ mensubu 336 

kişi gözaltına alındı.

07:50
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 General 
görevden uzaklaştırıldı.

08:10 Boğaziçi Köprüsü kısmen trafiğe açıldı. 

15 TEMMUZ



İSTATİSTİKLERLE 15 TEMMUZ
1. Şehitlerimizin Yaş Dağılım

3. Şehitlerimizin Nasıl Şehit Edildiği

En Büyük OrtalamaEn Küçük

Kurşunla Vurulma Sonucu

Uçakların Bombalaması Sonucu

Tankların Ezmesi Sonucu

Helikopterden Açılan Ateş Sonucu

Şarapnel Yarası Sonucu

Diğer

47,5%

21,0%

6,3%

9%

4,2%

12,0%

15 yaş

63 yaş

36 yaş

2. Gazilerimizin Yaş Dağılımı

En Büyük OrtalamaEn Küçük

9 yaş

83 yaş

36 yaş

4. Şehitlerimizin Medeni Durumu 5. Gazilerimizin Medeni Durumu

Çatışma Sırasında Kurşunla

Şarapnel Parçasıyla Yaralanma

Araç Çarpması ve Ezmesi 

Helikopterden Açılan Ateş Sonucu

Uçaklarin Bombalaması

Diğer

39,8%

27,0%

6,9%

9%

2,9%

14,5%

7. Gazilerimizin Çatışmalarda Nasıl Yaralandığı

6. 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi Okunan Birlik Salalarının Milletimizin Darbeye Karşı Direnmesine Etkisi

Çok Etkısız

Etkısız

Ne Etkılı Ne Etkısız

Etkılı

Çok  Etkılı 

0%

0%

0%

4,8%

95,2%

Boşanmiş / Eşi 
Vefat Etmiş

2,6%

Cevapsız
3%

Boşanmiş / Eşi 
Vefat Etmiş

3,6%

Cevapsız
3%

Evli
64,5%

Bekar 
31,9%

Evli
63,6%

Bekar
30,8%

Kaynak:  15 Temmuz Millî İradenin Zaferi Araştırma Raporu
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İBRAHİM TENEKECİ İLE RÖPORTAJ 
MENSUBİYETİ OLMAYANIN MAHCUBİYETİ DE OLMAZ

Dr. Hicret K. TOPRAK
TDV KAGEM Müdürü

2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniver-
sitesi Tarih Anabilim Dalında yüksek lisansını 
tamamladı. 2005-2006 yıllarında Ahmet Ye-
sevi Üniversitesinde “Yesevilik Bilgisi” dersleri 
verdi. Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümü 
bünyesinde “Türkiye Cumhuriyetinde İslam’ın 
Kurumsal Statüsü: Diyanet İşleri Başkanlığı” 
başlıklı teziyle doktor ünvanını almıştır. Aka-
demik ilgi alanları, Türkiye Cumhuriyetinde Tek 
Parti yönetimi, din politikaları ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarihidir. 

Toprak, 2004-2011 yılları arasında Diya-
net İşleri Başkanlığında vaizlik ve Aile İrşat ve 
Rehberlik Bürosu Koordinatörlüğü görevleri-
ni üstlenmiştir. 2011 yılında Türkiye Diyanet 
Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 
Müdürlüğü görevine atanan Toprak, evli ve iki 
çocuk annesidir.

 Hicret K. TOPRAK
TDV KAGEM Müdürü

İbrahim TENEKECİ Kimdir?

1 Eylül 1970 yılında Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk şiir ve yazıları 
Millî Gazete’nin ‘sizden gelenler’ köşesinde yayınlandı. Sonrasında ağırlıklı olarak 
Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven, Endülüs, Kaşgar ve Türk Edebiyatı dergile-
rinde göründü.1998 - 1999 yılları arasında Sağduyu gazetesinde kültür sanat 
editörü ve köşe yazarı olarak çalıştı.1999 - 2010 yılları arasında Millî Gazete’de 
köşe yazarı ve düşünce sayfası editörü olarak görev yaptı.

2000- 2005 yılları arasında, Kırklar dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 
Aynı yıllar içinde, Birey ve Birun Yayınları’nda dizi editörü olarak yer aldı; kırk-
tan fazla kitabın yayınlanmasına vesile oldu. 2005-2010 yılları arasında Dergâh 
dergisinin mutfağında bulundu. 2011 yılında, kısa bir süre yayın hayatına devam 
eden Yeni Söz gazetesinin düşünce ve analiz editörüydü.

Halen Profil Yayınları’nda şiir editörlüğü ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı 
yapmaktadır. Ayrıca aylık edebiyat ve fikriyat dergisi İtibar’ın genel yayın yönet-
menidir. Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
“Yılın Şairi” seçildi. Aynı yıl, “Yılın Yazarı” ödülünü de aldı.  2016 yılında Celaleddin 
Ökten Ödülleri çerçevesinde "Yılın Edebiyatçısı" ödülüne layık görüldü. Evli ve beş 
çocuk babasıdır.

 
Özellikle son zamanlarda hepimizi itidale çağıran ve ısrarla kardeşliğimizin 
altını çizen yazılar yazıyorsunuz. Hakikaten bu yazılar hepimize iyi geliyor. 

Sanki bütün yaşadıklarımıza uzaktan bakıp bizi sükûnete davet ediyor ve ne ya-
şarsak yaşayalım değişmeyen küllî ilkeleri hatırlatarak bize yol gösteriyorsunuz. 
Bu sükûneti nasıl sağlıyor ve muhafaza edebiliyorsunuz? 

Evden pek çıkmıyorum. Ortamlara neredeyse hiç girmiyorum. Davetlere 
katılmıyorum. Sosyal medyayı fazla kullanmıyorum. Fırsat buldukça ken-

dimi doğaya bırakıyorum. Bazı hobilerim, meraklarım, heveslerim var. Hırsa ka-
pılmadan onlarla ilgileniyorum. Ortak mekânlara gitmek yerine; bir tesbih ustası, 
sahaf veya pul koleksiyoncusuyla sohbet etmeyi daha çok seviyorum. Bütün 
bunlar belki biraz koruyor olabilir.

Bundan bir yıl önce 15 Temmuz 
gecesinde hem millete hem de 

devlete karşı bir ihanet ve darbe girişi-
miyle milletçe sarsıldık ve hamd olsun o 
gece bu hain girişimi millet olarak ber-
taraf etmeyi başardık. Siz o gece neler-
yaşadınız, halet-i ruhiyeniz nasıldı?

O gece hastaydım biraz dinleni-
yordum.Bir arkadaş aradı."Ağa-

bey, bir sıkıntı var galiba" dedi. Cep te-
lefonum hayli eski. Onda internet yok. 
Bilgisayarı açtım. Twitter yavaşlamıştı 
ve girilemiyor gibiydi. Sonra bir telefon 
görüşmesi yaptım. İşin aslını öğrendim. 
O ara twitter da açıldı. Tepkimi ve tavrı-
mı dile getiren bir paylaşım yaptım. 
Yaşananların, daha doğrusu yapılanla-
rın kabul edilebilir hiçbir yanı yoktu. 
Açık bir işgal girişimiyle karşı karşıyay-
dık. İlerleyen saatlerde şehit haberleri 
de gelmeye başladı.

 Şehitlerden bazıları yakın arkadaşımız 
idi. Adanmışlar ile aldanmışların mü-
cadelesiydi bu. Karşımızda; suyu çö-
melerek içen, buna karşılık masum bir 
mümini katletmekten çekinmeyen bir 
grup vardı. Kadim dostlarımdan birkaç 
tanesini merak ettim, onlara ulaşma-
ya çalıştım. Aradığım isimlerden birinin 
hayatta olduğunu öğrenince gözlerim 
doldu. Devamında yoğun bir haber-
leşme trafiği yaşadık. Beraber dergi 
çıkardığımız arkadaşların tamamı ön 
cephedeydi. Köprüde, Genel Kurmayın 

önünde vs. Gece geçmek bilmedi. 
İkinci gün Hasdal Kışlası'nın önünde 
nöbet tuttuk. Evim oraya yakın sayı-
lır. Nihayetinde bizim yerimiz bellidir.  
Memleketin siperindeyiz. Milletin ve 
ümmetin yanındayız. 

Aslında o gün en büyük darbeyi 
de insanlığımız ve kardeşliğimiz 

aldı. O günden bugüne yaşadığımız trav-
mayı atlatabilmiş değiliz. Kurumlarımıza, 
mahallemize, evlerimize kadar sirayet 
eden bir fitneyle baş etmeye çalışıyo-
ruz. Asıl tehlike de bu değil mi? 

Öncelikle müminler arasındaki 
itimat duygusunu zedelediler. 

İtimat binası yıkıldığı vakit altında nele-
rin kalacağını asla bilemezsiniz. İslâm 
kardeşliğine ciddi zarar verdiler. Milletin 
en kıymetli evlatlarını seçip ziyan etti-
ler. Birçok güzel kelimemizi, kavramı-
mızı kirlettiler. Bahar gibi. Tehlike hâlâ 
geçmiş değil. Çünkü yaptıkları fenalık-
lardan dolayı zerre pişmanlık duymu-
yorlar. Duruşmalarda alay ediyorlar. 
Utanma duygusunun ne kadar muhte-
rem olduğunu gördük, görüyoruz. Bu 
duyguyu kaybeden kimse hızlı bir şekilde 
insanlık sınıfından çıkıyor. Mensubiyeti 
olmayanın mahcubiyeti de olmaz. 
Durumları tam manasıyla budur. Her 

türlü fenalığı yapıyor, fitneyi çıkarıyor, 
insanların hayatıyla oynuyor ve bedel 
ödemek istemiyor.

Hiçbir şey olmamış ve yapmamış 
gibi yaşantısına devam etmek istiyor. 
Elbette adil değil. Biz 'adalet' diyoruz.

Mümin ile münafık arasındaki farklar-
dan biri de emanet bahsidir. Kendilerine 
emanet edilen her şeyi çıkarları için 
kullanmışlar. İnkâr, yalan ve riyanın biz-
zat kendisi olmuşlar. 

Artık dış tehdit haline geldiler. Onlar 
adına ne acı bir son.  Aradan bir yılı aş-
kın süre geçti. 

Kendimi hâlâ toparlayabilmiş değilim. 

Adanmışlar ile 
aldanmışların mücadelesiydi 
bu. Karşımızda; suyu 
çömelerek içen, buna karşılık 
masum bir mümini 
katletmekten çekinmeyen bir 
grup vardı.

Utanma duygusunun ne 
kadar muhterem olduğunu 
gördük, görüyoruz. Bu 
duyguyu kaybeden kimse hızlı 
bir şekilde insanlık sınıfından 
çıkıyor. Mensubiyeti 
olmayanın mahcubiyeti de 
olmaz. Durumları tam 
manasıyla budur.

EĞİTİM-AKADEMİ



38 39

Yaşananların içimdeki yankısı büyük 
oldu. Çoğumuz bu vaziyetteyiz. Öyle 
anlaşılıyor ki sıkıntılı günlerimiz her 
açıdan biraz daha sürecek. Bu belâdan 
ancak dayanışma duygusuyla kurtu-
labiliriz. Belki de bunun olmaması için 
aylardır algı operasyonları ve fitneye 
yol açacak hamleler yapılıyor.

İYİLER DAİMA ÇOĞUNLUKTADIR

Birbirimizden vazgeçmeye, dost-
larımızı kolayca gözden çıkar-

maya hazır bir halimiz var. Sahi, bize 
neler oluyor? Sizin sözlerinizle, "bu acı-
masızlık bize nereden geldi?"

Arkadaşlığın, dostluğun ve kar-
deşliğin de bir ahlâkı vardır. İş 

ahlâkını önemsediğimiz kadar bunlara 
da önem versek keşke. O vakit birçok 
sıkıntının kendiliğinden düzeldiğini gö-
receğiz. Şimdilerde arkadaşlık kurmak 
yerine ilişkiler genişletiliyor. Kullanışlı 
insanlardan ağlar oluşturuluyor. Böyle 
biri miyiz, değil miyiz? Evvela buna 
bakmak lazım. Başkalarından önce 
kendimize dikkat kesilmeliyiz.

"Dostlukta kıdem esastır" diyenlerde-
niz. Bir hadis-i şerif: "Eski dostluğu mu-
hafaza etmek imandandır." Meselenin 
devamı: "Mümin vefa yurdudur." Kendi 
adıma, buralarda durmaya, bu nasihat-
lere tutunmaya çalışıyorum.

Her imkân, yıpranma payını da bera-
berinde getirir. Yıllardır bir imkânın için-
deyiz. Haliyle bunun yan etkileri oluyor. 
Kimi insan değişip başka bir şeye dö-
nüşebiliyor. Şahsi ikbalini yahut kazan-
cını milletin ve memleketin üstünde 

görenler çıkabiliyor. Bunlar her de-
virde vardır. Hakikat ise şudur: İyiler 
daima çoğunluktadır. Onları bilmek ve 
bildirmek gerekiyor. Yanlarında olmak 
icap ediyor.

Acımasızlık bahsi uzun ve üzücü bir 
konu. Gençliğimizde tartışma olur, 
fakat şahsiyat yapılmazdı. İşte bunu 
yapanların sayısında endişe verici bir 
artış var. Bu huyun ne kadar kötü bir 
şey olduğunu ısrarla anlatmalıyız.

"Olamayanlar, ölmeyi göze ala-
mazlar" derler. O gece milletçe 

ölmeyi göze aldık; demek ki bizde de 
'olan' bir şeyler var. Bu, bizim biraz 
daha iyimser olmamız için yeterli mi?

Karamsar olamayız zaten. 
Çaresizlik ve ümitsizlik bizden 

değildir. İnsanlar gibi milletlerin de 
karakteri vardır. Milletimiz sabırlıdır. 
Fedakârdır. Evin tek oğlu şehit oluyor; 
şehidin anne ve babası "vatan sağ ol-
sun" diyor. Bu imanı kim yenebilir?

Bizi 'uyuyor' sanmış olabilirler. 
Uyumadığımızı, gözümüzden gön-
lümüze kadar uyanık olduğumuzu 
gördüler böylece. O gece milletimiz 
cesaret abidesine dönüştü. Basiret 
gösterdi. Bu saldırının millet hayatın-
da neye karşılık geldiğini hemen anla-
dı. İlâhi ilham'la beraber.

15 Temmuz direnişinin şiirini yazma-
ya çalışırken, işte buradan bakmaya 
gayret ettim.

HELAL LOKMANIN ÖNEMİ

Yuva ile bereket kavramını hep 
yan yana görüyoruz sizde. 

Evlerimizin bereketi bugün ne durum-
da?

Bereket tek başına değildir. 
Daha doğrusu onu davet 

edenler vardır. Merhamet gibi, inayet 

Mümin vefa yurdudur. 
Kendi adıma, buralarda 
durmaya, bu nasihatlere 
tutunmaya çalışıyorum.

gibi. Fazla kazanmak veya ciddi birikim 
yapmak, bereket olamaz. Varlıklı ama 
huzursuz. Zengin ama ruhsuz.

Bize evvela ekmeğe hürmet etmek 
öğretilir. Yüzümüzü yıkamadan mutfa-
ğa girmeyiz mesela. İkinci ders emeğe 
hürmettir. Her ev aynı zamanda büyük 
bir emektir. Bunu böyle biliriz.

Bereket ile rahmet, asla birbirinden 
ayrılmaz. Yağmura da 'rahmet' diyo-
ruz. Unutamadığım hatıralarımdan biri. 
Evdeyiz. Yağmur başladı. Babamın ya-
nında zaten dikkatli oturuyorum. Buna 
rağmen şunu demişti bana: "Yağmur 
yağarken öyle oturma." İster istemez 
kendimi bir yokladım.

Babam hep şunu tembihlerdi: "Bizim 
tek sermayemiz helal lokmadır." 
Buradan şuraya gelelim: Camiamızda 
maaşla veya ticaretle açıklanamaya-
cak servetler birikiyor. Helal lokmay-
la beslenmeyen nesiller ne hale gelir, 
bunu düşünmemiz gerekiyor. Sadece 
nefsimizi değil, neslimizi de muhafaza 
etmek zorundayız. 

Bir şair hassasiyetiyle İbrahim 
Tenekeci, bizim gibi gençlerle il-

gilenen kurumlara nasıl bir öngörüde 
bulunur? Nelere öncelik vermeliyiz? 
Neleri göz önünde bulundurmalıyız? 
Olmaz ise olmazlarımız neler olmalı?

Beş çocuğum var. Üçü yirmi ya-
şın üstünde. Onları kendime 

Çaresizlik ve ümitsizlik 
bizden değildir. İnsanlar gibi 
milletlerin de karakteri vardır. 
Milletimiz sabırlıdır. Fedakârdır. 
Evin tek oğlu şehit oluyor; 
şehidin anne ve babası "vatan 
sağ olsun" diyor. Bu imanı kim 
yenebilir?

MENSUBİYETİ OLMAYANIN MAHCUBİYETİ DE OLMAZ

benzetmeye çalışmıyorum. İsterim ki-
kendileri olsunlar. Müstakil bir karakter 
olarak temayüz etsinler. Birçok anne 
baba, vaktiyle yapamadıkları şeyleri 
çocukları eliyle, onların üzerinden ba-
şarmaya çalışıyor. 

Bunu yanlış ve sakıncalı buluyorum. 
Sonu mutsuzlukla bitiyor genellikle. 
Çocuklarımızın sahibi değiliz. Allah'ın 
bize emanetidir onlar. Bizde bir ema-
net daha var: Anne ve babamızdan 
devraldığımız İslâm sancağı. Bu ema-
neti hasarsız ve eksiksiz bir şekilde 
çocuklarımıza teslim edersek ne mutlu 
bize. Vazifemizin bir kısmını tamamla-
mış oluyoruz. Dinini öğrenmek işte bu 
noktada devreye giriyor.Şunu da söy-
lemek isterim: Hep anne - baba hak-
kını konuşuyor, yazıyoruz. Oysa evla-
dın da anne - baba üstünde hakkı var. 

Meselenin bu kısmını pek düşünmü-
yoruz. Çocuklarımızın dünyaya gelişine 
vesile olmuşsak eğer, onlara karşı mer-
hametli ve ilgili olacağız. Adil davranıp 
ayrımcılık yapmayacağız. İhtiyaçlarını 
durumumuz ölçüsünde karşılayacağız. 

Bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Haliyle 
gençlerle birlikte çalışıyoruz. Genç ar-
kadaşların branşlarının dışında bir de 
meraklarının olmasını dilerim. Bu onları 
dinlendirir. Ruha iyi gelir. İmzalı kitap-
lardan kütüphane oluşturmak, fotoğraf 
çekmek, kalemlere gönül vermek, şifalı 
bitkileri öğrenmek gibi.

Bu güzel söyleşiyi bir 'şiir inceli-
ği'yle bitirmek isteriz. Gençler 

hissiyatlarını tazelemek istediklerinde 
okuyabilecekleri bir şiir teklifiniz olabil-
mi? "Şiir ile şuurlanmak" için.

 
Geçen gün defterime şöyle bir 
başlık attım: Gençliğimi Hatırlatan 

Şiirler. Ben, hayatımda yeri olan şiirleri 
seçiyorum. İnşallah onlar da kendi şiirle-
rini bulacaklar. 

Çocuklarımızın sahibi 
değiliz. Allah'ın bize 
emanetidir onlar. Bizde bir 
emanet daha var: Anne ve 
babamızdan devraldığımız 
İslâm sancağı. Bu emaneti 
hasarsız ve eksiksiz bir şekilde 
çocuklarımıza teslim edersek 
ne mutlu bize.

EĞİTİM-AKADEMİ



Ölmüşsün ama değilsin üzgün

Sevinmektesin mü’min kalbinle,

Tarihten hızlısın, elbette haklı

Bin yıllık hayatın aziz evladı.

Vermedin vatanı vatansızlara

Bununla övün iki cihanda.

İbrahim Tenekeci
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TÜRKİYE’DE YENİ BİR DARBE 
MÜMKÜN MÜ?

Erol ERDOĞAN 
Sosyolog, İlahiyatçı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
alınan karar gereği, tank ve diğer zırhlı 
araçların şehir dışına çıkarıldığı gün-
lerdi. Televizyon ekranlarına ve gazete 
sayfalarına tankların şehir dışına çıkma 
kareleri yansıyınca pek çok insan “Artık 
bu ülkede darbe olmaz” dedi. Darbeleri 
engellemeye dönük, pek çok şeyin peş 
peşe yapıldığı günlerde, insanların özel-
likle “tank” figürüne dikkat kesilmeleri, 
onun “klasik darbe” sembolü olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Tanklar, “kla-
sik darbe” sembolüdür, sömürgeciliğin 
sembolü okyanuslar aşan dev gemiler, 
modern savaşların sembolleri de savaş 
uçaklarıdır. Tanklar, klasik darbeciliğin 
geleneksel sembolü olduğu için, “tan-
kın üstüne çıkmak” örneğinde olduğu 
gibi, darbe ile ilgili deyişlerin çoğunda 
tank kelimesi yer almıştır. 

15 Temmuz sonrası süreçte, sadece 
tanklar şehir dışına çıkarılmadı; pek 
çok reform ve başka kararlara da imza 
atıldı. Sözgelimi MGK ile Askeri Şura-
nın yapısı ve anayasal durumu değişti, 
askeri okullarla ilgili radikal değişiklik-
ler yapıldı, askerleri halktan kopararak 
izole eden uygulamaların çoğu kaldı-
rıldı. Bunun yanı sıra, sokakta “darbe 
karşıtlığı kültürü” gelişti, siyaset ve 
medya darbelere karşı öncesine göre 
daha yerli, halkçı ve antiemperyalist 
bir çizgiye ulaştı. Yapılan değişikliklerle, 
darbelerin hazırlayıcı mekanizması ve 
fiziki yapıların artık bu güçten yoksun-
laştırıldığı gözükmektedir. 

