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sorumluluğu yazarına aittir. 

Merhaba,

Dopdolu bir bültenle huzurlarınızdayız. 91. Bülten, Mayıs- 
Ağustos 2016 tarihleri arasında merkezlerin yürüttükleri 
faaliyetlerin ve geçtiğimiz yaz Bilim ve Sanat Vakfı’nda ev 
sahipliğini yaptığımız proje ve programların değerlendirmelerini 
ihtiva ediyor. Ayrıca geleneksel hâle gelen Yaz Seminerlerimize  
dair notları da sayfalarımız arasında bulabilirsiniz. 

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız hadiseler, silinmeyecek 
biçimde hafızalara kazındı. Bir milletin kaderinin bir gecede nasıl 
değiştiğine, milletimizin bir anda silkinerek nasıl tek yürek, tek 
yumruk hâline geldiğine hayretle şahit olduk. Hem hüznü hem 
gururu bir arada yaşadık. Türkiye tarihinin seyrini değiştiren bu 
gecede ve sonrasında yaşananlara kayıt düşmek için biz de 
BSV Bülten ekibi olarak kapsamlı bir “15 Temmuz ve Darbeler” 
özel dosyası hazırladık. 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a değin 
darbe girişimlerinde rol oynayan metinlerin yanısıra, konuyla 
bağlantılı olarak yapılan resmi basın açıklamaları ve bildirilerinin 
derlendiği Mecmua bölümü, Serhat Aslaner’in emeğiyle ortaya 
çıktı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hadiseden sonraki 
ilk Cuma hutbesi, DİB’nın yayınladığı “Olağanüstü Din Şûrası 
Kararları” metni ve o gecede minarelerden okunan salâlarla 
beraber halka nasıl seslenildiğine dair bir çalışma da Mecmua 
bölümünde yerlerini aldı.

15 Temmuz’dan beri yaşadıklarımız ve sahneye konulmak 
istenen, neyse ki akim kalan senaryolar, çoğumuza Mütareke 
yıllarını hatırlattı. Buradan yola çıkarak Mola sayfalarında 
Mütareke yıllarında geçen bir hatıraya ve bir romandan kısa 
bir iktibasa yer verdik. Uğur Derman’ın kaleminden Hattat 
Necmeddin Okyay’ın bir hatırasını, Oğuz Atay’ın Günlük’ünden 
-iki darbe arasındaki bir dönemde- Türk halkı/ Türk aydını ikile-
mini yorumladığı samimi cümlelerini ve son olarak Tanpınar’ın 
Sahnenin Dışındakiler romanından dönemi tasvir eden bir kısmı 
okuyucularımızla paylaşmak istedik. 

Bir dahaki Bülten’de buluşmak üzere.

Hayırda kalın.
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İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Mezuniyet 
Töreni Yapıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi Mezuniyet programı 3 Haziran 2016 Cuma günü üniversitenin 
Doğu Kampüsü’nde öğrenciler, öğrenci aileleri, öğretim üyeleri ve konukların katılımıy-
la gerçekleşti. Törende rektör Prof. Dr. Cengiz Kallek, T.C 26. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, öğrenci konseyi başkanı Enes Uslu ve okul 
birincisi Büşra Selman birer konuşma yaptılar. 246 mezunun diplomalarını teslim aldığı 
program, kep atma merasiminin ardından Batı Kampüsü’nde verilen ikram ile sona erdi.

“Uluslararası Lisansüstü Balkan 
Çalışmaları Sempozyumu” Gerçekleşti
Bilim ve Sanat Vakfı’nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteğiyle yü-
rüttüğü “Türkiye ve Balkanlar Arası İlmi Münasebetlerin Güçlendirilmesi” projesi çerçeve-
sinde lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacı adayları ile Balkan coğrafyasına 
dair siyasi ve sosyal gelişmeler, tarih yazımı ve algısı, kültür ve edebiyat gibi alanlar-
daki temel meseleleri tartışmayı ve ilgili araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan 
bir sempozyum organize edildi. 13-14 Mayıs 2016 günleri vakıf merkezimizde yapılan 
sempozyumda eğitim ve akademik etkileşim, tarih yazımı ve ideolojiler, kimlik ve hafıza, 
tasavvuf kültürü ve dini akımlar, sosyal değişimler, tarihi ve sanatsal miras, dış politika ve 
diplomasi, göç ve azınlıklar, güncel sosyo-politik ilişkiler gibi ana temalar çerçevesinde 14 
oturum yapıldı ve 54 bildiri sunuldu.