Peki, 15 Temmuz sonrası yapılan dar-
becilik karşıtı düzenlemeler, darbeciler 
açısından gerçek bir yoksunlaşma mı-
dır yoksa darbecilik başka bir şekilde 
kendine zemin ve mekanizma bulur 
mu? Bu soru zihnimizde dursun, biz, 
daha gerilere gidelim.

“Artık bu ülkede darbe olmaz.” sözüne, 
yaşamım boyunca üç defa şahit oldum. 

İlki Özal’lı yıllardaydı. Türkiye’nin 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, askeri 
birlikleri şortla denetleyince, halk ara-
sında "Artık bu ülkede darbe olmaz" 
sözü yaygınlaşmıştı. Ancak, sanıldığı 
veya ümit edildiği gibi olmadı. Şortlu 
denetimden sonra meşhur 28 Şubat 
süreci yaşandı. 28 Şubatçıların amacı; 
bin yıl sürecek bir değişim başlatmaktı. 
“Neden bin yıl dediler?” diye sorarsanız 
cevabım şu: Dindarlar hep “Bin yıldır bu 
topraklardayız” derler ya, işte 28 Şu-
batçılar o ruha karşı “bin yıl” ifadesini 
kullandılar. Maksatları sadece siyasete 
el koymak değil, sosyal, dini, kültürel 
alanlarda da darbe yaparak bin yıllık 
zamana yayılacak etki oluşturmaktı. 

“Artık bu ülkede bir darbe olmaz.” cüm-
lesini, AK Parti’nin 2003 yılında iktida-
ra gelmesinden sonraki yıllarda tekrar 
duydum. Özellikle Ergenekon ve diğer 
darbe girişimi iddiaları üzerinden yaygın 
yargılama süreçlerinin olduğu günlerde, 
siyasetçiler başta olmak üzere herkes 
artık darbelerin geride kaldığını düşü-
nüyordu. İnanışa göre “Ordunun dar-
beci kısmı tasfiye ediliyor” idi.  Oysa 27 

Erol ERDOĞAN
Sosyolog, İlahiyatçı 

1969 yılında Sinop’un Boyabat ilçe-
sinde doğdu. 1994 yılında Marmara 
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adlarında yayınlanmış dört kitabı vardır. 
Halen, TURKUVAZ Medya çocuk dergi-
lerinin yayın danışmanlığı ve ARGETUS 
Araştırma Şirketinin danışmanlığını yü-
rütmektedir. Siyasi gündemin yanı sıra, 
çocuk, gençlik, eğitim politikaları, kültür 
ve medeniyet konuları ilgi alanına gir-
mektedir. 

Nisan 2007’de muhtıra ile karşılaştık. 
Sonrasında 17-25 Aralık 2013 ve 15 
Temmuz 2016’da devlete el koyma ve 
işgalci darbe girişimleri yaşandı. Üstelik 
bunlar çok ciddi girişimlerdi ve darbeyi 
aşan boyutları vardı. 

Bu arada duymadığımız darbe hazır-
lıklarının olabileceğini de düşünmemiz 
gerekirdi. Mesela, FETÖ’cülerin ayak 
oyunlarıyla ordudan uzaklaştırılmış 
bir dostumun anlattığına göre; Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da İstanbul’a Bele-
diye Başkanı seçildiği 27 Mart 1994 
yerel seçimlerinde, Necmettin Erbakan 
liderliğindeki Refah Partisi’nin büyük 
başarı sağlayarak çok sayıda belediyeyi 
kazanması üzerine, ordu darbe pozis-
yonu almış. Ancak, ordu içindeki bazı 
unsurların isteksiz davranması üzerine 
seçimden sonraki Çarşamba günü veri-
len darbe hazırlığı talimatı Cuma sabahı 
geri çekilmiş. Kim bilir daha neler var?

Cumhuriyet Döneminde Darbe-
ler ve Direnişler

Türkiye’de bundan sonra darbe olup 
olmayacağına dair sağlıklı düşüncelere 
sahip olmak için Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca maruz kaldığımız darbeler ile 
onlara karşı gelişen direnişlere göz at-
makta fayda var.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk askeri dar-
besi 27 Mayıs 1960 tarihlidir. Darbeci-
lerin millete ve devlete ihaneti sonraki 
yıllarda sıkça kendini gösterdi. 1960’tan 
günümüze kadar 15’ten fazla darbe, 
darbe girişimi ve muhtıra yaşandı. 1960 
darbesi kanlı bir darbeydi; Cumhurbaş-
kanı ve bakanlar tutuklandı, 235 general 
ve 3 bin 500 civarında subay emekliye 
sevk edildi, 147 öğretim üyesi görev-
den alındı ve bazı üniversiteler kapatıldı, 
520 hâkim ve yargıç darbeciler tarafın-
dan görevden uzaklaştırıldı, Başbakan 
Menderes ve arkadaşları idam edildi. 27 
Mayıs 1960 darbesine siyaset, millet ve 
medya direnmedi, hatta alkışlayanlar 

oldu. Menderes’in asılmasına üzülen 
vatanseverler sessiz hıçkırıklarla ye-
tinmek zorunda kaldı. Daha vahimi ise, 
darbe tarihi olan 27 Mayıs günü, dar-
beciler tarafından Hürriyet ve Anayasa 
Bayramı ilan edildi. Bir ihanet günü olan 
27 Mayıs, 1963’ten 1980 darbesine 
kadar bayram olarak kutlandı. Ayrıca, 
hükümetin devrildiği ve Başbakanın 
asıldığı bu kanlı darbe, son dönemlere 
kadar ders kitaplarında “darbe” olarak 
değil “halk hareketi” anlamında ihtilal 
veya devrim olarak tanımlandı. Bugün 
bile bazıları 27 Mayıs’ı darbe değil ihtilal 
veya devrim olarak tanımlamayı sürdür-
mektedirler. 

12 Eylül 1980 darbesinde 650 bin kişi 
gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fiş-
lendi, 7 bin kişi için idam cezası istendi, 
50 kişi idam edildi ve 171 kişi işkenceden 
öldü. Maalesef 12 Eylül darbe ihanetine 
de karşı konulamadı. Öyle ki, darbecilerin 
siyaset yasağı koyduğu Demirel, Erba-
kan, Türkeş ve Ecevit’in yasakları ancak 
7 yıl sonra referandumla yüzde 51 gibi 
düşük bir oyla kaldırılabildi. Oysa cunta-
nın anayasası, yüzde 91 gibi yüksek oyla 
kabul edildi. 

Türkiye’de darbe karşıtı ilk seslerin yük-
selmeye başlaması Turgut Özal’lı yıllara 
rastlar. Dünyadaki gelişmelere de uygun 
düşen bu değişimde Özal’ın açılımcı po-
litikalarının hayli etkisi bulunmaktadır. 
Özal’ın şortla asker denetlemesi o dö-
nem gazetelerde haber olmuş ve vatan-
daş arasında memnuniyet uyandırmıştı.

Gelelim 28 Şubat’a. Darbe karşıtı siya-
si, sivil ve toplumsal direniş örneklerine 
ciddi anlamda ilk olarak 28 Şubat sü-
recinde rastladık. Başbakan Necmettin 
Erbakan başta olmak üzere RP kanadı, 
fire vermeden darbeye direndi. Diğer 
siyasi partilerden, medya ve STK’lar-
dan da darbeye direnenler oldu. 28 
Şubat sürecinde, doğrudan baskılara 
maruz kalan liseliler, üniversiteliler ve 
sivil halkın da çoğu darbeye ayak dire-

di. Darbe önlenememiş olsa bile, darbe 
karşıtlığının ve milli direnişin sosyolojik 
ve siyasi ilk tohumları 28 Şubat’ta boy 
verdi. 2000’li yıllara ulaştığımızda, 28 
Şubat’ın etkisiyle, toplumun her kesi-
minde darbe karşıtlığı yaygınlaştı. 

Darbe karşıtlığının fonksiyonel biçim-
de arttığı tarih ise 27 Nisan 2007’dir. 
O gece, zehir zemberek bir muhtıra 
yayınlandı. Muhtıra amacına ulaşırsa 
muhtemelen darbeye dönüşecekti. 
Herkes şoktaydı. Olacakları tahmin et-
mekte zorlanılıyordu. O sabah, AK Parti 
büyük bir cesaretle muhtırayı reddetti, 
darbeye direndi. Toplumun çoğunluğu 
bu reddedişi, direnişi, özgüveni sahip-
lendi.

Darbe Karşıtlığının Zirvesi: 15 
Temmuz 2016

Darbe karşıtlığının ve işgale direnişin 
zirvesini 15 Temmuz 2016 gecesi yaşa-
dık. FETÖ öncülüğünde başlatılan darbe 
girişimine karşı millet büyük bir aşkla 
vatanına, devlete, hükümete, Cum-
hurbaşkanına ve sokaklara sahip çıktı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan 
Yıldırım süreci doğru yönetti. Medya ve 
siyasi partiler gecikmeden darbe kar-
şısında yer aldılar. Millet artık darbenin 
“düşman” olduğunu biliyordu. Zaten 
darbeciler de düşman gibi saldırıyordu. 

İlk örneklerini Özal’lı yıllarda gördüğü-
müz, 28 Şubat süreciyle birlikte top-
lumsallaşmaya başlayan darbe karşıtlığı 
ve direniş kültürü, 27 Nisan muhtırası-
nın reddedilmesiyle farklı bir aşamaya 
geçti. Sonrasında 7 Şubat 2012 tarihli 
MİT Krizi, 28 Mayıs - 30 Ağustos 2013 
tarihleri arasında gerçekleşen Gezi pro-
testoları, 17 - 25 Aralık darbe deneme-
lerinde darbe karşıtlığı gelişerek siyasi, 
sosyal ve kültürel formlara dönüşmeye 
başladı. 

15 Temmuz akşamında darbecile-
rin Boğaz Köprüsü, TBMM, Cumhur-
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başkanlığı Külliyesi, Başbakanlık, MİT, 
havaalanlarına gibi her yere saldırma-
ları ve daha ilk andan itibaren sivilleri 
vurmaya başlamaları halkta “bunlar 
sanki düşman ordusu gibi” düşünce-
sinin doğmasına sebep oldu. Darbenin 
arkasında, çoktandır kendisine güven-
sizliğin arttığı ve artık hain olduğundan 
kimsenin şüphesi olmayan FETÖ’nün 
olduğunun anlaşılması, darbecilere 
tepkinin hızlı ve yaygın biçimde ortaya 
konulmasını sağladı. Başbakan Binali 
Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “sokaklara ve meydan-
lara çıkın” çağrısı, ülke çapında karşılık 
bulduğu için darbeciler her yerde kar-
şılarında ölümüne direnen insanlarla 
karşılaştılar. 

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın, işgalci ve dar-
beci cuntaya, ölümüne direneceğinin 
biliniyor olması, insanları darbeye 
ölümüne direnç göstermesini sağladı. 
İnsanlar, bu inançla sokaklara çıktılar, 
TBMM’nin önüne koştular, Boğaz Köp-
rüsü’nde tankların karşısına çıktılar, 
meydanları doldurdular. Siyasi parti-
ler ve medyanın çoğunluğunun darbe 
karşısında durması da o gece herkesin, 
vatanına ve özgürlüğüne sahip çıkma-
sını sağladı. Darbe karşısındaki bu bir-
lik, darbeye destek verebilecek kişi ve 
kuruluşları da engelledi. 

15 Temmuz darbe girişimi başarıl-
saydı, hiç şüphesiz dünya tarihinin en 
kanlı darbesi olacaktı. ABD’nin “bizim 
çocuklar” dediği emperyalist cunta-
cılar 12 Eylül 1980’de darbeyi başar-
mışlardı, 15 Temmuz’da ise milletin 
çocukları başardı. Darbeyi sokaklara 
gömerek adını dünya tarihine “dar-
beyi bastıran halk” olarak yazdırdı.  

Türk Darbeciliğinin Fikrî Te-
melleri ve Mekanizmaları

Bir hareketin arkasında “fikir” vardır. 
Darbelerin de arka planında fikirler, ide-

olojiler, hayaller ile mekanizmalar ve 
organizasyonlar vardır. Bunlar darbe-
lere imkân hazırlar, onları kolaylaştırır. 
1960 sonrasındaki 50-60 yıllık tarihi-
mizde 15’ten fazla darbe, darbe girişimi 
ve muhtıra yaşadığımıza göre, ordu-
nun bazı mensuplarını darbeci olması 
yönünde motive eden fikrî dinamikler 
olmalı. Ülkemizdeki darbe motivas-
yonlarının başında Kemalizm, Batıcılık, 
Seçkincilik, Kutsal Devlet, Kutsal Ordu 
anlayışları gelmektedir. 

Kemalizm: Temelinde antiemperyalist 
bir teoriye sahip olmasına karşın, mo-
dernist, pozitivist ve devletçi olduğu 
için, milletin ne düşünüp ne hisset-
tiğini, ne istediğini yok sayan, aksine 
millet için en iyisini kendisinin bilece-
ğini varsayan bir ekol haline gelmiştir. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî kim-
liği ile devlet kurucu özelliği buna ek-
lenince Kemalizm; siyasete karşı rejimi 
koruma-kollama görevini doğal so-
rumluluk kabul etmiş, kendince tehlike 
saydıkları anlarda bunu sağlamanın 
yollarından biri olarak darbeyi önce-
lemiştir. Kemalistlere göre Türkiye, si-
yasetçilere bırakılmaması gereken bir 
ülkedir. Çünkü onlara göre sivil ve si-
yasi iktidar her zaman ihanet edebilir. 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde yer 
alan “Memleketin dâhilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta 
hıyanet içinde bulunabilirler.” şeklinde-
ki ifade bu anlayışın yansımasıdır. 

Batıcılık: Önce Osmanlı’nın sonrasın-
da da Türkiye’nin Batı karşısında geri 
kalmış olduğuna inanma fikridir. Bu-
nun için Batıcılar ve Türk modernist-
leri, devletin devamlılığını sağlamak 
ve muasırlaşmayı gerçekleştirmek için 
her alanda Batı medeniyetinin örnek 
alınmasını zorunlu görürler. Bu anla-
yış sahiplerinden bazıları, bu değişimin 
sanat, eğitim, kültür yoluyla olacağını 
düşünürken bazıları bunun ordunun 
öncülüğünde gerçekleşecek bir ideal 
olduğundan kuşku duymazlar. Ata-

türk İlke ve İnkılaplarının çoğu Batıcılık 
(muasırlaşma-çağdaşlaşma) fikrinin 
eseridir. Batıcılık ve Kemalizm fikri, or-
duda ve bürokrasideki Kemalistleri ve 
solcuların bir kısmını Avrupa ve ABD 
yanlısı olmaya kadar götürmüştür. 
Onun için darbeci cuntalar, darbe an-
larında Avrupa devletleri veya ABD ile 
işbirliği yapmaktan çekinmezler veya 
oralardan gelecek talimatlara boyun 
eğmekte zorlanmazlar.  

Seçkincilik: Doğuştan sahip olduğu-
na inandığı ayrıcalıklar veya sonradan 
edindiği kazanımlar sebebiyle “üstün” 
görmek diyebiliriz. Bu durumu ba-
sitçe izah etmek istersek: “Kibir hali” 
diye tanımlamak mümkün. Darbeci 
askerler, eğitimli olmaları ve devletin 
asıl sahibi olduklarına inanmaları se-
bebiyle, kendilerini siyaset, hükümet, 
bilim dünyası hatta kendi ailelerinden 
üstün görürler. Bir kişide seçkincilik 
duygusu Batıcılık veya Kemalizm ile 
birleşince o insanın darbeci veya darbe 
sever olması kaçınılmaz hale gelmek-
tedir. Akademisyen ve aydınların için-
de darbeye alkış tutanların veya sessiz 
kalanların çok olması bundandır. 15 
Temmuz darbe girişiminde “seçkinci-
lik” bahsine, FETÖ sebebiyle dini etki-
lerin de dâhil olduğunu söyleyebiliriz. 
Onun dinî bakımdan seçkin-seçilmiş 
biri olduğuna inanılması, darbeci asker 
ve bürokratları fazlasıyla motive etti. 

“Kutsal Devlet” ve “Kutsal Ordu” fikri 
ve inancı ise hem darbecilerin zihninde 
hem de halkın gönlünde darbeyi meş-
rulaştıran iki önemli unsurdur. Çünkü 
insanın değil sistemin, rejimin ve so-
nuçta devletin değerli kabul edilmesi, 
devletin her şartta korunması idealini 
doğurmaktadır ki, böylece zaten “asker 
tarafından kurulan devletin siyasiler-
ce değil ordu tarafından en iyi biçimde 
korunacağına” dair kabul, kendiliğin-
den oluşmaktadır. “Kutsal Ordu” anla-
yışını doğuran ve besleyen birden çok 
gerekçe var. Cihat ve vatan savunma 

TÜRKİYE’DE YENİ BİR DARBE MÜMKÜN MÜ?

görevlerinden dolayı ordunun peygam-
ber ocağı olduğuna inanılması, savaş-
çı karakterimizden dolayı her Türk’ün 
asker doğduğu kabulü, Milli Mücadele 
sonunda yeni devletin ordu mensu-
bu gaziler tarafından kurulmuş olması 
gibi… Devlet ve orduya, dinî veya millî 
kutsallık atfetmek dindarlardan solcu-
lara, laiklerden milliyetçilere kadar ge-
niş bir alanda kabul gören bir anlayıştır. 
Onun için “En güvenilir kurumlar” sı-
ralamasında ordu sürekli üst sıralarda 
yer almıştır. Buna karşın siyaset sürekli 
kötülenerek “millet egemenliği” yerine 
“ordu vesayeti” tercihi kolaylaştırılmış-
tır. Yine aynı gerekçeyle, siyasetin ana-
yasa değişikliği veya yeni bir anayasa 
yapmasına sıcak bakılmazken, ordu-
nun anayasa yapmasından rahatsızlık 
düşük oranlarda kalmıştır. 

Ülkemizdeki bir kişi, darbeciliğin fikrî 
temelleri olan beş anlayıştan (Kema-
lizm, Batıcılık, Seçkincilik, Kutsal Dev-
let, Kutsal Ordu) ne kadarına sahipse 
o derece darbeci veya darbe sever 
olmaktadır. Bu yönüyle baktığımızda 
darbecilik bir karakterdir, bir nevi has-
talık veya tutkudur. Daha açık söyle-
mek gerekirse; tedavisi olmayan bir 
sapma halidir. Çözümü ise güçlü millet, 
güçlü demokrasi, güçlü siyaset ve güç-
lü ekonomidir.

Ülkemizdeki darbeleri kolaylaştıran ve 
adeta olağan hale getiren mekanizma-
ların başında anayasayı sayabiliriz. Çün-
kü anayasamız, askeri kurulları ve dina-
mikleri millet egemenliği ve siyasi ikti-
darın üzerinde tanımlamış, bu da aske-
rin, kendince gerekli şartların oluştuğu-

nu sandığı anlarda devlet yönetimine el 
koymasına zemin oluşturmuştur. Ayrıca 
askeri şura gibi kurullarla ilgili anayasa 
ve yasalarda yapılan tanımlar, onları si-
yasi olarak da devletin sahibi olmasına 
yol açmıştır. Türkiye’deki parlamenter 
sistem de, çift başlılığı sebebiyle, çok 
partili siyasi dönemimizde, darbeleri ko-
laylaştırıcı bir işlev üstlenmiştir. 

“Yeni Darbe Mümkün Mü?”yü 
Düşünürken 15 Temmuz’u Doğ-
ru Yorumlamak

“Türkiye’de bundan sonra yeni bir dar-
be mümkün mü, yeni bir darbe ihtimali 
nedir?” gibi sorulara cevap ararken 15 
Temmuz 2016’da Türkiye’nin karşı kar-
şıya kaldığı “şey ”in ne olduğunu tam 
olarak ortaya koymak gerekir. 

EĞİTİM-AKADEMİ
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15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişi-
mi, öncekilerden farklılık gösterdiği gibi 
“darbe” tanımını aşan niteliklere sahip-
tir. Bunlardan bazıları şunlardı:

Yönetime değil devlete el koymak: 
Türkiye’deki askeri darbelerin temel 
özelliği “yönetime el koymak” iken 15 
Temmuz girişimcilerinin sadece yöne-
time değil devletin tamamına ve her 
birimine el koymak şeklinde geniş bir 
amaçları olduğu gözüküyordu.

Geçici değil kalıcı olmak: Türkiye’de 
cuntalar belli bir süreliğine yönetime 
el korlar, genelde anayasa değişikliği 
yapıldıktan sonra muvazaalı da olsa si-
yasete yönetimi bırakırlardı. Ancak 15 
Temmuz cuntasının, deşifre olan plan-
larının çok geniş olması ve bildiri met-
ninde ortaya konan siyasi, sosyal ve 
diplomatik hedefler, darbecilerin birkaç 
yıllığına değil, daha uzun vadeli (belki 
de kalıcı) bir askeri iktidar hedefledik-
lerini gösteriyor. 

Çoklu darbe: Darbeler genelde siya-
sete yönelik olur ancak 15 Temmuz 
darbe girişiminde çoklu darbe planı 
gözüküyordu. Darbenin hedefinde hü-
kümet, ordu, bürokrasi ve millet vardı. 

Katliamlı darbe: Darbeyi alanda uy-
gulamak üzere cuntadan görev alan 
ekiplerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı öldürme planı başta olmak 
üzere gerektiğinde herkese (direnen 
askerler, siyasetçiler, siviller gibi) silah 
sıkmak üzere talimat almış olmala-
rı darbecilerin katliam kültürüne işa-
ret ediyor. Darbeciler ilk 7-8 saatte 
200’den fazla kişiyi öldürdüler, 2 bine 
yakın kişiyi de yaraladılar. 

İşgal planı: 15 Temmuz darbe giri-
şimcilerinin TBMM, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, Başbakanlık binası, MİT bi-
nası, TÜRKSAT, Boğaz Köprüsü, ha-
valimanları gibi yerleri bombalamaları 
ile Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye 

çalışmaları farklı bir durumun varlığına 
işaret ediyor. Ayrıca darbecilerin Ab-
dullah Öcalan’ı öldürmeye çalışmaları; 
ordunun darbeci ve darbe karşıtı şek-
linde ikiye bölünmesine yönelik planlar; 
AB, ABD ve NATO’nun uzun süre darbe 
aleyhine açıklama yapmaması; İncirlik 
Üssünün darbe lojistiğinde kullanılma-
sı; ABD’li yetkililerin darbe karşısında 
tuhaf tutumları ve yer yer sevinç ifade 
eden sözleri… Bütün bunları bir ara-
da düşününce, 15 Temmuz’un aslın-
da Arap Baharı örneğinde olduğu gibi 
yönetilemez, kargaşaya sürüklenmiş, 
iç çatışma yaşayan bir Türkiye hedef-
lediği ortaya çıkacaktır. ABD’nin Orta-
doğu stratejisinin bir süredir “kaos ve 
yönetilemezlik” olduğu da göz önüne 
alındığında, darbecilerin niyeti yöneti-
me el koymak olsa da, süreci kurgula-
yanların işgale açık bir Türkiye oluştur-
ma saikiyle hareket ettikleri iddiamız 
güçlenmektedir. Dolayısıyla, darbeciler 
başarsaydı, ellerinde yönetecekleri bir 
Türkiye olmayacaktı.

Yeni Darbe İhtimali 

Yukarıda anlattıklarımdan sonra “Tür-
kiye’de bundan sonra yeni bir darbe 
mümkün mü, yeni bir darbe ihtimali 
nedir?” sorularına cevaplarım şunlardır:

Yönetime el koymak niyetiyle kla-
sik darbe girişimleri, eskisine nazaran 
zorlaştı. Çünkü darbenin fikri temelleri 
ve mekanizmaları zayıfladı, darbeyi fi-
ziken kolaylaştıran unsurlar devre dışı 
kaldı, halk başta olmak üzere sosyal, 
siyasi ve kültürel dinamiklerin çoğu 
darbe konusunda artık daha bilinçli. 
Üstelik askerin içinde darbe karşıtları 
çoğaldı. 

Yönetime el koymak niyetiyle klasik 
darbe girişimleri, eskisine nazaran çok 
zor olsa da imkânsız değil. Çünkü Türk 
Ordusu, aynı zamanda bir NATO Ordu-
su. Bunun yanı sıra, darbeciliğin temel-
lerini oluşturan fikirler, ordu mensup-

larının zihinlerini, belli ölçülerde şekil-
lendirmeye devam ediyor. Klasik-gele-
neksel darbeler zor olsa da “yeni nesil” 
darbeler mümkün. Darbeler bir yönüy-
le depreme benzerler. Fay hattında ise-
niz hep hazırlıklı olmak gerekir, çünkü o 
kendini zamana göre üretmeyi dener. 
“Yeni nesil darbe” kavramı üzerine zihin 
yormamız gerekir. 

Kaos ve yönetilemezlik planları üze-
rinde ayrıca düşünmeliyiz. Çünkü darbe 
açıktan gelen bir tehlike iken iç savaş 
veya işgal amaçlı üretilen senaryolar 
ve planlar daha sinsi yol almaktadır.  Bu 
noktada şu soruyu merkeze alabiliriz: 
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya-
da kaos, iç savaş, kutuplaşma yapmak 
isteyen coğrafyamızın ortak düşman-
ları bu amaçlarına ulaşmak için hangi 
mekanizmaları, gerilimleri, stratejileri, 
mecraları kullanırlar? 

Darbe, işgal, iç savaş, kaos ve yöneti-
lemezlik planlarına karşı ne yapılması 
gerektiği üzerine herkesin daha çok 
düşünmesinin kaçınılmaz olduğu bir 
dönemdeyiz. Üstelik bu düşünme sü-
recini, tek başımıza değil “coğrafya şu-
uru” çerçevesinde Ortadoğu, Balkanlar, 
Afrika ülkeleriyle birlikte yürütmeliyiz. 

TÜRKİYE’DE YENİ BİR DARBE MÜMKÜN MÜ?

KAGEM KİTAPLIĞI
15 TEMMUZ’DA ŞEHİT DÜŞTÜLER 
BAŞKENTİ DÜŞÜRMEDİLER

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi, 
elbette siyasi tarihimizde ve kahraman Türk halkı tarafından asla unutul-
mayacak bir gece ve tarihî bir destan olmuştur. Bu hain kalkışmanın ya-
şandığı gecede; 241 vatanperver insanımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 
binlerce vatandaşımız ise gazi olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış Fethullahçı Terör Örgütüne 
(FETÖ) mensup subay ve generaller tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 
darbe girişimini halk, büyük bir kahramanlık örneği göstererek engelledi. 
Kimi işçi, kimi elektrikçi, kimi mühendis, kimi de öğrenciydi… Onlar eşti, ba-
baydı, evlattı, kardeşti ama ailelerinden önce vatanlarını ve devletin birliğini 
düşündüler ve şehit oldular.

15 Temmuz ülkemiz için bir dönüm noktası, bir kurtuluş günü, kanlı bir 
iç savaş girişimine karşı halkın kahramanca direnişidir. FETÖ destekli bu 
hain darbe girişimini yakın tarihimizdeki 1960, 1971 ve 1980 darbelerin-
den ayıran en büyük özellik; daha önceki darbelerde Türkiye Cumhuriyeti 
askeri gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi insanının canına doğrudan 
kastetmemiştir. 15 Temmuz gecesi askeriye içerisindeki hain yapılanma 
neticesinde milletin silahı, milletin üzerine çevrilmiş ve 241 insanımız şehit 
olmuştur. Gazeteci Yasemin Asan, şehitlerimizin aziz hatırlarını ve kahra-
manlıklarını “15 TEMMUZ’DA ŞEHİT DÜŞTÜLER BAŞKENTİ DÜŞÜRMEDİ-
LER” adlı kitabında kaleme almış. Başkent Ankara’da şehit düşen 89 sivilin 
ailesi ile yüz yüze görüşerek şehitlerin hayat hikâyelerini, 15 Temmuz gece-
sinde hangi şuurla evden çıktıklarını, giderken ailelerine neler söylediklerini 
ve meydanlarda yaptıkları kahramanlıkları kayıt altına alan Asan gelecek 
nesillere bu destanın iletilmesi için önemli bir adım atmış oldu. 

EĞİTİM-AKADEMİ



SOSYAL SORUMLULUK VE SANAT

Ayşe ŞAHİNBOY DOĞAN
Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni

Ayşe ŞAHİNBOY
Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni

Osman Hamdi Bey’in 1906 yılında resmettiği “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı 
tablosunu ilgilenenler bilir. Terbiye erbabının kaplumbağaları izleyen hali gö-
zünüzün önüne gelmiştir. Adamın elinde ney vardır, sırtında ise nakkare veya 
kudüm cinsinden vurmalı bir çalgı durmaktadır. Bu resme dair yapılan yorum-
larda terbiyecinin sanat yoluyla yani musiki ile kaplumbağaları terbiye etme-
ye çalıştığı söylenir. Musikinin ruhu yönlendirici, iyileştirici özellikleri vardır. 
Bundan sebep; Osmanlı döneminde musiki, hastalıkların tedavisinde de kul-
lanılmıştır. Edirne’de günümüze kadar korunan II. Beyazıt Külliyesi, Osmanlı 
zamanında özellikle psikolojik hastalıkları olanların iyileştirilmesi noktasında 
musikinin kullanıldığı bir tıp merkeziydi. 15. yüzyılda Avrupa’da akıl hastaları-
nın yakıldığı, mahzenlere kapatıldığı düşünüldüğünde Osmanlı’nın hastaların 
ruhlarını iyileştirmek için müziği, su seslerini, güzel kokuları içinde barındıran 
bir külliye inşa etmesi ecdadımızın zarafetinin ve bilgeliğinin ispatıdır. Zengin 
kültürümüzde sanat, ağırlıklı olarak insanların faydasına yönelik kullanılmış-
tır. Sanatın her dalı insana ufuk açar, farklı görüşler kazandırır ve geliştirir. Tabi 
buna “olumlu ve doğru maksatla kullanılanlar” diye bir şerh düşmek gerekir. 
Çünkü alt metni kötü olarak kullanılan sanat, toplumlara ciddi zararlar verir. 

İnsanların en çok ilgi duydukları sanat dalları arasında başta sinema, tiyatro 
ve müzik gelmektedir. Kitlelerin yönergesini bile değiştirme kudretine sahiptir 
bu alanlar. Örneğin yakın tarihin önemli olayları arasında yer alan İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında Hitler’in Yahudilere karşı yaptığı soykırımı anlatan filmler, 
Nazi Almanya’sına karşı dünyada bir öfke ve nefret oluşturmaya yetmiştir. 
Antik Yunan döneminde ise din adamları Dionysos, Zeus, Herkül gibi uydurma 
tanrılarının güçlerini anlatmak için tiyatro oyunlarını aracı kılar, efsanelerle 
insanları etkilemeyi başarır. 

Tiyatro, görüntünün aktarılması dolasıyla sinemanın 20. yy’ds 7. sa-
nat olarak kabul görmesine kadarki süreçte en etkin sanat dalıydı. Sine-
ma diğer sanat dallarına nazaran çabuk yayılabilir ve çoğaltılarak daha 
çok insana aynı anda ulaşabilir. Amerikan kültürünün yine dünya çapın-
da kabul görmesi sinema vasıtasıyla olmuştur. Bunun avantajlarını iyi ni-
yetle kullananların yanı sıra sinema, kendi görüşlerini empoze etmek 
isteyenler için de mükemmel bir vasıtadır. Sinemanın hâkimiyetini ise in-
sanların evlerine kadar giren kara kutu dedikleri televizyon devraldı.  
Şimdilerde televizyon, sadece izlediklerinden hayata karşı tecrübeler çıkartan 
topluluklar için önemli bir karar mekanizması. Tabi ki televizyonu bu sanat 
dallarını yayınlayan bir iletişim aracı olarak ayrı bir başlıkta değerlendirmek 
gerekir. 

1982 yılında İstanbul doğdu. Lise yıl-
larında tanıştığı Kültür Dünyası ve Eği-
tim Bilim Dergisiyle yayın hayatında 
çalışmaya başladı. 16 yaşında bilişim 
muhabirliğine başlayan Şahinboy, dört 
yıl boyunca bilişim ve teknolojiyle ilgi-
lendi.1998-2006 yıllarında Eğitim Bilim 
Dergisinde çalıştı. Millî Gazete, Gerçek 
Hayat, Filmarası, Genç Dergi gibi basılı 
yayınların haricinde Sadibey.com gibi 
internet sitelerinde de sinema yazıla-
rı yazdı. Eşi Osman Doğan ile birlikte 
Tiyatro Külliyen adında bir grup kur-
du. Yetişkin ve çocuk oyunları kaleme 
aldı. Kısa film çalışmaları gerçekleştirdi. 
Koordinatörlüğünü üstlendiği tiyatro 
grubunda halen tiyatro üzerine eğitim-
ler vermeye ve oyun yazmaya devam 
ediyor. Ayrıca 5 yıldır Beyoğlu Beledi-
yesi’nde tiyatro eğitim koordinatörlüğü 
yapıyor. Türkiye genelinde yayınlanan ve 
tiyatro alanında benzer örneği olmayan 
Kulis Tiyatro Dergisi’nin ise yayın yönet-
menliğini yürütüyor. 

Farkındalığı Artırmak İçin Sanat

İnsanları izlerken, dinlerken veya 
seyrederken büyüleyen, etkisi altın-
da bırakan, yönlendiren ve fikir sahi-
bi edindiren sanat dalları, kurumlar 
tarafından sosyal sorumluluk proje-
lerini yayma noktasında da devreye 
girer. Madde bağımlılığı, intihar, çocuk 
istismarı, aile içi şiddet gibi toplumun 
kanayan yaralarının ne derece olum-
suzluk içerdiği anlatılmaya çalışılır. 
Farkındalık oluşturmak ve bireyin 
hayatını kötü yönde etkileyen fak-
törlere karşı bilinç kazandırmak için 
geçmişten günümüze örnek çalışma-
lar yapılmıştır. Biz de bu yazımızda 
sanatın sosyal sorumluluk alanında 
nasıl kullanıldığına dair örneklere göz 
atacağız. 

1993’te yayınlanan İrvine Welsh’in 
Trainspotting adlı eseri, İskoç genç-
liğinin işsizlik ve uyuşturucu batağı-
na sürüklenişini ele alır. Eserin daha 
çok duyurulması noktasında Harry 
Gibson devreye girer ve kitabı oyun-
laştırarak İngiltere’de sahneye taşır. 
Oyun, toplumun kenarına itilmiş bu 
gençlerin ortak sorunlarını, düzenle 
ve toplumla yaşadıkları uyumsuzlu-

ğu, şiddete ve ölüme yazgılı yaşam-
larını gerçekçi bir tiyatro diliyle izleyi-
ciye aktarmaya çalışır. 

Gençlerin hayatlarını bitiren, aileleri 
dağıtan illetlerden kurtulma ve hal-
kı bilinçlendirme sadece Avrupa’ya 
has bir durum değildir. Yaş sayısının 
gün geçtikçe düştüğü uyuşturucu 
kullanımı ile ülkemiz, büyük müca-
dele içindedir. Lakin bazen mücadele 
yöntemlerinde anlatım dili doğruyu 
göstermek isterken yanlışa teşvik 
edebilir. 

Yönetmen Halit Refiğ’in 1983 yı-
lında çektiği Beyaz Ölüm filminde 
insanlara eroinin ne olduğu, nasıl 
kullanıldığıve ölüme götüren sürec 
aktarılır.  Refiğ bu filmle, toplumsal 
bir farkındalık oluşturmak isterken, 
bilmeyenler için “eroin nasıl kullanılır”ı 
da göstermiş olur. Bu da bize duyar-
lılığı artıralım derken özenti sağlaya-
cak bir tarzdan uzak durmamız ge-
rektiğini gösterir. 

İnsan sağlığına en fazla zarar ve-
renlerin başında gelen sigara da, yine 
sanatın gündeminde kendine yer bul-
muştur. Özellikle ülkemizde televiz-

yon, beraberinizde anlatmak istediğine 
ulaştırmak televizyonun yaygınlığına 
karşı elbette daha zayıf kalıyor. O yüz-
den marşı bilinir kılan yapılan ziyaretler 
değil, çekilen klibin ana kanallarda ülke-
nin geneline izlettirilmiş olmasıdır. Bu 
noktada 1968’den bu yana hayatımızın 
içerisinde olan ve toplumsal olarak ya-
şadığımız değişimleri büyük ölçüde et-
kileyen televizyon, sosyal sorumluluk 
projelerinin duyurulmasında önemli rol 
oynar. Tek kanallı yıllarda TRT, toplum-
sal değişimin olumlu yönlerine katkı 
sağlamak için kamu spotları, parodiler 
ve diziler hazırlatıp yayınlar. 

1978’de TRT ekranlarında yayın-
lanan 5 Dakika programı da bu ça-
lışmalardan biridir. Zuhal Çetinka-
nat’ın sunumuyla toplumsal davranış 
kuralları hakkında hazırlanan kısa 
hikâyeleri, dönemin iyi oyuncuları 
canlandırır. Programda hasta ziya-
reti, okur-yazarlık, yalan söylemek, 
definecilik, geçim sıkıntısı gibi onlarca 
konu işlenmiştir. Halkı bilinçlendirmek 
için hazırlanan bu programlar o yıllar-
da henüz teknoloji/internet hayatı-
mızı zapt etmediği için çok ilgi görmüş 
ve dikkat çekmiştir. 80’ler ve 90’lar-
da aynı şekilde TRT de devlet kanalı 
olması sebebiyle toplumsal eğitimi 
yayın politikasında hep öncelikli tut-
muştur. 

Sigaraya Özenme!

Sigaraya karşı duruşları müzik dün-
yasında da örneklerle görmek müm-
kündür. 80’li yılların başında Rüya 
Ersavcı ve Cem Bezeyiş ’in “Sigaraya 
Özenme” şarkısının TRT ekranlarında 
Walt Disney’in çizgi film karelerinden 
kurgulanmış müzikli klibini hatırla-
yanlar olacaktır. 

O yıllarda gösterilen çizgi filmlerde-
ki sigara görselleri ise dikkat çekicidir. 
Küçük yaşlardan itibaren izledikleri-
miz, gördüklerimiz ve duyduklarımız 
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zihnimizde yer edinir. Kişilik oluşum 
sürecinde doğru göstergelerle büyü-
memişsek kötü alışkanlıklara karşı da 
duyarlılık göstermeyiz. Yanlış yollara 
sapmak böyle bir gelişim evresinden 
sonra kaçınılmaz olur.  

Toplum düzenini korumak, güvende 
tutmak gibi vasıfları bulunan emniyet 
teşkilatı da sanatı anlatım yolu ola-
rak kullanmaktadır. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Baş komiseri Za-
fer Ercan'ın Testi Kırılmadan adlı ki-
tabı madde bağımlılığına düşme teh-
likesi olan gençlere ve ailelere yönelik 
bir çalışmadır. 

Tiyatro oyunu olarak sahneye Bay 
Ex adıyla uyarlanan eser, gerçek ha-
yattan alınan hikâyesiyle dikkat çeker. 
Bay Ex, oyun içerisinde gençleri kan-
dırarak uyuşturucu batağına düşürür. 
Üç farklı hayat ve Bay Ex  arasında 
gidip gelen oyun, gençleri bilinçlendir-

mek için yapılan önemli çalışmalardan 
biridir. Zafer Ercan, madde bağımlılığı 
konusu üzerine hassasiyeti olan bir 
emniyet mensubu olarak bugün de 
sadece suçluları yakalama vazifesi 
değil, aynı zamanda insanları bilinç-
lendirme ve yeni nesli bu batağın için-
den kurtarma konusunda mücadele 
vermeye devam etmektedir. 

Sabahattin Kudret Aksal: “Tiyatro, 
sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, 
geliştirir insanı, dünyasının sınırları-
nı genişletir” der. Eski yunan tiyatro 
anlayışı içinde çocuklara dini bilgileri 
eğlenceli oyunlarla anlatma yolunu 
seçenler başarılı olmuşlar, hatta ço-
cuklar oynanan oyunları gerçek san-
mıştır. 60 dakika içerisinde ağlayan, 
gülen oyuncuların ruh hallerine kişi 
kendisini kaptırır ve oyunun sonunda 
izleyicinin algısında işlenen tema et-
kili kalır. 

Devlet Tiyatrolarının sahneye koy-
duğu Nihayet Bitti oyunu, bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak seyirci kar-
şısına çıkmıştır. Tek kişilik bir oyun 
olan projenin başkahramanı ise yürü-
me engelli bir sanatçıdır. Yönetmenli-
ğini Ankara Devlet Tiyatrosu rejisörü 
Murat Çıdamlı’nın yaptığı ve engelli 
sanatçı Göktuğ Tolga Demiralp’in rol 
aldığı oyun, yaşamı boyunca her is-
tediğini elde eden, mutlu, başarılı ve 
yıldız bir gazetecinin kendisini ölümün 
kıyısına nasıl sürüklediğini anlatır. En-
gelli insanların hayatın her aşamasın-
da kendine yer bulması açısından bu 
proje de önemlidir. Aynı sezon İstan-
bul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Turgay 
Tanülkü’nün danışmanlığını yaptığı, 
Muzaffer İzgü’nün yazdığı ve Erdem 
Öksüz’ün yönettiği barış temalı Sınır 
adlı tiyatro oyununda ise üç zihinsel 
engelli genç sahne alır. 

SOSYAL SORUMLULUK VE SANAT

Engel Olma…

Toplumsal sorunlara karşı sanatçı-
ların duyarlılık göstermesi ve çözüm 
yolları noktasında çalışmalar yapması 
önemlidir. Çünkü yaşadığımız toprak-
lar üzerinde sadece birey olarak ha-
reket halinde değiliz. Başka insanlarla 
birlikte aynı havayı teneffüs ediyor ve 
birbirimizden etkileniyoruz. Sanatın 
tam da bu noktada devreye girme-
si, dert edinilen konulara dikkatleri 
çekmeyi başarılı kılar. Yönetmenliğini 
Osman Doğan’ın yaptığı, çocuk tiyat-
ro atölyesi öğrencilerinin oyuncu ola-
rak oynadığı Engel Olma kısa filmi de 
özellikle tekerlekli sandalye ile sokak-
ta yol almaya çalışanlara nasıl zorluk-
lar çıkardığımızı gözler önüne serer. 
Kaldırımlara çıkartılan, yanlış park 
edilen araçlar, geçişi zorlaştıran di-
rekler ve yol kenarlıkları, film boyunca 
tekerlekli sandalyedeki çocuğun ya-
şadığı zorluklarla beraber gösterilir. 