KAMUOYUNA DUYURU

Bilim ve Sanat Vakfı olarak aziz milletimizin demokratik iradesini hiçe saymaya yeltenen 
alçakça darbe girişimini telin ediyor, tarih şuuru ve siyasi olgunluğuyla milletimizin tüm ku-
rum ve temsilcileriyle birlikte bu hain girişime verdiği cevabı takdirle ve minnetle karşılıyor; 
şehitlerimize rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
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BİSAV 27. Öğrenci Sempozyumu Yapıldı
Bilim ve Sanat Vakfı’nın geleneksel hâle gelen öğrenci sempozyumlarının 27.’si, 7 Mayıs 
2016 günü vakfın Vefa’daki merkezinde düzenlendi. İslam Medeniyeti, Siyaset, İktisat, 
Sinema, Sosyoloji, Bilim Tarihi, Uluslararası İlişkiler gibi farklı disiplinlerden on beş teb-
liğin sunulduğu sempozyum, genel katılıma açık olarak gerçekleşti. 

“Sinemaya Genç Adımlar Belgesel Film 
Atölyesi” ile Gençler Film Çekiyor

Türk Sineması Araştırmaları (TSA), “Sinemaya Genç Adımlar” adıyla sinema tarihi 
ağırlıklı bir belgesel film atölyesi başlattı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri 
Destek Programı ile desteklenen ve 18-24 yaş arasındaki gençlere yönelik atölyenin 
pratiğe dönük son aşaması, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi 
ortaklığı ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Marmara Medya Merkezi’nin teknik 
desteği ile yürütülüyor. Atölye boyunca doksan altı saat seminer verildi. Bu kapsamda 
haftalık film seyretme, filmler üzerine teorik tartışma yürütme ve metin okuma gibi 
çalışmalar yapıldı. Eylül ayının başında seminer dönemi sona eren proje kapsamın-
da yapımı planlanan iki belgesel filmin çekimlerine başlandı. Senaryo danışmanlığını 
Burçak Evren’in, süpervizör yönetmenliğini ise Koray Sevindi’nin üstlendiği Ayastefanos 
adlı belgesel filmin 30 Eylül’de başlayan, İstanbul’un bazı noktalarının yanısıra, kapalı 
mekânlarda gerçekleştirilen çekimlerine tüm proje ekibi katıldı. Peyami Çelikcan’ın se-
naryo danışmanlığını, Sinan Sertel’in süpervizör yönetmenliğini yaptığı Kayıp Zamanın 
Hüznü: Şehzadebaşı ve Sinemaları adlı belgeselin senaryo ve ön hazırlık çalışmaları 
tamamlandı. 15 Ekim’de başlayan çekimler, İstanbul’un çeşitli semtlerinde ve mekân-
larında sürdürülüyor. Çekimlerde proje ekibine İstanbul Şehir Üniversitesi ve Marmara 
Üniversitesi öğrencileri gönüllü destek veriyorlar.

Sözlü Tarih Projesinde Sona Geliniyor
Bilim ve Sanat Vakfı’nın İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ve İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nin ortaklığı ile 1 Eylül 2015’te başlattığı ‘’Sözlü Tarih Araştırmaları veri-
tabanı ve İstanbul’un Mekânsal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri’’ 
projesi kapsamında öncelikle İstanbul, sonrasında ise Türkiye genelinde yapılmış sözlü 
tarih araştırmalarına erişim imkânı sunan bir veritabanı oluşturuluyor. Akademisyenle-
rin, öğrencilerin ve araştırmacıların kullanımına sunulan; bilimsel, güvenilir, kapsamlı ve 
tasnifli bir başvuru kaynağı olan Sözlü Tarih Araştırmaları veritabanına 2700 sözlü tarih 
görüşmesinin yanısıra sözlü tarihle ilgili yayınlamış 585 kitap, makale ve tez kaydedil-
mektedir. Ayrıca bir yıllık proje sürecinde, yeni çalışmalara model oluşturabilecek sözlü 
tarih görüşmeleri gerçekleştiriliyor.
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2016 BİSAV Uluslararası Öğrenciler  
İhtisas Programı’nda İlk Dönem Bitti
Bilim ve Sanat Vakfı’nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkıla-
rıyla düzenlediği 2016 Uluslararası Öğrenciler İhtisas Programı’nın ilk dönemi sona 
erdi. Program dâhilinde Türkiye’de sosyal bilimler alanında eğitim gören yabancı uy-
ruklu yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ihtisas seminerleri gerçekleştirildi. İlk 
dönemi 4 Haziran 2016’da son bulan programın ikinci dönemi 4 Kasım 2016’da baş-
layacak. İlk safhası seminer ağırlıklı olan programda bu sefer okuma grupları ve atölye 
etkinlikleri olacak. Eğitim programı 4 Kasım-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 
ve toplamda 80 saatlik bir müfredat yer alacak.