Yüksek bütçeli prodüksiyonlara ih-
tiyaç duymadan, kimi zaman bir sa-
natçının kendi hayat hikâyesini anlat-
ması bile toplumda etki uyandırabilir. 
Almanya’da doğup büyüyen oyuncu 
Haluk Piyes de bunlardan biri. Babası, 

Piyes 3 yaşındayken hapse girer, an-
nesi gurbette çocuklarına tek başına 
bakmak zorunda kalır. Almanya’da 
uyuşturucu bağımlılarının, çetelerin 
olduğu bir gettoda büyümek zorun-
da kalan sanatçı, kötülüklerden an-
nesinin ona göstermiş olduğu büyük 
sevgiyle korunduğunu anlatır. Alman-
ya’da 16 yaşında başladığı Sosyal 
Danışmanlık vazifesini 40 yaşında da 
devam ettiren Piyes, gençlerle sıklık-
la bir araya gelerek "Hedef Sensin”, 
Madde Bağımlılığına Hayır", “Sağlıklı 
Gençlik” gibi başlıklar altında semi-
nerler verir. Piyes, gençlerin vakitleri-
nin spor, sanat gibi alanlarla doldur-
maması ve ailelerin de sevgi, ilgi ve 
doğru bilgiyle çocuklara yaklaşma-
ması neticesinde gençlerde madde 
bağımlılığı ve şiddetin artabileceğini 
söyler. 

2015’in Ağustos ayında Yeşilay ve 
TRT arasında sorumlu medyacılığa 
örnek olması, bağımlılık konusunda 
toplumu bilinçlendirme, başta genç-
lik olmak üzere tüm toplumu tehdit 
eden her türlü bağımlılığı önleme adı-
na sorumlu davranmayı öngören bir 
protokole imza atılır. Protokol kapsa-
mında TRT Okul ekranlarında gençleri 
bağımlılıklar konusunda konuşturabi-
lecek, gençlerin farkındalıklarını arttı-
racak ve konu savunması yapabilecek 
münazara yarışması düzenlenmesi-
ne karar verilir. İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından belirlenen 26 
okul arasında münazara konularının 
dağılımı ve okulların eşleşmesi için 
kura çekimi yapılır ve kurada çıkan 
okullar Savunuyorum programında 
konularını münazara etmeye hak ka-
zanır. Haluk Piyes de bu programın 
sunucusu olarak görev alır. 

Hayal dünyamızın içerisine yer 
edinen karakterlere can veren oyun-
cuların duruşları, kişisel hayatları da 
örneklik teşkil eder. Sevdiğimiz, be-
ğenerek takip ettiğimiz oyuncuları 

çoğu zaman taklit ederiz. Bu nokta-
da Haluk Piyes ’in duyarlılığı ve ver-
diği mücadele önem arz ediyor. Tam 
tersi durumlarda Kurtlar Vadisi gibi 
projelerdeki karakterlere özenme-
nin sonucunda, özellikle varoşlarda 
yaşayan gençlerin şiddeti nasıl bir 
maharet haline getirdiğini görmek-
teyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar 
Olmaz televizyon dizisi gibi illegal 
yollarla kendi adalet sistemini yaşa-
yan, canı istediğinde silahıyla hasmı-
nı öldürmekte hiçbir beis görmeyen 
karakterlerin ise gençler üzerindeki 
olumsuz etkisini ana haber bülten-
lerini izleyerek anlamak mümkün. 
Başta da belirttiğimiz gibi kitle ileti-
şim araçlarını toplumları çökertmek 
içinde kullananlar maalesef mevcut. 

Sanat, sosyal sorumlulukla birleş-
tiği noktada sadece görünen sorun-
lar değil aynı zamanda görünmeyen, 
adı yeni konulmuş hastalıkları da 
insanlara anlatma işlevi görür. Adı 
konulmamış hastalıklar ise sevdikle-
rimizi aramızdan alır. Edebiyatımızın 
önemli kalemlerinden Ömer Seyfet-
tin’in trajik sonu buna bir örnektir. 
1920’nin 23 Şubat’ında ağırlaşan 
Ömer Seyfettin, Haydarpaşa Has-
tanesine kaldırılır. Yemek yiyeme-
yecek durumdadır ve her gün biraz 
daha zayıflamaktadır. Yakın arkadaşı 
Ali Canip, Seyfettin’in bu durumuna 
yardımcı olmak için evinden yemek-
ler getirir, onunla özel olarak ilgilenir. 
Lakin sürekli meyve hoşafları, man-
dalinalar ve portakallar yedirilen ya-
zarımız gün geçtikçe daha da kötüye 
gider. Ömer Seyfettin, hastalığının 
adı konulmadığı için, yanlış tedavi 
edilmeye çalışılırken vefat eder. Eğer 
o dönem şeker hastalığının ne oldu-
ğu biliniyor olsaydı, belki de kısacık 
ömrüne onca eseri sığdırmış kıymetli 
bir ismi erkenden kaybetmeyecektik. 

Hayal dünyamızın 
içerisine yer edinen 
karakterlere can veren 
oyuncuların duruşları, 
kişisel hayatları da 
örneklik teşkil eder. 
Sevdiğimiz, beğenerek 
takip ettiğimiz oyuncuları 
çoğu zaman taklit ederiz. 
Bu noktada Haluk Piyes 
’in duyarlılığı ve verdiği 
mücadele önem arz 
ediyor. 
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Yağmur Adam ve Otizm

Çocuklarda sıklıkla rastlanan otiz-
min de adı çok geç konulmuş, fark 
edilmiş hastalıklardan biridir. 80’li 
yıllarda özellikle Amerika’da çocukluk 
şizofrenisine benzetilerek tedavi edil-
meye çalışılan otizm farkındalığı ol-
dukça zayıftı. Aileler farklı davranışlar 
sergileyen çocuklarını kapalı yurtlara 
yatırıyor, onları kaderleriyle baş başa 
bırakmak zorunda kalıyordu. Çünkü 
meselenin aslında ne olduğunu ve 
hastalığın nasıl tedavi edilmesi ge-
rektiğini o yıllarda bilen kişi sayısı ol-
dukça azdı. 

Senaryo yazarı Barry Morrow, 
1980'lerin başında Kim Peek adında 
otistik bir dahi ile tanışır. Peek, tarih, 
edebiyat, coğrafya ve müzik dâhil 15 
kategoride dahi ilan edilmiştir. Yine de 
zekâ testlerinde ortalamanın altında 
puan almaktadır. Morrow, Peek ile 
tanıştığında Yağmur Adam filminin 
senaryosunu yazmaya karar verir. 
Yağmur Adam, İngilizce adıyla Rain 
Man filmi, Peek gibi otistik dâhilere 
adanmıştır. Dustin Hoffman ve Tom 
Cruise’un başrollerini paylaştığı film, 
dünyada henüz otizm yeni yeni konu-

SOSYAL SORUMLULUK VE SANAT

şulmaya başladığı dönemde, 1988’de 
çekilir. Dustin Hoffman'a Oscar ödülü 
kazandıran sayma yetisi çok gelişmiş 
otistik Raymond Babbitt karakte-
ri “Otizm aslında nedir?” sorularının 
yüksek sesle sorulmasını sağlar. Hof-
fman bu zor role hazırlanırken o za-
manlar 37 yaşında olan Peek ile gö-
rüşmüş ve içedönük halini aşmasına 
yardım etmiştir. Baryy Morrow’ un 
başarılı senaryosuyla otizm hasta-
lığına dikkat çekmesi ciddi bir sosyal 
sorumluluk projesidir. 

Sosyal Medya ve Sanatçılar 

Allah, tüm kâinatı olduğu gibi insa-
nı da muhteşem yaratmıştır. Lakin 
biz doğayı bozup, doğal olmayanları 
tüketerek vücudumuza ciddi zararlar 
vermekteyiz. Kimyamızı bozduğumuz 
için de farklı hastalıklar türemekte-
dir. Sadece düzeni bozanların değil, 
masum insanların da zarar gördüğü 
dünyada yeni yeni hastalıklarla tanış-
maya devam ediyoruz. 2014 yılında 
ülkemizde ve dünyada ALS hastalı-
ğına dikkat çekmek için başlarından 
aşağıya buzlu su döken sanatçıların 
videolarını hatırlarsınız. Amerikan 
ALS Derneği tarafından başlatılan, 
hastalığa dikkat çekmek ve bağış top-
lamak için “Ice Bucket Challenge” yani 
“Bir Kova Buz” kampanyasına katılan 
ünlü isimlerin çektiği videolar tüm 
dünyada etki uyandırmıştı. Yapılmak 
istenen hastalığın tedavisini araştı-
ran kurumlara destek olmak ve ALS 
hastalarının yaşam kalitesini artır-
mak için kaynakları çoğaltmaktı. Sos-
yal medyanın artık insanlara ulaşma 
noktasındaki etkisi düşünüldüğünde, 
toplum yararına hazırlanan projeler-
de önceliğini tahmin edersiniz. 

Başka bir örnek ise geçen sezon 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
mız ve MİKADER (Minik Kalplerle El 
Ele Derneği) işbirliğiyle İçerde adlı dizi 
ekibinin ortaklaşa yürüttüğü sosyal 

sorumluluk projesiydi. Desteğe ih-
tiyacı olan çocuklar için kapsamlı bir 
rehabilitasyon merkezi açmak adına 
İçerde dizisinin Çağatay Ulusoy, Aras 
Bulut İynemli, Çetin Tekindor gibi ünlü 
oyuncuları elleriyle kalp işareti yapa-
rak “kalbimiz çocuklarla atıyor” deyip 
kampanyaya destek çağrısı yapmıştı. 
Minik Kalpler İçerde başlığı altında 
hazırlanan kamu spotları halkın dik-
katini çekmiş, merkez için gereken 
miktarda bağış toplanmıştı. 

Sonuç olarak sanatın her dalı, ileti-
şim araçları anlatılmak istenilen der-
de aracılık eder. Sosyal sorumluluk 
dediğimiz, toplumun yararına olacak 
çalışmaların tesirini artırmak, duyur-
mak için “sanat” her zaman öncü ola-
caktır.

 

Yü r ü  karde s im
AYAKLARINA BIR 

KUDÜS GÜCÜ GELSIN   
Nuri Pakdil

Gel anne ol
 çünkü anne

bir çocuktan bir Kudüs yapar
adam baba olunca içinde 
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Abulhamit GÜLER 
Yazar - Yönetmen

 
İNSANI DİRİ TUTAN SORU  
İŞARETİ VE 15 TEMMUZ’DA MEDYA 
ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Abulhamit GÜLER 
Yazar - Yönetmen

1980 yılında Erzurum’da doğdu. 
Bursa Merkez İmam-Hatip Lisesinden 
mezun olduktan sonra Atatürk Üniver-
sitesi Erzurum MYO Radyo-TV Yayıncı-
lığı Bölümünü bitirdi. Dikey Geçiş Sınavı 
ile aynı üniversitenin İletişim Fakültesi 
Radyo TV ve Sinema Bölümüne geç-
ti, 2003 yıllında İstanbul’da çalışmaya 
başladı. Birçok medya kuruluşunda mu-
habir, editör, haber müdürü ve yayın yö-
netmeni olarak çalıştı. Çeşitli kısa film, 
belgesel ve senaryo çalışmalarına imza 
attı. Sinema eleştirmenliğini uzun yıllar-
dır sürdürüyor. TRT için “28 Şubat Film-
leri” projesinin yürüttü. Yine TRT için "15 
Temmuz Filmleri" projesini yürütüyor.  
Birçok sinema eğitimi projesinde koor-
dinatör ve eğitmenlik yapan Güler, halen 
TV NET için 'Kitap Kokusu' programını 
hazırlayıp sunuyor.

Güç mü medyayı yönetir, medya mı gücü? Medya 4. kuvvet midir yoksa kuv-
vetler üstü müdür? Tarafsızlık, nasıl olur da insanlık tarihinin en mühim kisvesi, 
ütopyası ve hatta yalanı haline gelir? Medya tarafsız mıdır? Daha doğru bir ifa-
deyle, tarafsız olması gerekli midir? Bu mümkün müdür? Demokratik toplumlar-
da iktidar kimdir? “Kimin elindedir” değil, kimdir? Değişen dünyada değişen araç-
lar, değişen insanoğlunu, değişmenin kendisi olan “tarih”e nasıl hazırlıyor? Suyun 
suya benzediği gibi dün bugüne benziyorsa, tarihin tekerrür ettiği hakikatinden 
bizi uzaklaştıran kim? Gittikçe özgürleşiyorsak, nasıl oluyor da gittikçe tutsak-
laşıyoruz? Tutsaklık, dogmalarımız mı? İnanmamayı marifet sayan postmodern 
insanın, inanmama inancındaki dogması bizi nereye sürüklüyor? Dahası inanan-
lar, bu postmodern dogma sofrasının neresinde? Bizi bu sofraya kim oturttu? 
Hangi güç? Güç nedir? Kimde güç? Medya ne kadar güçlü? Güç mü medyayı yö-
netir, medya mı gücü?

Peş peşe sıralanan sorular modern zaman insanını korkutur. Zira hemen cevap 
almak ister. Cevap vermese bile bir şekilde doğru cevaba ulaşması gerekir. Ara-
ma motoru yeter çoğu zaman...

Cevabı arama motorundan alan zihin yapısı, gittikçe daha basit, yüzeysel, net ve 
primitif sorulara göre dizayn olur. En kötüsü de, artık sorunun bir kıymeti kalmaz. 
Çünkü “bilgi güçtür” ifadesini, “En hızlı cevabı nasıl bulursan bul, sen bul” şeklinde 
anlar. Bilgi yarışmalarının bu denli ilgi çekmesinin sebebi bu olsa gerek. Bilmek, 
fark oluşturmak demek. Yani, güç sahibi olmak. Yani, takdir edilmek. Yani, var 
olmak...

Dürüstlük, Soru ile Başlar

Böylesi ontolojik bir meseleyi bilimsel bir makalenin maddeleri arasında görme-
ye alışıksınız belki. Oysa bilim de aynı tehlikeyi barındırıyor. Somut bilgiye daya-
nan her şey gibi... 

Arama motorlarının, cevap motoruna çevirdiği insanlardan, toplumsal mese-
lelere, küreselleşen köyün artık uzak olmayan sorunlarına, kendisine, insanına, 
memleketine ve imanına karşı dürüst olmasını bekliyorsunuz: Yanlış! 

Dürüstlük, soru işareti ile başlar. Sorunun namusuna sahip çıkmayan, cevabın 
(ya da cevap verebilmenin) dayanılmaz hafifliği ile hakikate yabancılaşır. Yani âle-
me... Yani insana... Yani kendine... 

gayrimeşru demesek de açıkça ifade 
edilmeyen kardeştir. Medya, hem kö-
tüdür hem de vazgeçilmezdir. Resmî 
teoriler, teknolojiyle hızlanan değişime 
ayak uyduramayınca böyle karmaşık 
bir durum ortaya çıkıyor. 

Medya Kaçıncı Kuvvet?

Peki, medya gerçekten 4. kuvvet mi-
dir? Gayet net şekilde cevap veriyo-
rum; hayır, 1. kuvvettir. Yani Meclisi de, 
Bakanlar Kurulunu da Yargıyı da yön-
lendirir. Dahası, karar vericidir. Çünkü 
kamuoyu oluşturma gücü vardır. Siya-
silerin oy toplamak için aylarca, sene-
lerce uğraşacağı meseleleri medya, sa-
dece birkaç saat içerisinde halledebilir. 

Manipüle etme gücü, insanın var olma 
kararı kadar sert ve kesindir. Haliyle de 
medya, 1. kuvvettir. 

Değişen Medya, Değişmeyen Etki

Medya dediğimiz olgu elbette statik 
bir şey değil. 100 yıl önce medya namı-
na büyük oranda gazete ve radyodan 

bahsediliyordu. Sonra televizyon, son-
ra internet ve sonra da sosyal medya... 
Hızına yetişemediğimiz bir değişim söz 
konusu. 

Her dönemin medyası kendi zamanı-
nın ruhuna yönelik operasyon şeması-
na sahip olur. Mühimmat, medya ara-
cının kendisidir. Her döneme ait çokça 
örnek sayılabilir. 

Misal Orson Welles’in Yurttaş Kane 
isimli filmi, ABD merkezli medya-siya-
set-toplum ilişkisini tam da bu çerçe-
veden ele alır. 

Sinema tarihinin en önemli filmlerin-
den biri olarak kabul edilen yapım 1941 
tarihlidir. Yani medya eleştirisini radyo 
ve gazete üzerinden yapar. Fakat hayli 
hakikatli yapar. İzleyenlerin aklına doğ-
rudan 28 Şubat Postmodern Darbesi 
gelir. Çünkü yakın tarihimizde med-
ya-siyaset-toplum üçgeninin en ge-
çişken, en hararetli, en postallı dönemi 
1996-1997'dir. Hatta “medya eliyle 
bir darbe gerçekleşti” bile diyebiliriz. 
28 Şubat'tan önce medya darbelerde 

Dürüstlük, soru işareti ile 
başlar. Sorunun namusuna 
sahip çıkmayan, cevabın (ya 
da cevap verebilmenin) 
dayanılmaz hafifliği ile 
hakikate yabancılaşır. Yani 
âleme... Yani insana... Yani 
kendine... 

Kendinin yabancısı olan bir insan tipo-
lojisinden de “yerlilik” ve “millîlik” bek-
lersiniz. Zor...

Soru ile cevabın ya da insanın soru-ce-
vap sarmalı arasında tutacağı yerin be-
lirleyicisi kendisi (inancı, doğruları) olur 
veya kendi dışında bir güç. Tahmin edin 
modern toplumlarda bu gücü hangi ku-
rum temsil ediyor; evet, medya...

Demokratik toplumlarda 3 erk (güç) 
bulunur: Yasama (Meclis), Yürütme 
(Bakanlar Kurulu) ve Yargı. Modern 
teoriye göre bu güçlere bir de kardeş 
gelir. Adı: “Medya”dır. Resmî olmayan, 
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“bildirim aracı” olurdu genellikle. Med-
ya bugüne kadar darbeye ortam ha-
zırlama noktasında her zaman vazife 
görse de hiçbiri 28 Şubat gibi olamaz. 
1960’ta ordu yönetime el koymadan 
önce basın-yayın organları birçok yalan 
habere imza atar. Gençlerin kıyma ma-
kinelerinde doğranması gibi şeyler bile 
dile gelir. Ama bu masum kalır. Daha 
fenası, medya her daim gerçeği eğip 
büker. Gerçeğe sadık kalmak bir yana, 
tarafsızlık iddiası altında zulme sessiz 
kalır. Ötesi, yalan söyler. Dürüst değil-
dir. Haliyle de her zaman gücün yanın-
da yer alan medya, 1960’ta darbecilere 
teşne olur. 1970'te de... Sağ-sol çatış-
ması adı altında Maraş olayları, Taksim 
Katliamı gibi vakaların yaşandığı dö-
nemde medya yine vazifesini ifa eder 
ve 1980 Darbesi (12 Eylül) yaşanır. 

28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Medya

28 Şubat'ta medya, darbecilere teş-
ne olmadı, darbe aracının kendisi oldu. 
Postmodern denmesinin sebebi de 
buydu. Yani daha önce yaşamadığımız 
bir tarzdı. Televizyon ve gazeteler baş-

ta olmak üzere basın-yayın kuruluş-
ları toplumu öylesine etkiledi ki birkaç 
adım sonra ülkeye irticanın geleceği, 
mütedeyyin insanların, dindar olma-
yanlara hayatı zindan edeceği iddia 
değil, “gerçek” halini almıştı. (Tam da li-
sedeyken yaşamıştım o günleri ve tam 
da bu tablodan ötürü gazeteci olmaya 
karar vermiştim.)

1999'da başladığım gazetecilik ha-
yatım boyunca, darbelerde medyanın 
nasıl tavır alamadığını, cuntaya teşne 
olduğunu, bu millete nelerin reva gö-
rüldüğünü anlatmaya çalıştım. Birçok 
meslektaşım da bunun için çabaladı. 

Açıkçası medyanın her daim aynı tab-
loyu sergileyeceğine dair genel kana-
atimiz yaşıyordu. Ta ki 15 Temmuz’a 
kadar…

15 Temmuz’da medya ne yaptı? 15 
Temmuz’un hayatî sorularından biri 
buydu: Medya, darbe girişimi karşısın-
da nasıl bir tavır sergiledi?

Gayet net bir şekilde söylemek gere-
kir ki Cumhuriyet tarihinin en onurlu 
günlerini yaşadık. Televizyonlar baş-
ta olmak üzere -birkaç küçük pürüz 
dışında- gazeteler, radyolar, internet 
medyası, yapması gerekeni yaptı. As-
keri kalkışmayı anında haber verdi ve 
millî iradenin gasp edilmesinin önünde 
açıkça set oldu.

Söz konusu duruma nasıl gelindiği ve 
medyanın bu şekilde net bir tavrı bü-
tünlüklü olarak nasıl ortaya koyabildiği 
önemli. Zira devlete ya da bizzat Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
karşı gerçekleştirilen darbe girişimi, 
-tarihimizde daha önce örneğine çokça 
rastlayacağımız üzere- muhalif medya 
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Siyasilerin oy toplamak 
için aylarca, senelerce 
uğraşacağı meseleleri medya, 
sadece birkaç saat içerisinde 
halledebilir. Manipüle etme 
gücü, insanın var olma kararı 
kadar sert ve kesindir. Haliyle 
de medya, 1. kuvvettir. 

tarafından desteklenebilirdi. Gerçekler 
gizlenmeye çalışılabilirdi. Anlık tavırlar 
ve haber refleksinde sıkıntı yaşanabi-
lirdi. Öyle olmadı. Bunun sebebi Tür-
kiye’nin son 15 yıl içerisinde geçirdiği 
dönüşümdür.