Dîvân 40 Çıktı
Dîvân Dergisi’nin 40. Sayısı; 19. yüzyıl Osmanlı Suriye’sinden Amerika kıtasına göçleri, 
12-13. yüzyıllarda Dımaşk’ta kurulan medreseleri ve özne, dil ve hakikat arasındaki 
ilişkiyi konu alan üç makaleyi okurlarına sunuyor. Muhtelif akademik alanlardaki gün-
cel kitapları konu alan değerlendirme yazıları kısmı ise ilgililerini bekleyen bir diğer 
kısım. Ayrıntılı bilgi ve önceki sayılardaki makale ve yazılar için www.divandergisi.com 
web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hayal Perdesi’nin 53. ve 54. Sayıları Çıktı
İnatçılar filminin kapağa taşındığı 53. sayıda, Vizyon sayfalarında İnatçılar dışında Zo-
otropolis: Hayvanlar Şehri, Bin Başlı Canavar filmleri, Vizyon Ötesi’nde Sonsuzluk Teori-
si’ne yer veriliyor. Anısına bölümünde 4 Temmuz 2016’da vefat eden yönetmen Abbas 
Kiyarüstemi’nin sinemasına değiniliyor. Hayal Perdesi’nin yaz sayısında tatil filmleri 
dosyası var. Ayrıca sinema salonlarının tenhalaştığı yaz günlerinde filmlere alternatif 
oluşturan dizilerden dördü; Mr. Robot, Game of Thrones, Peaky Blinders ve 46: Yok Olan 
değerlendiriliyor. 

“Kendi Halkına Kurşun Sıkmak” kapaklı 54. sayıda, Celil Civan ve Aybala Hilâl Yüksel 
15 Temmuz darbe girişiminin hatırlattığı filmleri tartışıyorlar. Akademi sayfalarında ise 
Veli Boztepe’nin yazısının başlığı, “Askeri Darbelerin Türk Sinemasına Etkileri”. Dergi-
nin Vizyon sayfalarında Rüzgarda Salınan Nilüfer, Hayalet Avcıları, Café Society, Denizdeki 
Ateş filmleri, Vizyon Ötesi’nde Veronique’in İkili Yaşamı değerlendiriliyor. Söyleşi sayfala-
rında Türkiye’nin Oscar adayı seçilen Kalandar Soğuğu filmiyle yönetmen Mustafa Kara 
yer alıyor.
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TALİD’in İlk 17 Sayısı İnternette
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin tarih, bilim, edebiyat, siyaset, hukuk, şehir, sos-
yoloji, felsefe, eğitim, mimari, iktisat gibi farklı alanlardaki Türkiye araştırmalarının yer al-
dığı sayıları, araştırmacıların erişimine sunuldu. www.talid.org ve www.bisav.academia.
edu/talid web adresleri üzerinden ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz.

Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve 
Kaynaklar Serisi Devam Ediyor
Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde güncel bilgi, yaklaşım ve yöntemleri belirli ko-
nular ve örnekler çerçevesinde tartışmayı hedefleyen “Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, 
Yöntem ve Kaynaklar” başlıklı program dizisi sürüyor. Serinin üçüncü ayağında Osmanlı 
tarihçiliği ulema tarihi perspektifinden Abdurrahman Atçıl nezaretinde katılımcılarla bir-
likte tartışıldı. “Osmanlı Ulemasını Tartışmak” seminerinde; ulema tarihinin meseleleri ve 
temel yaklaşımlar, Osmanlı uleması tarihi ile ilgili arşiv ve yazma kaynaklarının yanısıra, 
bunların yorumlanmasında kullanılabilecek yöntemler, Osmanlı ulema tarihinin ilgili ol-
duğu alanlar ve mevcut çalışmalardan örnekler 5, 12, 19 ve 26 Mayıs 2016 tarihlerinde 
düzenlenen dört oturumla ele alındı.

Yaz Dönemi Osmanlıca Seminerleri Tamamlandı

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 28. Dönem Osmanlıca seminerle-
ri matbu düzeyinde Osmanlıca 2, yazma düzeyinde ise Paleografya 1 ve Paleografya 2 
sınıfları açılarak başlatıldı. Yoğun bir ilgi gören seminerler vakfın merkez binasında 1-27 
Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2015-16 Dönemi Kademe Programı Sona Erdi

Vakfımızın 1988’den bu yana sürdürdüğü Kademe Programı’nın 2015-2016 dönemi, eski 
ve yeni kademe öğrencilerinin davet edildiği Mustafa Özel’in “Faust’da Modernlik ve Simye-
vi İktisat” başlıklı semineriyle birlikte renkli bir atmosferde sona erdi. Bilindiği üzere, her yıl 
güz ve bahar dönemleri sonunda yapılan yazılı ve sözlü değerlendirme sürecini geçenler bir 
sonraki eğitim döneminde oluşturulan Kademe gruplarına dâhil oluyorlar. Düşünce Tarihi 
ve Dünya Tarihi başlıkları altında belirlenen yoğun bir okuma programından oluşan Kademe 
seminerlerinde farklı disiplinlerden bir araya gelen öğrencilerin düşünce serüvenlerine fel-
sefi ve tarihsel bir derinlik kazandırılması hedefleniyor.
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SAM’dan Yeni Program Serisi:  
Kültürel Mirasın Yapısökümü
Sanat Araştırmaları Merkezi, Mayıs ayında yeni bir program serisine başladı. “Kültürel Mi-
rasın Yapısökümü: Müzecilik ve Kimliğin Yeniden İnşası” adıyla hazırlanan seride, hafıza 
ve geleneğin müze ile ilişkisi ve müzecilik ekseninde değerlendirilmesi amaçlanıyor. ‘Kül-
türel hafıza/gelenek’ ve ‘müze’ ilişkisini irdelerken öncelikle modern ve modern sonrası 
toplumların en önemli sürdürülebilirlik kurumlarından biri olan müzeler, müze ve müzeci-
liğin kavramları ve temel problemleri tartışılacak. Türkiye’de ve dünyada müzecilikle ilişkili 
konular -müzenin tarihsel gelişimi, koleksiyonları, sergilenme ve müze türleri vb.- karşı-
laştırmalı olarak ele alınacak. Bunun yanısıra ‘hafıza/geleneğin’ müzelerin sergilerinde ve 
koleksiyonlarında kendine yer bulması/bulamaması/bulma imkânı üzerinde durulacak. 

Bilim ve Sanat Vakfı’nın  
Geleneksel İftarı Gerçekleşti
Vakfımızın geleneksel iftar buluşması 26 Haziran 2016 Pazar günü Süleymaniye’de yer 
alan Dârüzziyafe’de düzenlendi. Vakıf üyelerinin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen 
programda yönetim kurulu başkanımız Ahmet Okumuş ve kurucu başkanımız Mustafa 
Özel birer konuşma yaptılar.

2016 Güz Dönemi Seminerleri Başladı
Vakfımızda 2016 Güz dönemi seminerleri başladı. Sosyal bilimlerden beşeri bilimlere, İs-
lami ilimlerden tarihe, sanattan felsefeye kadar birçok farklı disiplinden seminerler 15 
Ekim-19 Kasım 2016 tarihleri arasında altı hafta boyunca her cumartesi vakfımızın Ve-
fa’daki merkezinde gerçekleştiriliyor. 

Herkesin katılımına açık olan seminerlerimiz ücretsizdir, katılım için kayıt yaptırmak ge-
reklidir. Önceki dönemlerden kaydı bulunan katılımcılar, kayıt tarihleri içerisinde web site-
miz üzerinden seminer seçiminde bulunabilirler.

Hazırlayan: Birol Şanlı



KADEME

7

BİSAV Kademe Programı 2015-2016

Değerlendirme: Havva Yılmaz

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 1988 yılından bu yana yürütülen Kademe 
Programı 2015-2016 dönemi çalışmalarını Mayıs 2016’da ayında niha-
yetlendirdi. Bilindiği üzere her yıl güz ve bahar dönemlerinde düzenlenen 
altı haftalık seminerler içinde Genel Giriş ve Giriş Seminerleri’nden en 
az üçüne devamlılık gösteren katılımcılar Kademe sınavına girmeye hak 
kazanıyor. Yazılı ve sözlü değerlendirme sürecini geçenler, bir sonraki eği-
tim döneminde oluşturulan Kademe gruplarına dâhil oluyorlar. Böylece, 
Düşünce Tarihi ve Dünya Tarihi başlıkları altında belirlenen yoğun bir okuma 
programından oluşan Kademe Seminerlerinde, farklı disiplinlerden biraraya 
gelen katılımcıların düşünce serüvenlerine felsefi ve tarihsel bir derinlik 
katılması hedefleniyor. 