Türkiye’nin Yaşadığı Dönüşümün En 
Kritik Alanı: Sivil Toplum

Ülkemizin son 20 yılda sosyo-kültü-
rel, ekonomik, politik olarak nasıl bir 
değişim içinde olduğu malumunuz. 
Dönüşüm yaşanan en temel dinamik 
sivil toplum oldu. Genelde göz ardı edi-
lir. Edilmemeli. 15 yıl öncesine kadar 
yok sayılan, ötekileştirilen, ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi gören toplumsal 
kesimler sosyal hayata dâhil oldu. Ken-
dilerini yok sayanların önlerine koydu-
ğu yasal engeller bir bir kalktı. Daha 
önemlisi, yasal dayanağı olmayan ve 
toplumsal psikolojinin ürünü olan en-
geller de teker teker tarihe karıştı. Ta-
mamen sona erdi diyemeyiz elbet. Za-
man isteyen bir şey.. Lakin artık kritik 
eşiğin aşıldığını ve medyasından kanun 
koyucusuna ve sokaktaki insanına ka-
dar bütün kesimlerin ‘Eski Türkiye’ye 
dair alışkanlıkların değiştiğini gözlem-
lemek zor değil.

Misal; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir 
açıklaması eskisi kadar önemli bir ha-
ber olmuyor. Hatta TSK, eskisi kadar 
açıklama yapmıyor. Sokaktaki insan 
eskiden Cumhurbaşkanı ve Başba-
kan’dan sonra Genelkurmay Başka-
nı’nın adını bilirdi. Şimdi ise soracağı-
nız 10 kişiden 7’si adını bilmez. Bu çok 
ciddi bir psikolojik kırılmanın ürünüdür. 
Bu, devrimsel devinimin medyadaki 
sonuçlarından da biridir. Artık sivil ka-
nadın gündeminde olmayan şey med-
yanın da gündemine girmiyor.

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı 
toplumsal dönüşümün en önemli gös-
tergelerinden biri de ‘sokağa çıkma’ 
alışkanlığıydı. Artık sokaktaki insan, 

sokağa sahip çıkıyordu. Hakkına, huku-
kuna, evine, mahallesine, memleketi-
ne, inancına el uzandığını hissettiği an 
kendini sokağa bırakıyordu insanımız. 
15 Temmuz’da da tam olarak bunu ya-
şadık. İnsanımız, kendi hakkına, huku-
kuna, memleketine, liderine ve namu-
suna sahip çıktı. Sokağa çıktı. Direndi. 
Dirildi. İsminin hakkını verdi. ‘Mehmet-
çik’ sıfatına yakışmayanları yaka paça 
aldı tankın üzerinden.

Medya da insanının tavrına büründü. 
Daha Cumhurbaşkanı çağrı yapmadan 
sokağa çıkanları görünce tavrını netleş-
tirdi. Hatta birçok basın yayın kuruluşu 
sokağa çıkma çağrısını Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan önce yaptı. Başbakan Bi-
nali Yıldırım NTV ekranına çıkıp bunun 
bir ‘kalkışma ihtimali’ olduğunu söyle-
diği andan itibaren ekranlarda darbe 
karşıtı bir tavır sergilendi.

Haber Kanalları Hep Birlikte Darbeye 
Direndi

Darbe girişimini ilk kez duyuran TVNET 
ve yenisafak.com.tr, haberci refleksi, 
‘haber atlatma’ ve toplumsal durumu 
okuma açısından ayrı bir yerde duru-
yor. “Bu bir darbe girişimidir” diyen ilk 

yayın organı olan TVNET ve yenişafak.
com.tr’de ayrıca yorumcular ve haber-
ciler ‘sokağa çıkın’ çağrısı yaptı. NTV’de 
Oğuz Haksever’in sergilediği tavır da 
takdire şayan idi. Her ne kadar cunta-
cıların korsan bildirisi NTV ekranında 
“TSK: Ordu yönetime el koymuştur” 
şeklinde (yani yönetime el konduğunu 
iddia edenleri tanımış oluyor) verildiyse 
de genel olarak net ve doğru bir tutum 
içinde olduklarını söyleyebiliriz. Aynı 
şekilde asker tarafından basılan CNN-
TÜRK’ün de takdir toplayan tavrı vardı. 
Nedim Şener’in Doğan Medya Holding 
koridorlarında askerlerle göğüs göğüse 
kavgaya tutuşması, Erdoğan Aktaş’ın 
kriz yönetim örneği olarak yayını kes-
miş gibi göstererek söz konusu duru-
mu insanların anında haber almasını 
sağlaması hafızalara kazınan tutum-
lardandı. 

Her bir medya organını tek tek say-
mak güç elbet. Ancak ilk andan itibaren 
-bekleneceği üzere- darbe girişimine 
karşı net yayınlar yapan A Haber, Ülke 
TV ve 24 TV gibi haber kanallarını da 
işaret etmeden geçmemek lazım.
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Tarafsız Değil Namuslu!

Darbe girişiminin sonuca ulaşmama-
sı için yapılması gerekeni gazetecilerin 
söylüyor olması, genel prensiplere ba-
kınca ‘tarafsızlık’ ilkesinin ihlali olarak 
değerlendirilebilir. Zira gazeteci, olay-
lara soğukkanlı yaklaşır ve olanı olduğu 
gibi verir. Yorum karıştırmaz. Hele ‘so-
kağa çıkın’ çağrısı kesinlikle yapamaz. 
Çünkü taraf tutmuş olur.

İşte 15 Temmuz’un kırdığı medya ta-
bularından biri de bu oldu. ‘Tarafsızlık’ 
denen şeyin ütopyadan öte yalan ol-
duğunu bir kez daha gördük. Zira askeri 
darbe girişimi, tam da taraf tutulması 
gereken bir durumdu. Medyanın taraf 
tutması, medya hukukuna da sahip 
çıkması manasına gelirdi. Öyle de oldu. 
Oda TV’den, Aydınlık’a, tarafsız olduğu 
iddia edilen Doğan ve Doğuş gruplarına, 
‘havuz medyası’ ya da ‘yandaş medya’ 
olarak itham edilen yeni yayın kuru-
luşlarına ve elbette resmi yayın organı 
TRT’ye kadar bütün olarak (kaideyi boz-
mayacak istisnalar dışında) direnişe ve 
dirilişe yakışır bir tavır ortaya kondu...

TRT’de yayına verilen ‘korsan bildiri’ 
ciddi bir talihsizlikti. Silah zoruyla oku-
tulan bildiri ile sözüm ona darbe başarılı 
kılınacaktı. Ancak TRT’deki durum bile 
başlı başına medyanın nasıl bir aksiyon 
içinde olduğunu gösterdi. Korsan bildi-
ri ekrana geldikten sadece birkaç saat 
sonra TRT ‘kurtarıldı.’ Siyasisinden TRT 
yöneticisine kadar çok sayıda kişi ve 
elbette milletin kendisi olaya el koydu. 
İşgal edilen TRT merkezleri temizlendi. 
Harbiye’deki TRT binasında işgal uzun 
sürdü. 16 Temmuz sabahının ilk da-
kikalarında yaşanan çatışma sonrası 
darbeciler derdest edildi.

Televizyon, Güven Konusunda Zirve-
de

15 Temmuz ve medya dediğimizde 
genellikle televizyonlardan bahsedi-

yoruz. Zira internet medyası ve radyo 
dışındakiler anlık refleks verebilecek 
hüviyette değildi. Gayet normal bir 
durum. Ancak televizyonların etkinliği, 
toplumsal alışkanlıklarımızı yeniden 
tanımlamamız noktasında ilginç veri-
ler ortaya koydu. Sosyal medya ve in-
ternetin hayatımızı çepeçevre sardığı, 
neredeyse insanoğlunun sadece akıllı 
telefonunda yaşadığı dönemlere yak-
laştığımız iddia ediliyordu. Bilgisayar 
oyunları birçok genci bir odaya ve sanal 
âleme hapsediyordu. Özellikle sosyal 
medyanın artık haber kaynağı olarak 
da başı çektiği ifade ediliyordu.

15 Temmuz sonrası yapılan kamuo-
yu yoklamaları ise bambaşka bir şey 
ortaya koydu. Denge Araştırma Şirke-
ti’nin yaptığı ankete göre, halkın yüz-
de 72'si darbe girişimini televizyon ve 
radyodan öğrenirken, yüzde 12'si de 
eş, dost ve akrabadan haber aldı. Yani 
hala en güvenilir ya da ilk başvurulan 
haber kaynağı televizyon. Sosyal med-
ya ve internet toplumsal alışkanlıklar-
da sanıldığı kadar derin bir etki yapma-
mış.

Elbette darbe girişimi gibi bir mesele-
de kaynak almak ile güncel meseleler-
de kaynağa başvurmak arasında fark 
olacaktır. Ama 15 Temmuz’un göster-
diği şey alışkanlık değişimi noktasın-
daki tahminlerin ve tanımların gözden 
geçirilmesi gerektiği oldu.

Sosyoloji bilimi de 15 Temmuz sonra-
sı silkelenip kendine gelmeliydi. Çünkü 
hiçbir sosyolojik veri ve gözlem, bir 
darbe girişimi olduğunda halkın soka-
ğa çıkacağını öngörmüyordu. Öngöre-
mezdi de zaten. 

Ancak özellikle 28 Şubat’ta yaşa-
nanlar sonrası, son 15 yılda yaşanan 
toplumsal değişim ile birlikte durum 
değişti. Türkiye, artık eski Türkiye de-
ğildi. ‘Yeni Türkiye’ ifadesi hamasetten 
ibaret değildi.

O Gece Hepimiz Yayın Organı Olduk

Medya araçlarının güvenilirliği me-
selesini bir tarafa bırakacak olursak, 
15 Temmuz gecesini unutulmaz kılan 
ve hafızalarımızda silinmeyecek iz-
ler bırakan şey ise sosyal medya idi. 
Televizyonlar da büyük oranda sos-
yal medya malzemelerini kullandı. 
Videolar, fotoğraflar ve ses kayıtları 
sayesinde akıllarda soru işareti kal-
madan ihanetin resmini görebildik. Ül-
kenin her yanından ilk haberleri sosyal 
medyadan aldık. Yaşadığımız güven 
sorunu sebebiyle teyit etmek için te-
levizyona başvurduk elbet. Lakin gör-
sel malzemeler neredeyse tamamen 
sosyal medya kaynaklıydı. Her bir in-
san muhabir, her bir telefon kamera, 
her bir sosyal medya mecrası da ya-
yın organı olmuştu. Ben de o gece 
sırasıyla Vatan Caddesi, Saraçhane 
ve Atatürk Havalimanı'na gitmiştim. 
Özellikle Saraçhane'deki İBB binası 
darbecilerin hedefindeydi. Bina işgal 
edilmişti ama millet buna müsaade 
etmeyecekti. Belliydi. Binlerce kişi bi-
nanın etrafındaydı. Köprüden sonra en 
çok şehit burada verildi. Ben de şahit-
liğimi Periskoptan canlı yayın yaparak 
kitlelere ulaştırmaya çalıştım. Tahmin 
edemeyeceğim kadar izlendi o yayın. 
Ben de bir yayın organı olarak işlevimi 
yerine getirmiştim. Benim gibi yüz-
lerce özel yayın ve şahitlik sayesinde 
direnişin nasıl başarıldığını an be an 
gördük. Bu da anlık motivasyonun 
sağlanması, kriz bölgelerinin saptan-
ması ve HÖH'lerin (Halk Özel Harekât) 
çabucak müdahalesi için çok önemliy-
di. Zira biz de Vatan Caddesi'ndeyken 
"Saraçhane'de çatışma var, oraya gi-
din” çağrısı üzerine yer değiştirmiştik.  
 
‘Yandaş Medya’ Söylemi 15 Tem-
muz’da Çöktü!

Yukarıda da bahsi geçti. ‘Yandaş 
medya’ ithamı, son dönemlerin en 
gözde sığınağı. Kendi gibi olmayanları 
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ve meselelere kendi gibi bakmayan-
ları yaftalamak isteyenlerin başlıca 
nitelendirmesi bu. Hakir görmek ya da 
mesleki olarak çamur atmak için kulla-
nılan bu ifadenin neye karşılık geldiğini 
de 15 Temmuz'da açıkça gördük. Al-
tını kalınca çiziyorum; tarafsızlık diye 
bir şey yok, olamaz. Ancak ve ancak 
dürüst olmak mümkündür. Namus-
lu olmak gerekir. Yoksa bütün medya 
kurumları mutlaka bir dünya görüşüne 
yakındır. Bu yakınlığın hangi dille ifade 
edildiği elbette tartışılır. Bunu hep bir-
likte eleştirebiliriz. Ancak eleştiriyi de 
dürüst yapacağız. Sadece iktidarı des-
teklediği için ‘yandaş’ olan medyanın 
karşısında, açıkça muhalefeti destek-
lediği halde ‘özgürlükçü’ sıfatını alan 
medya varsa, çok temel bir sorun var 
demektir. 

Esas Güç Dürüstlüktür

Temelde bir ahlak sorunumuz mevcut. 
Gazeteciliğin ya da medyanın da esas 
sorunu ahlak. Kendisine gelince özgür-

lükçü, başkasına gelince gözü kapalı 
eleştirmek ahlaki bir mesele. Medyanın 
ne olup olmadığı, gücün kimde olduğu, 
gücün ne olduğu meseleleri de bu çer-
çevede değerlendirilmeli.

Bu minvalde sonuç olarak esas gü-
cün ‘dürüstlük’ olduğunu söyleyebiliriz. 
Bilginin güç olabilmesi de ancak vic-
dan terazisinden alacağı sonuca göre 
mümkün. Dürüst bir medya, neyin ta-
rafında olması gerektiğini bilen medya, 
tarafsızlık yalanıyla kitleleri ve kendisini 
kandırmayan medya, güçlü medyadır. 
Ve bu güç de 'millet için, millet adına' 
veya 'gerçek ya da hakikat adına' bü-
tün insanlığın iyiliğinin sağlanabilmesi, 
iyiliğin bütün insanlara dokunabilmesi, 
küresel bir iyiliğin mümkün olabilmesi 
adına kullanılabilir. Herkes kullanabilir 
ve herkes gönül rahatlığıyla bu gücün 
yandaşı olabilir. 15 Temmuz’da bunun 
için umutlandık. Medyamız bizi umut-
landırdı. Şimdi mesele, bu tavrı bütün 
zamanlara yayabilmek.

Temelde bir ahlak 
sorunumuz mevcut. 
Gazeteciliğin ya da medyanın 
da esas sorunu ahlak. 
Kendisine gelince özgürlükçü, 
başkasına gelince gözü kapalı 
eleştirmek ahlaki 
bir mesele. 
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Bir tomurcuk var, içeride bir enerji var, dışarı çıkması lazım ama biz onu sıkıştı-
rıyoruz. Oysa ergenlik dönemiyle birlikte bütün hatlar karışır, tamamen darma-
dağın olur. Hazreti Ali’nin aslında çok güzel, anahtar olarak kullanabileceğimiz 
bir sözü var: “Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar arkadaş 
olun, 15 yaşından sonra istişare edin.” Hakikaten bu güzel bir anahtar. Tarihimize 
baktığımızda hep “Fatih 21 yaşında İstanbul’u fethetmiş.” diyoruz, biz 21 yaşında 
neredeyse markete göndermiyoruz çocuğu. Böyle yapan aileler ile karşılaşıyo-
ruz. Bu yüzden o çizgiye “ergenlik dönemi” diyebiliriz. 

Batı felsefesi/pedagojisi ergenlik dönemiyle ilgili çalışırken sadece deneysel 
bulgularla yola çıkıyor. Batı’daki akademisyenlerin yüzde 90’dan fazlası evrime 
inanıyorlar. Bu felsefeden beslenerek, elde ettikleri bulguları kullanarak yine bu 
bakış açısıyla mekanizmalar veya çözümler sunuyorlar topluma. Bu çerçevede 
yapılan bir araştırmaya göre 3 yaş grubundaki çocuklarla yapılan bir deneyde ço-
cuklara iki kukla gösterilmiş. Birinci kukla, oyunda kötü davranış sergiliyor, hak-
sızlık yapıyor; ikinci kukla ise gayet dürüst ve adil davranıyor. Bu oyunu izledikten 
sonra çocuklara: “Kuklalardan hangisini almak istersin?” diye soruyorlar. Çocuk-
ların yüzde 90’ından fazlası ahlaklı davranan kuklayı seçiyor, kötüyü istemiyorlar. 
Buradan hareketle “Acaba evrim sürecinde ahlaki değerler de mi taşındı?” diye 
bir tez öne sürülmüş. Bizim inancımızla baktığımızda ise bu sorunun cevabı ba-
sittir: Fıtratta var.

Aslında hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Hz. Peygamberin uygulamalarında çok 
güzel örnekler var, fakat çocuk eğitimi söz konusu olduğunda “bilimsel değil” di-
yerek bunları yeterince dikkate almadığımızı görüyoruz. Örneğin Peygamberimi-
zin çocukla ilgili “İslam fıtratı üzerine doğar” hadisi var ki, oradaki kelime “din” 
değil “fıtrat ”tır. İmam Gazali “İyilik meselesi üzerine doğar” diye açıyor bu hadis-i 
şerifi. İnsana dair, çocuğa dair yaklaşımları bu noktadan ele aldığımızda birçok 
şeyi kolaylaştırmış oluyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda Fatihler, Kanuniler ye-
tişiyor. “Kendi” olduğu zaman çok rahatlıkla kendini dünyaya kabul ettirebilecek 
hem de insanlığın önünü açabilecek keşifler, buluşlar yapabilecek. Çünkü yara-
tılışımızda o melekelerimiz, o yeteneklerimiz var bizim, yeter ki kısıtlamayalım, 
kapatmayalım, zorlamayalım. 

Bu çerçevede bizim toplum olarak düştüğümüz en büyük yanılgılardan birisi 
-özellikle de bu nesil için konuşacak olursak- “Baba dediğin otoriter olacak” an-
layışıdır. Hâlbuki dışarıda bizim çok daha fazla sahiplenici olmamızı gerektiren, 
çocuğumuzu kendi bataklıklarına çekmeye çalışan unsurlar var. Bugün baba 
olarak çocuklarımıza şefkatle, merhametle ve sevgiyle yaklaşmamız gerekiyor. 
Ancak çocuğun her hareketine takip ederek, her tavrına müdahale ederek değil 
elbette. Bunun için diyoruz ki biz o sevgi ve şefkat iklimini oluşturalım, gerisini 

Mürşid Ekmel AYBEK

BABA OLMAK
“Benim İçin Çok Değerlisin” Özdeğer Bilinci

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim 
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lojik Danışmanlık Programından mezun 
oldu. Klinik Psikoloji alanında yüksek 
lisans yaptı. Özel sektörde dershane, 
ilköğretim okulları ve anaokulunda psi-
kolojik danışmanlık, yöneticilik yaptı.  
European & Middle Eastern Institute 
of Hypnosis (EMEIH)’den uygulamalı 
Hipnoz Practicioner (Hipnotist) eğitimi 
aldı. Anne baba çocuk eğitimi, özgüven 
gelişimi, dikkat, meslekler, etkili öğren-
me ve çalışma alışkanlıkları üzerine ya-
yınları olan Mürşid Ekmel Aybek, aynı 
zamanda çeşitli çocuk eğitimi kitapları-
na pedagojik danışmanlık yapmaktadır. 
Çocuğun karakter, fıtrat ve zeka gelişi-
mi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 
Dünyada karakter eğitimi uygulama-
ları, Osmanlı ve Selçuklu’da, Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında çocuk eğitimi üzerine 
araştırmalarını sürdürmektedir. Eğitim 
Politikaları ve Araştırmaları Derneğinin 
başkanlığını yürüten Aybek, Milad Ka-
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Danışman olarak çalışmaktadır.

Mürşid Ekmel AYBEK
Uzman Psikolojik Danışman

KAGEM bünyesinde sürdürülen Baba Olmak seminerlerinden derlenmiştir.

zaten kendi inşa ediyor, kendisi yapı-
yor. Yeter ki ona fırsat verelim. Bu da 
kişiyi kendine güvenen ve inanan bir 
insan hâline getirir. Fıtrat açısından 
baktığımızda çok yönlülük esastır. Ra-
hat bıraktığımızda, zaten herkes kendi 
istediği gibi olacaktır. Zaten her çocu-
ğun en başta Allah’tan geldiğine inan-
mamız lazım ki, kötü yola gideceğine 
dair kafamızda bir zan, olgu, ezber 
oluşmasın. 

İkinci şart, bizim kendimize güven-
memizdir. Evdeki atmosfer çok önem-
lidir. Anne ve babanın da çocuğun ihti-
yacını karşılayacak şekilde çatışmanın 
ve kavganın olmadığı bir yaklaşım 
sergilemesi gerekiyor. Anlaşmazlıklar 
elbette olacaktır. “Çocuklar Duyma-
sın” dizisindeki “mutfak” sahneleri 
gibi abartılı değil tabii ki. Çocuk zaman 
zaman problemi de problemin çözü-
lebildiğini de görmelidir. O çok aşı-
lamayacak gibi görünen, birbirlerine 
seslerini yükselttikleri, öfkelendikleri 
anın çözülebildiğini çocukların görme-
leri lazım. Aksi halde sun’i bir yapı olur. 
Ama kastettiğim şey, her gün kavga-
nın olduğu, hakaretlerin, aşağılama-
ların belki de küfür içerikli ifadelerin 
bile kullanıldığı tamamen huzursuz bir 
ortam değil. Böyle bir durum, ciddi an-
lamda güvensizlik duygusu oluşturur 
çocuklarda. 

Fıtrata göre değerlendirdiğimizde; şef-
kat, merhamet ve emanet temel 
esasları oluşturur. Gerçekten fıtra-
ta göre inşa edebilsek, ne karşımıza 
gençleri kullanan örgütler ne de yolu-
nu şaşırmış, madde bağımlısı gençler 
çıkabilir. Bugün yaşadığımız olumsuz 
örneklerde olduğu gibi gençlerin çoğu,  
temelde hem sorgulamayan, hem de 
çocukluk döneminde değersizliği ya-
şamış insanlardır. Değer görmeye aç 
gençler, kendine değer veren biriyle 
karşılaştığında aradığını bulmuş olu-
yor ve bundan sonra o kişi veya kişiler 
nereye derse oraya koşuyor. 

Bugün ne yazık ki toplum olarak yakla-
şımımızda, ödüllerimizde, cezalarımız-
da, disiplin anlayışımızda, çocuğumuza 
sorumluluk vereceğiz derken aslında 
Batı’nın argümanlarını kullanıyoruz. 
Ergenlik dönemine geldiğinde de -hele 
şu nesil için daha fazla risk bu- “Bu ço-
cuk niye bu hâle geldi?” diyoruz, çün-
kü bambaşka bir nesille muhatabız şu 
anda. 

Buradaki temel mantık normdur. Bu 
aslında “normal” hale getirmek yani 
aslında standarda sokmaktır. Standart 
hâle getirmek ise itaati sağlar ve kont-
rolü kolaylaştırır. İnsanın maymundan 
geldiğine inanılan mekanizma, sade-
ce ve sadece kula kul olarak yetiştiri-
len insanların mekanizmasıdır. Biz de 
maalesef bugün Allah’a kul yetiştirme 
hedefimizi gerçekleştirmek için o me-
kanizmayı kullanıyoruz. O yüzden de 
oturmuyor bir türlü, çünkü bize ait bir 
argüman değil. 

Sigmund Freud’un “İd(alt benlik), ego(-
benlik), süperego(üstbenlik)” olmak 
üzere üç felsefesi var. Burada özellikle 
şu kısma değineceğim: “İd” kısmı, bi-
zim anladığımız nefse karşılık geliyor 
diyebiliriz. “Ego” benlik duygusu, o bah-
settiğiniz kısımlar buraya yükleniyor. 
“Süperego” hakkında ise şunu söyler 
Freud: “Süperego -yani ahlaki değer-
ler- insanda yoktur, dışarısı yani çevre 
öğretir, anne-baba, öğretmen, sistem, 
televizyonlar, yayınlar, kitaplar, eserler 
öğretir.” Dolayısıyla, şu andaki uygu-
lamalarımızın hepsi aslında süpere-
godan ibaret. Çünkü süperegonun in-
sanda olmadığına inanarak çocuklara 
yüklemeye,  öğretmeye,  anlatmaya 
ve düzenlemeye çalışıyoruz. Adeta 
yükleme yapıyoruz. Aslında bilinçal-
tında var. Onun da vicdanı, merhame-
ti var, o da hissediyor, görüyor, fark 
ediyor. Zaten Allah kendine kul olarak 
yaratmış onu, o da fıtratından gelen 
duygularla doğru yapmak istiyor. 

İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” diye bir 
eseri var. Ben bu esere odaklandığım-
da özellikle baktım ki Amerika’da İbn 
Tufeyl’le ilgili kürsüler var. İbn Tufeyl 
uzmanı akademisyenler var ve hepsi 
bunu incelemişler. Eğitime dair, insana 
dair başka bir şey anlatıyor diye ba-
kıyorlar. Hay Bin Yakzan çocuklar için 
çıkarılmıştır ama aslında yetişkinler 
için oluşturulmuş bir felsefe-hikâye 
kitabıdır. Hikâyenin özeti de şudur: Bir 
çocuk, kimsenin yaşamadığı bir adada 
kendi başına kalıyor. Sonra bir ceylan-
la arkadaşlık ediyor onunla yaşamaya 
devam ediyor. Gün geliyor ceylan ölü-
yor. Ceylanın ölümüyle birlikte sorgu-
lamaya başlıyor; “Koşuyordu ne oldu 
buna, nereye gitti?” Zaman ilerledikçe 
hikâyenin sonunda kendini, etrafı, çev-
reyi sorguluyor, fıtratı gereği. Hikâyenin 
en sonunda Allah’ı buluyor, hiçbir şey 
bilmeden. Burada anlatılmaya çalışı-
lan şeyin temel felsefesi: “Allah kendini 
bulduracak bütün donanımı vermiştir 
insana, yeter ki insan kendi kalabil-
sin, kendi olabilsin.” der. Bu açıdan çok 
önemli bir eser Hay Bin Yakzan eseri. 

Ayet-i kerimede: “(Resûlüm!) Sen yü-
zünü hanîf olarak dine, Allah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çe-
vir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. 
İşte dosdoğru din budur; fakat insanla-
rın çoğu bilmezler.” (Rum, 30) buyuru-
luyor. Allah din ile fıtratı özdeşleştiriyor. 
Dolayısıyla, fıtratını yaşayabilen her 
insan aslında dinini de yaşayabilecek 
bir insan demektir. Ona verilmiş her 
türlü donanım, her türlü refleks; -ki biz 
bunun adına güncel hayatımızda yara-
mazlık, hareketlilik deriz- yolunu çizi-
yor aslında.  Onun yolunu çizmesine biz 
izin verir, fırsat tanırsak kendi tekâmü-
lünü ortaya koyuyor, gelişimini sağlıyor, 
ergenlik dönemiyle birlikte farklı bir bo-
yuta geçiyor. 

Ergenlik dönemi çok önemli bir çizgidir 
insan hayatında. Öncesi ve sonrası ile 
değerlendirilmelidir. 
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Çocuk, öncesinde ne kadar serbestse, 
ergenlikle birlikte sorumluluk taşıyan 
bir birey hâline geliyor. Onun içindir ki 
çocuk, ergenlik döneminden önce me-
sul değildir, tekâmülünün gelişmesi 
gerekir. 

Yine Kur’an-ı Kerim’de: “(O) Rah-
man’dır. Kur’an’ı, O öğretti. İnsanı, O 
yarattı. Ona, beyanı (idrak edip ifade 
etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.” (Rah-
man, 1-4) buyuruluyor. Allah, öğretme 
vasfını kendinde, anlama ve anlatma 
vasfını insanda bırakıyor. “Öğretece-
ğim” dediğiniz an muhatabın hayatına 
müdahale etme başlar. Öğretmen de 
oradan geldi zaten. Eskiden muallim 
vardı, talebe vardı. Yani yapıda ne varsa 
o kendisi karar veriyordu.  Çocuklarımızı 
korumak ve elimizden kaçırmamak için 
sevgi ve güveni çok doğru inşa etme-
miz lazım ki, hasar görmeden veya en 
az hasarla ve zararla yola devam etsin. 

Bir diğer ayet-i kerime: “Beni yaratan 
elbet yol gösterir (hidayete erdirir)” 
(Şuara, 78) buyuruluyor. Yani “Kulum, 
ben sana da rota verdim” diyor Allah. 
Biz “düzelteceğiz” derken, çevremiz-
deki endişelerimizden, kaygılarımız-
dan yola çıkarak “testti, dersti, sınavdı” 
derken yine yoldan çıkarıyoruz çocuk-
larımızı. 

Bize göre fıtrat, çocuğu sevmek, seve-
rek korumak ve böylece de gelişmesi-
ne imkân tanımak üzerine kuruludur ve 
burada duygu temel faktördür. Duygu 
bizde nedir? “Çok duygusal bir insan” 
deriz, biraz aşağılayıcı bir tanımlama 
kullanırız onu. Hayır, duygu çok önemli 
bir faktördür. 

“SORUMLUSUN ANCAK YALNIZ DE-
ĞİLSİN” Çocuklarda Sosyal Sorumluluk 
Bilinci

Anne-baba arasında da zaman za-
man çatışmaya neden olan bir boyut 
var. Babalar genelde rahat bırakma ta-

raftarı, biraz daha geniş olma taraftarı 
ama anneler daha çok müdahale etme 
ve daha çok takip etme taraftarı olu-
yorlar. Tanıdığım bir aileden bahsetmek 
istiyorum sizlere. Çocukları 4. sınıftay-
ken sıkıntıları vardı ve benden bazı 
tavsiyeler istediler. Ben de yapmaları 
gereken şeyleri anlattım. Aradan iki 
yıl geçtikten sonra bir vesileyle tekrar 
karşılaştık aynı aileyle. Sorunlarının de-
vam ettiğini ve oldukça bunaldıklarını 
söylediler bu defa. “Peki, çocuğun pe-
şini bıraktınız mı? ” dedim. “Açıkçası ya-
pamadık hocam” dediler. Elbette aynı 
sorunlar devam edecek doğal olarak… 
“Hocam, ben rahat bırakma taraftarı-
yım ama hanıma laf anlatamıyorum.” 
diye yakındı baba da. 

Gelinen noktada çocukluk dönemin-
deki problem artık şuna dönüşmüş. 
Yine aynı şikâyetlere ilaveten çocukta 
korku başlamış. Yalnız kalmaktan kor-
kuyor, gündüz-gece fark etmiyor, bir-
çok noktada problem yaşıyor. Daha da 
ilerlemiş. Çünkü o müdahaleler değer-
sizlik hissini, güvensizlik hissini besli-
yor. 

-“Gözlerimi yumduğumda hayal gör-
meye başlıyorum. Kötü kötü yüzler 
geliyor aklıma. Uyandığımda, sanki biri 
karşıma çıkacak ve beni boğacak diye 
korkuyorum” diyor çocuk. Bu çocuk 
üstün zekâlı bir çocuk. Fakat o “norm” 
dediğimiz standarda sokuldukça ço-
cuk kendine ait yetenek ve özelliklerini 
kaybediyor, kendine olan güveni kay-
boldukça da bu tip problemler nük-
sediyor. Burada en önemli faktör de 
babanın rolüdür. Özellikle erkek çocuk-
larda babanın rolü çocuğun dünyasında 
ne kadar çok yer ederse, ne kadar çok 
modelleyebilecek, zaman geçirebile-
cek, oyun oynayabilecek, sohbet ede-
bilecek bir boyutta olursa çocuğun da 
kendine olan güveni o kadar çok artmış 
olur. Sadece babanın yanında oluşu, 
babayla oyun oynaması bile çocuğa 
çok ciddi katkılar sağlar. Hatta çocuklar 

oyun oynarken beraber oyun oynayın 
diyorum ben. Beraber oyun oynadığı-
mızda aslında çocuğun dünyasına gi-
recek güzel bir kapı açılmış oluyor. Bir 
de çocuk babaya öğretince müthiş bir 
zevk alıyor. Hangi şeyle meşgul olursa 
olsun, onun dünyasına girebilmek ve 
onunla aynı kavramları, aynı düzlemi, 
aynı gündemi paylaşabilmek çok ciddi 
anlamda onunla iletişime katkı sağlar, 
kapı aralar. 

Aksi takdirde, hakikaten çocuğun oyun 
ihtiyacı, o zevki alma ihtiyacı aynı nefes 
almak, acıktığımızda yemek gibi çok 
temel, doğal bir ihtiyaçtır. Biz bunu ya-
sakladığımızda çocuk sadece kaçamak 
yollar arar. Çünkü biz onun en doğal 
hakkını, en doğal ihtiyacını elinden alı-
yoruz. Bir durur, iki durur, bu sefer alt-
tan, üstten, “Nasıl yapsam da acaba bu 
işi kapatsam” düşüncesi içerisine girer. 
Daha da üstüne gidersek yalana yöne-
lir zaten. Çok aşırı disiplinli ortamlarda 
çok ciddi yalan söylüyor çocuklar hem 
de çok profesyonelce. 

Çocuk eğer çok baskılanırsa sadece ve 
sadece profesyonelce yalan söylemeyi 
öğrenir ki, bir de bu baskıyı baba ya-
parsa... Karakterini koruma noktasında 
rahat olabilmesi için oyun oynamaya 
ihtiyacı var. Ders çalışması lazım ama 
oyun da bir ihtiyaç ve gerçek. Kaldı ki 
sınıf ortamına gidiyor, herkes oynuyor 
kendisi oynayamıyor ve kendisi sadece 
aşağılık kompleksi hissediyor, kendisi-
ni bu konuda geride hissediyor, “Onlar 
zeki, ben zeki değilim,” “Onlar biliyorlar, 
ben bilmiyorum.” hep bu kıyası yapma-
ya başlıyor çocuk. O yüzden, o doyumu, 
o tatmini yaşatmak zorundayız hoşu-
muza gitmese bile. 

İnsan, çocuk ve eğitim ana başlıklarını 
“60’lar öncesi ve sonrası” diye katego-
rize edebiliriz. Batı terminolojisine göre 
60’lar öncesinde tamamen beynin 
içinde ne olduğu bilinmediği, genetikle 
ve duyguyla henüz tanışılmadığı için 
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- çocuğu ve insanı tanımlama ve yak-
laşım biçimi tamamen ödül-ceza sis-
temi üzerine kurulu ve bu mekanizma 
işletiliyordu. 60’lardan sonra çocuğa ve 
insana dair tanımlama değişiyor. Çünkü 
beyinle, genetikle, hormonlarla ilgili ya-
pılan araştırmalar, duygusal ihtiyaçlar-
la ilgili sonuçları gündeme geliyor. Batı 
bunu keşfettikçe, takip ettikçe buluyor 
ve hemen sisteme adapte etmeye baş-
lıyor. Bu yeni bulgular müfredatı, öğret-
men yaklaşımını etkiliyor ve ona göre 
bir mekanizma kuruluyor. Biraz daha 
detaylandıracak olursak, Batı 60’lara 
kadar davranışçı yaklaşımı uygularken 
60’lardan sonra özellikle beyinle ilgili 
bulguların netleşmesiyle birlikte 90’lara 
kadar “bilişsel yaklaşım” dediğimiz bir 
müfredatı uyguluyor. Sağ beyin - sol 
beyin, hafıza teknikleri dediğimiz ens-
trümanlar bilişsel yaklaşıma aittir. 

1990’lardan bugüne kadar da “yapı-
landırmacı yaklaşım” dediğimiz sistemi 
uyguluyorlar. Yapılandırmacı yaklaşım-
da da çocuktaki mevcut zihin yapısına 
bakarak bu sistemi biraz daha geliştiri-
yorlar. Şu anda “konnektivist (bağlantı-
cılık) yaklaşım” dediğimiz uygulamalara 
başladılar. Diyorlar ki: “Sınıfı Türkçe, 
Matematik gibi gruplara ayıramayız 
çünkü hayat bir bütün. Dolayısıyla, nasıl 
ki biz hayatta zengin bir ortamla kar-
şılaşıyorsak bizim de çocuklara zengin 
öğrenme ortamı sağlamamız gerekir.” 
Hangar sınıf diyebileceğimiz, biraz daha 
geniş, çok fazla sıranın olmadığı, çocuk-
ların öğrenme araçlarının yoğunlukla ve 
serpiştirilmiş olduğu bir eğitim ortamı 
oluşturuyorlar. Öğretmen burada -ki, 
öğretmen denmiyor artık onlara çünkü 
çocuğa sadece öğretmekle kalmıyor, 
çocuğun öğrenmesini sağlayacak im-
kânlar ve ortamlar sunuyorlar. Çocuk 
da kendiliğinden öğreniyor. 

Şimdi gelelim bize. Biz 2004 yılında 
yapılandırmacı yaklaşıma geçtik fakat 
sorunumuz şu: Zihinsel olarak tam ge-
çemedik, ezberlerimizi bozamadık. Bu 

işin, yapılandırmacı yaklaşımın mimarı 
zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya Selçuk hocadır.  Yapılan-
dırmacı yaklaşım çıktığında biz de “Ne-
ler oluyor?” demiştik. Ziya hoca ile o 
zaman bir çalışma yapmıştık. “Hocam, 
çok acele olmadı mı, çok farklı bir dönü-
şüm var burada.” dediğimizde, “Dışarıda 
bir yangın olduğunu düşünün, bir sürü 
ağaç yanıyor, siz oturup haftalarca, ay-
larca yangını nasıl söndürelim diye plan 
program mı yaparsınız, yoksa hiç değil-
se bir fidan kurtaralım diye yola mı çı-
karsınız? Biz hiç değilse bir fidan kurta-
ralım diye yola çıktık. Çünkü biz şu anda 
gelişmiş ülkelerin 30-40 yıl gerisinde-
yiz ve çok büyük dehalarımızı, üstün 
zekâlarımızı, çok özel çocuklarımızı yok 
ediyoruz. Onun için bir an önce geçmek 
zorundaydık geçtik, kervan yolda dizilir. 
Başka çaremiz yoktu.” 

Benim gördüğüm kadarıyla, anne 
babalar arasında evde de zaman za-
man gerginliğe neden olan şeylerden 
bir tanesi de buradan başlıyor aslında. 
Yapılandırmacı yaklaşımda “çocuk ya-
pılandırarak öğrenir, parçalardan bü-
tün inşa eder. Aynı zamanda çocuğun 
mevcut yapısında var olan özellikleri-
nin ve yeteneklerinin dışarı çıkarılması 
için de buna ihtiyaç vardır ve o yüzden 
de baskı ortamının kaldırılması lazım.” 
anlayışı hâkimdir. Bilişselciler de aynı 
şeyi söyler: “Baskı, stres beynin öğren-
mesini engeller. Çocuğun oyun kurarak, 
oyunlaştırarak süreci inşa etmesi gere-
kiyor. Yani bir anlamda bilginin oyunlaş-
tırılması gerekiyor ki çocuk daha rahat 
öğrenebilsin.” diyor. Yeterli mi? Değil. 

Zamanında “5 sayfa ödev hazırlaya-
caksınız, kırmızı kalemle başlık olacak, 
işte şöyle olacak böyle olacak” tarif 
ederlerdi, biz içini doldururduk. Bura-
da “Öyle şekli önemli değil, çocuk sa-
dece üretsin yeter. Bir şeyi tasarlasın, 
düşünsün, sonra şuraya getirdiğinde 
bir ürün ortaya çıkarsın. Benim için bu 
önemli. Saçma sapan olabilir, garip ola-

bilir, tertipli, düzenli olmayabilir ama 
sadece düşündüğünü somuta dönüş-
türsün, çünkü beyin ancak öyle gelişir. 
O yüzden de bizim çocuğun beynini, 
yorum ve analiz yeteneğini açabilecek 
şekilde tasarlamamız lazım müfredatı” 
diyor.

Çocuk öğrenen bir varlık. Biz onun ha-
yatına müdahale ettiğimiz için öğrenme 
aşkını, ilgisini, sevgisini elinden alıyoruz. 
Temel problem bu aslında. Mesela ödev 
meselesi var. Şu anda yönetmelikte 
“pekiştireç” diye geçer. Küçük, basit 
ödevler verilir. Onun da çok fazla ço-
cuğun zamanını almaması gerekiyor 
ki kendine fırsat tanısın, vakit ayırsın. 
Mantık sadece şu: “Ben o lobu açtım 
bitti, daha fazla uğraşmana gerek yok. 
Ben o farkındalığı sağladım, anladı, olay 
bundan ibarettir.” diyor. Veya şu anda 
sınav yönetmeliğinde “Sınıf öğretmeni 
1’inci, 2’nci, 3’üncü sınıfta yazılı yap-
maz, sözlü yapmaz” diye geçiyor. “De-
ğerlendirme yapmaz” demiyor. Ölçecek 
tabii ama çocuğa fark ettirmeye gerek 
yok. “Çıkarın kâğıtları” dediğinde işin 
rengi değişiyor çünkü çocuk yarış yapa-
bilecek bir durumda, psikolojide değil, 
o yarışı kaldıramaz. Her çocuk, rahme 
giren bu dünyaya gelen her varlık za-
ten “en” olmak için gelmiş. O yaşlarda 
o çocukla “en” yapıldığı zaman çatışma 
çıkar, öfke duyar. Kendine de çevresi-
ne de arkadaşına da öfkelenir. Çünkü 
fıtratına uygun değil bu tip şeyler. Öğ-
retmenlerin sınıfta okuma yarışması 
yaptırması böyle. Anne babalardan çok 
duyuyorum, dakikada şu kadar kelime. 
Sonuç? Yani anlaması önemlidir çocu-
ğun. Yarış yaptırırsak anlamaz çünkü 
biz anlamını değiştiriyoruz okumanın; 
ne okuduğunu, ne hissettiğini değil de 
kaç kelime okuduğunu ölçüyoruz ve ço-
cuk beynine böyle kodluyor. Öğretmen-
ler yaptırdığında siz müdahale edin diye 
söylüyorum bunları. Buna ihtiyaç var…

Devam edecek…
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OSMANLI TOPLUMUNDA KORUYUCU 
AİLE UYGULAMASI

Giriş

Sosyal ve fiziki ortamdan kaynaklanan çeşitli olumsuzluklardan çocukları koru-
mayı amaçlayan evlatlık ve koruyucu aile uygulamaları toplumlarda her zaman 
var olagelmiştir. Bazen örf-âdet ve geleneklere göre şekillenen bazen ret veya 
ihmal edilen bu uygulamalar modern hukuk sisteminde yaygın şekilde uygula-
ma alanı bulmuştur. Esasında her iki uygulama benzer amaçlara hizmet etmek 
için var olsa da aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Evlatlık kurumu, yetişkin kişilerin veya çiftlerin çocuk sevgisi, yardım isteği ve 
şefkat duygusu gibi bazı gayelerle, kendi soyundan olmayan bir çocuğu kendi 
öz çocuğu sayarak sorumluluğunu üstlenmeleri olarak tanımlanır. Bu şekilde 
evlat edinenle evlatlık arasında, soyu sahih bir çocukla anne-babası arasındaki 
yakınlığın aynısı kurulmuş olur.1 Böylece, çocuk başka bir ailenin devamlı üyesi 
durumuna gelerek bu yolla veraset gibi öz çocuğun sahip olduğu hakları elde 
eder ve öz çocuk ile anne-baba arasındaki ilişkilerle de sorumlu tutulur.2

Evlatlık kurumundan hukuki açıdan, özellikle de haklar ve sorumluluklar açısın-
dan farklı bir kurum ise koruyucu aile uygulamasıdır. Koruyucu aile uygulaması, 
çocuğa ailesinin bakamadığı veya evlatlık verilmesinin mümkün olmadığı ya da 
uygun görülmediği durumlarda, çocukların geçici veya sürekli, ücretli veya gö-
nüllü olarak bakımını gerçekleştirecek ve öz anne-baba yerini tutabilecek aile 
veya kişiler yanına yerleştirilmesi esasına dayanır. Aile yanına yerleştirilen ço-
cuk ile koruyucu aile arasında hiçbir akrabalık bağı oluşmaz, varis olamaz ve 
anne-babanın velayeti altına girmez.3 

Evlat edinme ve koruyucu aile uygulamaları çeşitli toplumlarda ufak farklılık-
lar gösterse de yaygın uygulama sahası bulmuştur. Uygulama tarih boyunca iki 
ana çizgide gelişmiştir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı dinlerde evlatlık 
kurumu yoluyla kurulan akrabalık ilişkisi yapay görüldüğünden uygun görülme-
miştir.4 Daha bağımsız çözümler üreten Roma hukukunda ise akrabalık tesisini 
de içine alan bir genişlikte uygulanan evlatlık kurumu önemli bir yer tutar.5

İslam öncesi Türk aile hukukunda evlatlık kurumu, Roma hukukundaki mevcut 
hukuki yapıya benzer şekilde gelişmiştir. Ataerkil aile yapısına sahip tüm top-
lumlarda olduğu gibi eski Türklerde de sosyal sebeplerin etkisiyle evlat edinme 
yoluna başvurulmuştur. Yakut, Uygur ve Kırgızlarda, çocuk sahibi olamamak 
büyük bir eksiklik olarak görülmüş ve çocuksuz ailelerin evlat edinmesi olağan 
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sayılmıştır. Bu uygulamalarda evlatlıklar soy bağına benzer 
şekilde yeni ailenin üyesi durumuna yükselmekte, mirasçı 
sayılmakta ve günümüzdekine benzer şekilde hak ve so-
rumluluklar yüklenmekteydi.6

Benzer evlatlık kurumuna İslam öncesi Arap toplumun-
da da rastlanmaktadır. Arap toplumunda evlat edinme 
oldukça yaygın bir biçimde uygulanmakta ve bu yolla soy 
bağına dayalı akrabalık ilişkisi kurulmaktaydı. Aileler ''ahd'' 
ve “tebenni” olmak üzere iki şekilde kendilerine erkek varis 
edinmekteydiler. ''Ahd'' de bir adam diğer bir kişiye “kanım 
senin kanın olsun, sen bana ve ben sana varis oluruz. Sen 
benimle, ben de seninle talep edebiliriz” diyerek yeminleşir, 
hangisi erken ölürse sağ kalan diğerinin mirasçısı olurdu. 
“Tebenni” ise tam anlamıyla günümüzdeki modern evlatlık 
kurumuna karşılık geliyordu. Bir adam başkasının oğlu için 
“bunu oğul edindim ve bundan böyle bu oğlanın nesebi baba-
sından değil bendendir” deyince, çocuğun soyu evlat edine-
ne dayandırılır, evlenme yasağı oluşur ve mirasçı sayılırdı.7 

Hz. Peygamber de ilk eşi Hz. Hatice tarafından köle ola-
rak satın alınıp kendisine hediye edilen Kadaa kabilesinden 
Zeyd’i, ailesinin satın almak istemesi üzerine azat etmiş; 
ancak Zeyd yanından ayrılmayınca kendisini evlat edin-
mişti.8 Ancak, “Allah oğulluk edindiğiniz kimseleri size öz oğul 
kılmadı. O oğulları babalarına nispet edin. Şayet babalarını bil-
miyorsanız onlar sizin kardeşleriniz ve dostlarınız” ayeti ile bu 
evlatlık şekli kesin olarak yasaklandı.9 Bu yasağın etkisiyle 
evlatlık kurumu hiçbir hukukî sonuç doğurmadan devam 
eden fiili bir koruyucu aile uygulamasına dönüşmüştür. Sa-
hipsiz ve kimsesiz çocuk yetiştirmenin fazileti hakkındaki 
ayet ve hadisler hem kurumu teşvik etmiş, hem de kuru-
mun çizgilerini belirlemiştir.10 Sınırları özel olarak belirlenen 
uygulamada evlat edinenler, buluğ veya rüşt çağına kadar 
kimsesiz ve fakir çocuklar için koruyucu aile görevini üst-
lenmektedir. 

Koruyucu Aile Uygulaması: Besleme ve Oğulluklar

Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı devletinde 
de kimsesiz çocukların korunmasına önem verilmiştir. Ge-
nel olarak bakıldığında, Osmanlı devletinin İslam mirasın-
dan aldığı uygulamaları devam ettirerek daha da geliştirdiği 
görülür. Bu uygulamalar, vakıflar ve imaretler gibi kurum-
sal yapılar ile evlatlık gibi sosyal kurumlar olmak üzere iki 
mecrada gelişmiştir.11 Kurumsal anlamda barınma esaslı 
bir sistem özellikle tercih edilmemiştir.12  Bunun aile çevre-
sinde eğitime öncelik vermek ve salgın hastalıkların yaygın 
olduğu bir zamanda toplu ölümlere engel olmak gibi çeşitli 
sebepleri vardır.

Osmanlı Devleti’nde İslam aile hukukunun bir gereği ola-
rak uygulanan hıdane uygulaması koruyucu aile sisteminin 
ilk basamağı olarak görülebilecek özellikler taşır. 

İslam aile hukuku muhtaç çocukların akraba çevresinde 
bakımlarına öncelik tanıyarak teşvik etmiş, hatta akraba-
ları bununla sorumlu tutmuştur. Anne-babadan biri veya 
her ikisinin ölümü veya boşanmaları durumunda çocuğun 
bakımı ve terbiyesi için akıllı, yetişkin ve güvenilir bir kişi-
nin görevlendirilmesi olarak tanımlanabilecek hıdane başka 
bir evlilik yapmadığı sürece birinci derecede anneye, çeşitli 
sebeplerden dolayı annenin bakamadığı durumlarda, sı-
rası ile anne, ardından baba tarafından mahrem olan ak-
rabalara aittir.13 Ancak her iki taraftan da yakın akrabalar 
bulunmazsa mahrem olmayan erkek akrabalar hıdane gö-
reviyle sorumlu tutulurlar.14 Erkek çocuk kendi işlerini ya-
pabilecek olgunluğa erişinceye kadar -ki bu da genellikle 7 
yaşıdır- kız çocuk ise büluğ çağına ulaşıncaya kadar -ki bu 
da 9 yaşıdır- hidane hakkını kullanan kişinin yanında kalır.15 
Osmanlı toplumunda özellikle boşanmalarda bu yol sıklıkla 
uygulanmıştır.
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Akraba çevresinde koruyucu önlem-
lerin mümkün olmadığı durumlarda ise 
çocuk aile dışından kimselere veriliyor-
du. Bu uygulama ile sahip çıkılan kız 
çocuklarına besleme, erkek çocuklara 
oğulluk veya daha genel ifade ile ev-
latlık deniliyordu. Besleme uygulaması, 
fakir aile çocuklarının bakım ve eğitim 
gayesiyle anne-baba, veli veya vasi-
lerinin izniyle varlıklı kimseler yanına 
ücret karşılığı yerleştirilmeleri esasına 
dayanır. Oğulluk uygulaması da buna 
benzemektedir. Genel benzerlikler ya-
nında oğullukların koruyucu aile yanında 
meslek eğitimi almaları ve hibe yoluyla 
ömür boyu yakınlığın devam ettirilmesi 
gibi önemli farklılıkları da bulunmakta-
dır. Mahalli söyleyiş farklılıkları olmakla 
birlikte kurumu ifade etmek üzere, kız 
çocukları için genellikle “besleme”, er-
kekler için “evlâdlığa kabul olunmuş” an-
lamına gelen “oğulluk”, “ahiret evlatlığı”, 
“can evlatlık”, “manevi evlatlık”, ve “evlâd-
lık” kelimeleri kullanılıyordu.16 

Koruyucu Aile Hukuku

Osmanlı toplum hayatında sosyal bir 
kurum olarak karşımıza çıkan oğulluk, 
besleme veya daha genel ifade şekli 
ile evlatlık kurumunu düzenleyen toplu 
kanunlar hazırlanmamıştır. Uygulama 
yüzyıllar boyu ihtiyaç durumunda veri-
len fetvalar ile şekillenmiş ve zamanla 
dağınık bir koruyucu aile hukuku oluş-
muştur. Vasi tayini ve hıdane hakkı gibi 
kimsesiz çocuklara yönelik bu uygu-
lamaların bazıları Tanzimat devrinde 
başlanan kanunlaştırma hareketleri ile 
derli toplu hale getirilmiş, ancak sosyal 
yardım kurumlarının kurumsallaşması 
sırasında bir derece etkili olduğu tespit 
edilebilen koruyucu aile hukuku top-
lu hale getirilmemiştir. Dağınık haldeki 
koruyucu aile hukukunu ortaya çıkar-
mak için fetva mecmuaları, kadı sicil-
leri, Ceride-i Mehakim kayıtları ve arşiv 
belgelerindeki uygulamaları incelemek 
gerekmektedir.

Osmanlı toplumunda çocuklarla ilgili 
bütün tasarruflar doğrudan aile hukuku 
içinde değerlendirildiğinden mahkeme-
lerin sorumluluğuna verilmişti. Bütün 
iş ve işlemlerin mahkemeler aracılığıyla 
yapıldığı koruyucu aile uygulamasında 
kadı’nın şahitlik anlamına gelen hüccet 
vermesinden sonra işlemler başlıyor-
du.17 Her iki taraf için de çeşitli avantaj-
ları ve temel bazı sebepleri bulunan bu 
işlemlerin asıl amacı çocukların korun-
ması idi.18 

Çocuk almak veya aile yanına yer-
leştirmek isteyen kimse mahkemeye 
başvurmak zorundaydı. Özellikle lakit 
(buluntu) çocuklara yönelik işlemlerde 
yerel idarecilere de başvurulabiliyordu. 
Çocuğu sırasıyla baba ve dede koruma-
ya yönelik olarak başka kimse yanına 
yerleştirebiliyordu.19 Eğer çocuğun bu 
yakınlıkta velileri bulunmazsa, koruma-
sı altında bulunduğu kardeş, amca ve 
anne gibi vasiler de aynı hakları kulla-
nabilir; ancak, birinci dereceden vasiler 
bulunursa, diğer vasiler yalnızca çocu-
ğun şahsını ve malını korumaya yönelik 
tasarrufta bulunabilirler. 20

Din ayrılığı kesin evlat edinme engeli 
sayılıyordu. Kimsesiz çocukların men-
sup oldukları din göz önünde bulun-
durularak çocukların kendi dininden 
aileler yanına yerleştirilmesi zorunluy-
du. Gayrimüslim ailelerin Müslüman 
çocukları evlatlık almaları din değiştir-
meye etki edeceği gerekçesiyle yasak-
lanmıştı. Ancak gayrimüslim veli kendi 
isteğiyle çocuğunu Müslüman kimse 
yanına yerleştirebilirdi.21 Kadı, çocuk 
adına “velâyet-i âmme” hakkına sahip 
olduğundan her zaman için gayrimüs-
lim anne-baba yanında bulunan yeni 
Müslüman çocukları Müslüman aileler 
yanına yerleştirme hakkına sahipti.22 
Çocuğun anne-babasından ayrılma-
sının sakıncalı görüldüğü temyiz yaşı 
kabul edilen 7 yaşından küçük olması 
durumunda, kadı “teklif yaşı” (taâkkul-ı 
din)”na ulaşıncaya kadar gayrimüslim 

anne yanında kalmasına izin verebilir-
di. Yine çocukların yerleştirilmesinde 
mahremiyet sebebiyle cinsiyete de 
dikkat edilmiş, genellikle kız çocuk-
ları kadın, erkek çocuklar ise eğer 7 
yaşından küçük değilse erkek yanına 
yerleştirilmiştir. Teoride buluğ çağına, 
uygulamada ise rüşt çağına kadar aile 
yanında kalan çocuk akıllı, ahlaklı, ye-
tişkin ve fiziksel yeterliliğe sahip kim-
seler yanına yerleştiriliyordu. Evlatlık 
alan kimse şartları taşımadığında, yü-
kümlülüklerini yerine getirmediğinde, 
çocuk ihmal ve istismar edildiğinde, 
kötü muameleye maruz bırakıldığında 
ve öz ailesi ile iletişiminin engellenmesi 
veya alan kimsenin maddi durumunun 
kötüleşmesi durumlarında evlatlıklar 
geri alınıyordu.23

Doğrudan miras bırakmanın müm-
kün olmadığı uygulamada evlatlıklara, 
“hibe” ve “ferağ” olmak üzere iki şekilde 
miras bırakılabiliyordu.24 Evlat edinen 
kimsenin mirasçısı yoksa mallarının ta-
mamını, varsa üçte birini vasiyet edebi-
lirdi.25 İkinci yol ise hukuk literatüründe 
“ölünceye kadar bakub gözetmek şartıyla 
ferağ” olarak adlandırılan evlatlık alan 
ile evlatlık arasında karşılıklı sözleşme-
ye dayalı iki tarafa da özel sorumluluk 
yükleyen yöntemdi.26 

Besleme ve oğulluklar aileler yanına 
sınırlı velayet haklarıyla birlikte yer-
leştiriliyorlardı. Birinci derecede ak-
rabalar üzerinde olan velayet hakkını 
devlet kendi denetiminde ve kadılar 
vasıtasıyla kullandırıyordu. Aileler 
yanına yerleştirilen çocukların söz-
leşmelerinde özellikle “bi’l velâye iâre 
ve teslim” olarak tanımlanan velayet, 
alan kimse için çocuğun terbiye ve 
yetiştirilmesi ile haklarının kullanımı-
na yönelik yetkiler ile sınırlı idi.27 Öz 
anne-babanın geniş velayet hakları 
ise çocuk aile yanına yerleştirildikten 
sonra da devam ediyordu. Anne-baba 
verdikleri çocuk ile görüşebiliyor, geri 
alabiliyor ve kötü davranılması duru-

Osmanlı Toplumunda Koruyucu Aile Uygulaması

munda mahkemeye başvurabiliyordu.28 Velayeti üstlenen 
kimsenin çocuğun bakımı, gözetimi, terbiyesi ve dini eğiti-
mi, özellikle de meslek eğitimi gibi doğrudan şahsına yö-
nelik görevleri yerine getirmesi gerekiyordu. Alan kimse-
nin ihmali görülürse veya çocuğa zararı dokunursa İslam 
ceza hukuku hükümleri uygulanıyordu.29

Osmanlı evlatlık uygulamasında tebenni edilen çocuk-
lar mümeyyiz öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme 
ayrılan bir sistem içinde aileler yanına yerleştiriliyorlardı. 
Devletin çocukların çalışmasına izin vermediği bir döne-
mi ifade eden 0-7 yaş arası terkedilmiş, kimsesiz, fakir 
ve yetim çocuklar tebenni yoluyla aileler yanına yerleşti-
riliyorlardı. Bu dönemdeki bütün masrafları devlet, vakıf 
veya alan kimse karşılıyordu. Belgelerdeki ifade biçimiyle 
“tebenni”de çocuklar başka aileler yanına kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri bir dönemi ifade eden mümeyyiz yaşı-
na kadar veriliyorlardı. Bundan sonra ise çocukların hakla-
rını korumak açısından önemli görülen nafakası ve evlilik 
çağına geldiğinde ise düğün masrafları evlat edinenler ta-
rafından karşılanıyordu.30

Velinin çocuğu tebenni yoluyla başka bir aile yanına yer-
leştirebilmesi için işlem basamakları olarak nitelendirilebi-
lecek hukukî bir süreç bulunmaktaydı. Öncelikle, çocuğun 
kendi malı veya kazancı bulunuyorsa malından veya ka-
zancından harcaması, yoksa nafakasını baba veya dede-
sinin karşılaması gerekir.31 Eğer bu şartlar bulunmuyorsa, 
temyiz çağından sonra, veli hukuk literatüründe nafaka 
olarak adlandırılan temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
çocuğu başka aile yanına yerleştirebilirdi.32 Nafaka ile ilgili 
bu şart sözleşmelerde “asla malı olmayub.. nafaka ve kis-
vebâha vesâir levâzım-ı zarûriyesine harc” şeklinde belirti-
liyordu.33  

Temel ihtiyaçlar olarak tanımlanan nafaka ücreti fakir bir 
kimsenin geçinebileceği miktar olarak belirlenmişti.34 İs-
lam hukuku veli veya çocuğu alan kimsenin çocuğun na-
faka ücreti dışındaki artan gelirini ergenlik çağına kadar 
saklamasını zorunlu tutuyordu. Biriktirilen ücret ergenlik 
çağında çocuğa teslim ediliyordu.35 Kazanç tamamen ço-
cuğun kendisine ait sayılıyordu. Malikî, Şafiî ve Hanbelî hu-
kukçular, yoksul velinin çocuğun kazancından nafakasına 
yetecek ölçüde yararlanmaya izin vermelerine karşın, Ha-
nefî hukukçular, çocuğun kazancından velinin hiçbir şekil-
de yararlanamayacağını belirtirler. Velinin kendi malı varsa 
veya zenginse çocuğun malından ve kazancından harca-
yamayacağı hususunda görüş birliği vardır.36

İslam hukuku hayata hazırlamak amacına yönelik oldu-
ğunda çocuğun meslek öğrenmesi için işe yerleştirilmesi-
ne izin veriyordu.37 Buna bağlı olarak çocukların çalışma-
sındaki asıl amacı, hayata hazırlamak, terbiye etmek ve 
meslek kazandırmakla sınırlandırıyordu. 

Sözleşmelerde bu amaç “evinde hizmet etmek ve terbiye 
etmek ve eğitmek (konağında mutâd üzere hizmet etmek ve 
tezhib-i ahlâk ve tâlim-i maârif ve adâb eylemek)” şeklinde 
belirtiliyordu.38

Bu kurala uygun olarak ve mahremiyete dikkat edilmesi is-
teğinden dolayı kız çocukları yalnızca ev işlerinde çalıştırılabili-
yordu. Erkek çocuklar ise meslek eğitimi için çıraklığa verilme-
leri durumunda ücretsiz çalıştırılabilirler; ancak veli dışında bir 
kimsenin temyiz yaşından sonra çocuğu ücretsiz çalıştırması 
yasaktır. Eğer çalıştırılırsa, çocuk ergenlik çağına ulaştıktan 
sonra da kendisi veya velisi ücretini talep edebilir.    

16  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türki, Dersaadet 1317, s.210,1533; “Yufga” kelime-
si kullanılıyordu. Saadettin Gömeç, “Divanü Lugat-it-Türk’de Akrabalık Bildiren 
Terimler”, Türk Kültürü, XXXIX/164 (Aralık 2001), s.142.

17 BOA, ZB (Zaptiye Nezâreti Evrakı), 455/21. Zaptiye Nezâretinden Sivas Vilâye-
tine Şukka. 20 Mayıs 1325/1 Temmuz 1907.

18 BOA, C.ZB(Cevdet Zabtiye), 410.
19 Aktan, a.g.m., s.427.
20 Ansiklopedik İslam Fıkhı (Fetavây-i Hindiye), IX, (Ter. Mustafa Efe), İstanbul 

2005, s.363-366,441-442.
21 BOA, DH.MKT (Dahiliye Nezâreti Mektûbi Kalemi),392/7. 
22 Maverdi, el-Ahkâmü’s-Sultaniyye, (Çev. Ali Şafak), İstanbul 1976, s.74.
23  Halebî, a.g.e., s.170.
24 TKS, 2093, s.63, h.6. Hibe Hücceti. 6 Zi’l-kade 1328/8 Kasım 1910.
25 BOA, A.DVN (Divan Kalemi Defterleri), 104/4. Medrese Talebesi İbrahim’in Ar-

zuhali. 7 Ramazan 1271/ 23 Mayıs 1855.
26 BOA, DH.MKT.,2295/21.

27 TKS, 2107, s.131,h.3. Nafaka İçin İcar-ı Sağir Hücceti. 14 Rebiü’l-Evvel 1315/13 
Ağustos 1897.

28 BOA, DH.EUM.AYŞ (Dahiliye Emniyet-i Umumiye Asayiş Kalemi Evrakı), 13/27. 
29 Şevket Topal, “Korunmaya Muhtaç Çocukların Bakımı ve Gözetimi Açısından 

İslam Hukukunda Velayet ve Vesayet Yetkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma 
Dergisi, VI(2006), Sayı.3, s.261-269.

30 KKS (Konya Kadı Sicili), 1916-1921, (Haz. Halil Erdoğan, Yusuf Küçükdağ), Kon-
ya 2011, s.68.

31 Fetavay-ı Hindiye, IX, s.441; Bakara, 2/233.
32 Fetavay-i Hindiye, IX, s.442-443.
34 TKS, 2107, s.131,h.3. 
35 Fetavay-ı Hindiye, IX, s.442; Celal Erbay, İslam Hukukunda Küçüklerin Himaye-

si, İstanbul 1998, s.200.
36 Köse, a.g.m., s.148-152.
37 TKS, 2107, s.131, h.3. Nafaka İçin İcar-ı Sağir Hücceti. 14 Rebiü’l-Evvel 

1315/13 Ağustos 1897.
38  KKS (Konya Kadı Sicili), s.68; BKS (Bursa Kadı Sicili),3097,s.16,h.4. 
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sına etkisi olduğu anlaşılmaktadır. XVII. 
yüzyılın sonlarında devşirme kurumu-
nun işleyişi hakkında önemli bilgiler 
veren A. Bobovius “İnançlarını terk edip 
Hıristiyanlıktan vazgeçmek zorunda bıra-
kılanları ömür boyu ülkelerini özlemeden 
Türkler arasında yaşamaya iten başlıca 
neden, sarayda başlayıp olağan koşul-
larda ölünceye dek süren işte bu dost-
luklardır. Ahiret babası, onlara evlerindeki 
öz babaları kadar iyi muamele eder. En 
azından özlerine dönmeleri, hatalarından 
vazgeçmeleri gerektiğini söylediğim ve 
kendilerini Türk topraklarından güvenlik 
içinde çıkarmanın bir yolunu bulmak ko-
nusunda yardım vaat ettiğim, aklı başın-
da birkaç dönmenin önüme sürdüğü en 
geçerli neden buydu. Bana babalarının 
dinine her zaman eğilim duyduklarını iti-
raf ediyor ve başlarında sarık taşısalar da 
gönüllerinde Hıristiyan olabileceklerine 
inanıyorlardı. Aslında Katolik cemaatine 
kolaylıkla dönebilirlerdi, ama çoğu bu din-
sizlerle(!) bizdekinden çok daha güçlü ve 
gerçek dostluk bağları kurmuşlardı. Dost-
larını olabilecek en saf biçimde sevdikle-
rine, her koşulda yardımlaşıp birbirlerin-
den hiçbir şey esirgememekten başka bir 
şey istemediklerinden beni inandırmaya 
çalışıyorlardı” değerlendirmesiyle ace-
mi oğlanlar ile aileler arasında kuru-
lan yakın ilişkilere değinir.41 Devşirilen 
gençler önce Müslüman aileler yanına 
ergenlik çağına kadar evlatlık olarak 
yerleştiriliyor, ardından acemi ocağına 
alınıyorlardı.

Osmanlı Devleti’nde koruyucu aile 
kurumu, Fatih devrinden itibaren fet-
valara konu olmaya başlamıştır. Molla 
Hüsrev ve Şeyhülislam Ebusuûd Efen-
di’nin Osmanlı sosyal hayatını yansıtan 
fetvalarında kurumun işlevi ile farklı 
şekillerine işaret eden bilgilere rastlan-
maktadır.42 Osmanlı toplumunda erken 
dönemlerden itibaren var olan ancak 
imparatorluğun ekonomik yönden ge-
rilemesiyle varlığı daha ziyade hissedil-
meye başlanan oğulluk ve beslemelere 
İstanbul, Edirne, Ankara, Bursa ve Ma-

nisa gibi büyük şehirlere ait mahkeme 
kayıtlarında sıklıkla rastlanır.43

Erken devirlerde Osmanlı toplumunda 
evlatlık kültürünü toplu şekilde öğre-
nebileceğimiz kayıtlar yoktur. Yalnızca 
erkek nüfus bilgilerine ulaşılabilen XIX. 
yüzyılın ikinci çeyreğine ait Nüfus def-
terlerinden Osmanlı toplumunda oğul-
luk kültürü ve oranlarını izlemek müm-
kün hale gelmektedir.44 

Osmanlı Devleti’nde 1834’de yapılan 
nüfus sayımında kadın nüfus bilgile-
ri tutulmadığından evlatlık verilen kız 
çocuk oranları tespit edilememektedir. 
Bunun için kadın nüfus bilgilerinin de 
tutulduğu 1885 ve 1907 sayımlarını 
incelemek gerekir. Ancak, bu defterler 
incelemeye açık olmadığından bu dö-
neme ait oranları da vermek mümkün 
değildir. Fakat Trabzon kadı sicilleri 
evlatlık kültürü ve yerleştirilen çocuk 
oranlarını aksettirecek bilgiler içermek-
tedir. 

Bu kayıtlara göre Trabzon’da fakir kız 
çocukları genellikle başkentteki konak-
lara yerleştirilmekteydi. Konaklara yer-
leştirmenin asıl amacı sözleşmelerde 
“evinde hizmet etmek ve ahlak kazandır-
mak ve sanat eğitimi vermek (eğitim) ve 
terbiye kazandırmak (konağında mutâd 
üzere hizmet etmek ve tehzib-i ahlâk ve 
tâlim-i maârif ve adâb etmek) ” olarak 
açıklanıyordu.45 Trabzon’da konağında 
4 kız çocuğu barındıran Vali Mehmet 
Kadri Bey’in hanımı Mürşide Hanım 
gibi birden fazla çocuk alan birçok aile 
vardı.46 En önemli yerleştirme gerekçe-
si fakirlik olan çocuklar Tonya, Trabzon, 
Maçka, Yomra, Gümüşhane, Vakf-ı Ke-
bir, Sürmene ve Ordu köylerinden alını-
yorlardı. 

Besleme alanlar başkentte asker, bü-
rokrat ve devlet adamları zümresini 
oluşturan şurây-ı devlet azası, erkân-ı 
harbiye mirlivası, müfettiş, divan-ı mu-
hasebât mümeyyizi, kaymakam, bahri-

Çocuklar aileler yanına Osmanlı sosyal 
hayatında yaygın karşılaşılabilen bazı 
sebeplerden dolayı yerleştiriliyorlardı. 
Çocuğun koruyucu aile yanına yerleş-
tirilmesi için en önemli ve temel şart 
çocuğun küçük olması yani rüşte er-
memiş olmasıdır. Anne-babasız olmak, 
nafakasını karşılamakta güçlük çek-
mek, çocuğun terk edilmesi, fakirlik, iyi 
bir çevrede yetişmesini sağlamak, üvey 
anne-babaların kötü davranışları ve 
yeni Müslüman olmuş çocukları İslam 
terbiyesi ile yetiştirmek diğer önemli 
sebeplerdir. Kadı sicillerinde fakir olan 
çocuğun veriliş gerekçesi “temel ihti-
yaçlarımı karşılamaya gücüm olmamakla 
(infâk u aksâya kudretim olmamağla)”, 
“muhtaç olmamla (muhtâce olmamla)” 
veya bazı belgelerde geçtiği şekliyle 
“ben geçim sıkıntısı içinde olduğumdan 
(ben dahi mâ’sere -zorluk, güçlük- oldu-
ğumdan)” şeklinde belirtiliyordu. Eğer 
bu şart anlatıldığı gibi ise, kadı çocu-
ğu nafakası için ücretle bir aile yanına 
yerleştirmekte, aksi durumda çocuğun 
malını kullanmayı veya babaya nafaka 
sorumluluğu yüklemeyi tercih etmek-
teydi.39 

Osmanlı toplumunda evlatlık olarak 
da nitelendirilen koruyucu aile hukuku-
nun uygulanmasında bu temel şartlara 
uyulduğu görülmektedir. Osmanlı tarihi 
boyunca uygulanan bu sistem Medeni 
Kanunun kabulü ile beraber terkedil-
miş ve koruyucu aile muğlâk bırakılmış, 
yerine modern evlatlık kurumu tercih 
edilmiştir.40

Hayırsever Aileler ve Çocuklar

Evlatlık kurumu, daha önceki İslam 
toplumlarında olduğu gibi Osman-
lı toplumunda da geniş şekilde yer 
edinmiştir. Klasik dönemde acemi oğ-
lanlarının İslam terbiyesi kazandırmak 
amacıyla Müslüman aileler yanına yer-
leştirilmesi olarak tanımlanabilecek 
devşirme sisteminin oğulluk, besleme 
veya evlatlık kurumunun yaygınlaşma-

Osmanlı Toplumunda Koruyucu Aile Uygulaması

ye binbaşısı, mâliye nezareti azası, hukuk müşâviri, meclis-i 
harbiye azası, büyükelçi ve redif kumandanı ile taşrada def-
terdar, vali ve jandarma kâtibi gibi görevlerde bulunan kimse-
lerin eşleri veya kızlarıdır. Trabzon’da aile yanına yerleştirilen 
çocukların tamamı 4-15 yaş arasındadır.47

Aile yanına yerleştirilen çocuklara ödenen nafaka ücretle-
rinin genellikle aylık ödenmesi kararlaştırılmıştır. Temel ihti-
yaçlarını karşılamak üzere çocuklara harcanan masraf peşin 
ücret karşılığı sayılmış, kalan ücretlerin ise toplu ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 10 yaş civarındaki çocuklara yaklaşık 30 
kuruş ücret verilmiş, 15 yaşındaki çocuklarda bu miktar bi-
raz daha artarak 50 kuruşa çıkmıştır. Yaklaşık olarak ücretin 
1/3’ü zamanın örf ve adet tabiri ile evliliğinde “cihaz akçesi” 
yapılması için aile elinde “emanet ile (bi’l emâne)”48 ve “kendi 
için korumak ve saklamak (kendi için yedimde hıfz ve ibkâ)” 
üzere tutulmuştur.49 

Yüzyıllar boyu kimsesiz çocukların bir ev ortamı içinde ter-
biye alarak yetişmelerini sağlayan evlatlık kurumu, köleliliğin 
yasaklanması ve zorunlu askerlik sisteminin uygulanması 
gibi meydana gelen bazı toplumsal gelişmelerin etkisiyle de-
ğişime uğramıştır.50 XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. yüzyılın ilk 
çeyreğinde art arda patlak veren savaşlar sonucu meydana 
gelen dış göçler ve zaman zaman yaşanan iç göçler kurumun 
yaşadığı dönüşüm sürecini daha da hızlandırmıştır.51 İç ve dış 
göçler esnasında bulaşıcı hastalıklardan dolayı çok sayıda 
yetişkin göçmenin ölmesi, aynı zamanda karmaşa sırasında 
pek çok ailenin dağılması kimsesiz çocukların sayısını artır-
mıştır. Bu gelişmeler karşısında devlet, kimsesiz çocukların 
sahipsiz kalıp ölmelerini ve köle olarak satılmalarını engel-
lemek için evlatlık kurumunu çözüm yolu olarak görmüştür. 
Sonuçta bütün bu sebepler halkın içinde yüzyıllardır var olan 
klasik koruyucu aile sisteminin bozulmasına yol açmıştır. 

Sonuç

Osmanlı toplumunda sahipsiz ve kimsesiz çocukların ev-
lat edinilmesi veya ücret karşılığı aileler yanına oğulluk ve 

besleme olarak yerleştirilmesi sistemi kurumsallaşmış ve 
yaygın olarak bütün toplumsal tabakalarda uygulanmıştır. 
Bu yolla çocukların öz ailesi ve çevresiyle ilişkilerini sağlıklı 
biçimde devam ettirmeleri sağlanarak desteğe ihtiyaç du-
yan çocuklara yardım edilmiştir. 

Kurumun uygulanmasında Osmanlı hukukunun en ziyade 
dikkat ettiği temel şart mahremiyetin korunmasıdır. Gü-
nümüzde kurumun yaygınlaşmasına büyük engel oluştu-
ran mahremiyet, Osmanlı uygulamasında mekân yoluyla 
çözümlenmiştir. Müstakil evlere dayalı klasik mimarinin 
mekân kurgusu evlatlıkların aynı hanede yaşamasını kolay-
laştırmış, bunun sonucu olarak da uygulama yaygın olarak 
tatbik edilmiştir.52

Kurum Tanzimat dönemi ile başlayan kanunlaştırma hare-
ketleri ile değişmeye başlamış, Medeni Kanun’un kabulü ile 
Avrupa’da uygulanan evlatlık sisteminin getirilmesi yaygın 
evlatlık kültürünün ortadan kalkmasına sebep olmuştur. 
Yeni evlatlık kurumu, toplumda etkili olan İslam hukukunun 
etkisiyle toplum tarafından yaygın kabul görmemiş, genel-
likle çocuksuz aileler yakın akraba çocuklarını evlatlık alma-
yı tercih etmişlerdir. Hatta koruyucu aile kurumunun 1949 
yılına kadar kanunda yer almadığını söylemek mümkündür. 
Kurum 1961’den itibaren yeniden uygulanmaya başlan-
mıştır. 

Devlet bu tarihten itibaren koruyucu aile kurumunu yay-
gınlaştırmak için büyük çaba harcamakta, ancak uygulama 
yaygınlaştırılamamakta, dolayısıyla artık dünyada da çok 
fazla tercih edilmeyen kurumda bakım hizmetleri terk edi-
lememektedir. Bazı sosyal bilimciler ise bu duruma sebep 
olarak koruyucu aile uygulamasının Türk aile yapısına uygun 
olmamasını göstermektedir. Hâlbuki Osmanlı toplumunda 
uygulama yoğun şekilde rağbet görmüştür.

39 TKS, 2107, s.131, h.3. Nafaka İçin İcar-ı Sağir Hücceti. 14 Rebi’ül-Evvel 
1315/13 Ağustos 1897

40 Doğan, a.g.m., s.153.
41 Albertus Bobovıus Ya Da Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları: Topkapı Sarayında Ya-

şam, (Çev. Ali Berktay), İstanbul 2009, s.71-72.
43 Düzdağ, a.g.e., s.35,120.
43 Çetin, a.g.e.,s.59-71.
44 BOA, NFS.d., 1149, s.64. Trabzon Müslim Nüfus Defteri.
45 TKS, 2108, s.50, h.3. Nafaka İçin İcar-ı Sağir Hücceti. 20 Safer 1317/29 Ha-

ziran 1899.

46 TKS,  2108, s.27, h.3. Ücret ile Nafaka Hücceti. 16 Şevval 1316/27 Şubat 
1899.

47 Ahmet Şamil Gürer, Abdullah Bay, Osmanlı Toplumunda Beslemelik Kurumu, 
48 Mehmet Fetgeri, Osmanlı Âlem-i İçtimaîsinde Çerkes Kadınları, İstanbul 

1330, s.45.
48 TKS, 2108, s.94, h.4. Ücret ile Nafaka Hücceti. 13 Zi’l-kade 1317/ 15 Mart 

1900.
49  TKS, 2105, s.94, h.2. Ücret ile Nafaka Hücceti. 2 Şevval 1309/ 29 Nisan 1892.
50 Mehmet Fetgeri, Osmanlı Âlem-i İçtimaîsinde Çerkes Kadınları, İstanbul 

1330, s.45.
51 Ehud R. Toledano, Osmanlı Köle Ticareti 1840-1890.
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KALBİMİZDEN DE BİR ÇOCUK 
DOĞSUN İSTEDİK

İlkokul çağlarımdaydım. Rahmetli babam, biz çocuklarını toplar bir dergiden parça 
parça yazılar okurdu. İzahlarda bulunurdu. En çok da Filistinlilere üzülürdü. “Yetim bü-
yüyorlar” der, gizli gizli ağlardı. Biz babamıza bakar, ondaki bu derin hüznün sebebini 
çocuk idraklerimizle anlayamaz, babamızın bu derin hüznüne eşlik ederdik. “Yetimler! 
Yetim başı okşamak…” diye kendi kendine titreyen dudaklarıyla mırıldanırdı. Sonra 
ıslak kirpikleri ve kızarmış gözleriyle parmaklarını birbirine değdirerek: “Yetimi koru-
yan kişinin Peygamberimizle parmakları gibi cennette yan yana olacağını” söylerdi. 

Babam çocuk gördü mü dayanamaz muhakkak başını okşayıp severdi. Çocuklar da 
babamı… Biraz da kıskanırdık bu sevgiyi. O zamanlar şakayla karışık sorarlardı bana: 
“Kaç çocuğun olacak?” diye. Çocuğa sorulacak soru muydu bu? Aklımız ermezdi tabi. 
Ben “İki çocuğumuz olacak bir kız, bir erkek. Bir de yetimhaneden alacağım.” derdim. 
Bilmem niye!

Sonra büyüdüm, hep aklımdaydı bir yetime sahip çıkmak. Öğrendim yetimin bir ta-
nımının da “korunmaya muhtaç “demek olduğunu. İki erkek, bir kız; dünya tatlısı üç 
yavrumuz oldu. Mehmet Akif 16, Osman Semih 9 yaşında ve down sendromlu kızı-
mız Reyyan 21 aylık. 

Çocuklarımızın desteğiyle eşimle beraber;  
Bir çocuğun daha sevgisi içimize aksın istedik.
Gelsin boynumuza sımsıkı sarılsın, huzurla gözlerini yumsun istedik.
Yatağına yatıp hafifçe tebessüm ederek uyusun, sevgi ikliminde tatlı tatlı rüyalar görsün 
istedik.
Korunmaya muhtaç bir çocuğun hayata tutunma gayretine el uzatmak istedik.
Bir çocuğun daha mutlu büyüdüğünü görmek istedik.
Üç çocuğumuz vardı. Ama biz dört kez koklamak, dört kez seni seviyorum demek, dört 
kez sarılmak istedik.   Spot
Altı kişilik kocaman bir aile olmak istedik, altımız da aynı akşam yemek masasında otur-
mak, altımız aynı parkta yürümek, altımız sinemaya gidip aynı filmi izlemek istedik. 
Biz altımız bir arada gülüp, bir arada üzülmek istedik. 
Biz altı kişilik sevgi dolu kocaman bir aile olmak istedik. 
Bu altıncımız kim olursa olsun, biz ona koruyucu aile olmak istedik. Baharların çiçek 
kokusunu taşıyan rüzgârların estiği bir dünya olmak istedik. Onun dünyası olmak istedik.
Yüreğimizin nokta-i süveydâsından esen rüzgârlarla bir çocuğun saçlarını okşamak 
istedik.
Kalbimizden de bir çocuk doğsun istedik.
Başvurumuzu yaptık, kalbimizden doğacak dördüncü çocuğumuzu heyecanla bekli-
yoruz. Ama ne heyecan…

Bestami ERKOÇ
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

Bestami ERKOÇ
Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

1977 yılında doğdu. Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümünü bitirdi. Yozgat ve Balı-
kesir’de öğretmenlik yaptı. 2015 yılında 
Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
olarak görev yapmıştır. 2016 yılında An-
kara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
olarak görevine başlamış, halen bu gö-
reve devam etmektedir. Aynı zamanda 
Çocuk Edebiyatı ile ilgilenmekte olup 
yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. 
Eserleri:  Kar Tanesi İle Tohum, Çocukla-
rın İyilik Dünyası. Evli ve biri down send-
romlu üç çocuk babası olan Bestami 
ERKOÇ, koruyucu aile olmak için başvu-
ru yapmış olup bugünlerde başvurusu-
nun sonuçlanmasını beklemektedir.

Düşüncelerime göre bir insan için en önemli olan şey ailedir. Şu güne kadar öğrendiğim tek şey bu. Arkadaşlık olsun, 
dostluk olsun hepsi geçiyor. Aile hiçbir zaman geçmiyor. Bir kızın isteyeceği tek şey baba, anne ve kardeş sevgisidir. 
Hep söylediğim bir söz var: “ Bendeki şansızlıktan doğan şanstır.” Elbet her insan kendi ailesiyle olmak ister ancak 
biliyorum ki ben, biyolojik ailemle olsaydım mutlu olamayacaktım. 

İleride -Allah nasip ederse- kendi ailemle olduğum zaman, kendi çocuklarımla birlikte bir tane daha çocuk almak 
isterim, her zaman isterim. Onlara da yardım etmek isterim. Çünkü bu, maddi kazançlardan çok daha önemli. Bazı 
insanlar farklı bir şekilde de düşünebiliyor. Bir gün tatildeyken bir kadın: “Çocuğum olmadığı için çocuğum olsun isti-
yorum.” dedi. Ben de ona “Yuvadan alın, o zaman!” dedim. O da: “Onların nasıl olacağı, nerden geleceği belli değil, kanı 
bozuk olur.” dedi. Çok üzüldüm ve “Ben de öyleyim beni de yuvadan almışlar” dedim. Nerede doğduğum önemli değil, 
kiminle büyüdüğün önemli ve hep de böyle olması gerekiyor.

17 yaşında, (4 yaşından beri koruyucu ailesiyle birlikte kalıyor)

Bir çocuğun gelişebilmesi için bütün bir aile hayatına ihtiyacı vardır. Ona bakacak ve onu koruyacak anne babaya 
ihtiyacı vardır. Gerçek ana baba; çocuğu büyüten, ona sevgi ve sıcaklık verendir ve bunu sadece “bu ailede” gördüm.  
Aile, bana güç veriyor ve destek oluyor, ilgi gösteriyor. Onlar beni almasaydı bambaşka bir insan olacaktım. Belki 
yapayalnız büyüyecektim ve ailenin ne demek olduğunu öğrenemeyecektim. Belki kardeşlerim ve annem babam 
olmayacaktı. Ben hayata gerçekten onlarla başladım ve hatıralarım burada doğdu…

15 yaşında, (1 yaşından beri koruyucu ailesiyle birlikte kalıyor)
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Fotoğrafa yeni başlıyorsanız
fotoğraf  tutkunuysanız yada ileride 

eğitimlerinizi ve tecrübelerinizi arttırarak 
meslek edinmek istiyorsanız;

Bu atölye tam size göre…

Derslerimiz sınıflarımızda teorik olarak 
anlatılacaktır. Uygulamalar hem sınıf içinde, 

hem de dış mekanlarda yapılacaktır.

Kayıtlarımız kontenjan ile sınırlıdır 
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için

Tel: 0312 418 6911

Başlangıç
12.10.2017

www.tdvkagem.org.tr

TDVKadinAileVeGenclikMerkezi

TDVKAGEM

TDVKAGEM

Alınacak olan eğitimin daha verimli olabilmesi için 
*DSLR*( Dijital single lens reflex) fotoğraf makinasına sahip olmak tercih sebebidir.

Her Perşembe
Saat
17:00

GMK Bulvarı, Şehit Adem Yavuz Sokak No: 10 Kızılay / ANKARA

Eğitmen
Seher Meriç
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Bakara:154

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. 
Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.  