Düşünce Tarihi seminerlerinde antik dönemden bugüne değin düşüncenin 
ve düşünmenin serüveni; “Eksen Çağlar” ve “Düşünce Tarihinde Mebde 
Problemi”, “İmparatorluk ve Felsefe: Helenistik Dönem ve Roma”, “Tan-
rı’nın Şehri: Augustin ve Erken Kilise Doktrini”, “İslami İlimlerin Teşekkülü”, 
“İman: İlk İhtilaflar”, “İlk Mezhepler”, “İhsan: Tasavvufun Zuhuru-Zühdden 
Zevke”, “Batı Zihniyetinde Dönüşüm ve Modern Döneme Geçiş: Rönesans”, 
“Reform ve Hıristiyan Kozmopolitanizminin Parçalanışı”, “Doğa Görüşün-
deki Dönüşümler”, “Aydınlanma Düşüncesi (Ansiklopedi, Rasyonalizm, 
Empirizm)”, “İslam Dünyasında Moderniteye Tepkiler ve Yeni Arayışlar” 
gibi başlıklar altında inceleniyor. Böylece Aristoteteles, Kindî, Farabî, İbn 
Sina, Gazzâlî, İbn Rüşd, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche, 
Darwin, Freud gibi düşünce tarihini şekillendirmiş filozoflar bütüncül bir 
çerçeve içerisinde tartışılıyor.

Dünya Tarihi seminerlerinde ise düşünce tarihini belirleyen dönemeçlerin 
tarih sahnesindeki yansımaları ele alınıyor. 2015-2016 döneminden beri 
İslam tarihine ağırlık veren program, İslamiyet’in doğuşundan Osmanlı 
İmparatorluğu dönemine ve günümüze kadar yaşanan tecrübeyi kapsamlı 
bir şekilde tahlil etme imkânı sunuyor. Tarih yazımına eleştirel yaklaşan 
programda yine “İslam’ın Doğduğu Dünya”, “Hilafet ve Fitne, Emeviler”, “Ab-
basiler ve Şiiliğin Gelişimi”, “Moğollar, Osmanlılar”, “Safeviler ve Babürlüler”, 
“Modernleşen Dünyada İslam Medeniyeti”, “Ulus Devlet ve Milliyetçilik” gibi 
başat konu ve başlıklar yer alıyor. Böylece, İslam tarihinin kritik evreleri, 
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medeniyete yön veren dönüm noktaları, Düşünce Tarihi seminerlerinde ele  
alınan felsefi düzlemle bağlantılı bir şekilde değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz dönemin ikinci yarısından beri, mevcut birikimi daha da zengin-
leştirmek amacıyla Sanat Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Sanat 
Düşüncesi seminerleriyle söz konusu zihinsel ve aktüel birikimin içerisinde 
sanatın yeri de belirginleştirilmeye çalışılıyor. Düşünce Tarihi konularıyla 
uyumlu olarak şekillenen deneme mahiyetinde geçen dönem düzenlenen ilk 
programda edebiyat, sinema ve görsel sanat alanlarından seçilen konular, 
sanat tarihi, felsefe, sosyoloji ve güncel tartışmalar bağlamında ele alındı. 
İlk oturumda tasavvuf temasının işlendiği seminer içeriğine paralel olarak 
Nacer Khemir’in Bab’Aziz (2005) filmi değerlendirildi. Film, sosyo-politik bir 
bağlama oturtularak bir bilgi kaynağı olarak tasavvufun sinemaya yansıması, 
bu etkileşimin güncel çağrışımları interaktif bir şekilde ele alındı; sinemanın 
felsefi, politik ve toplumsal düzlemde yaşanan tartışmaları beyaz perdeye 
aktarma işlevi örneklendirilmiş oldu. 

İkinci oturumda Mustafa Akkad’ın Çağrı (1976) filmi ile sinema tartışmaları 
devam etti. Bu defa “Çağrı Filmi Üzerinden İslam-Sinema İlişkisine Bakmak” 
başlığı ile İslam ve sanat ilişkisi değerlendirildi. Sinemanın bir Müslüman 
gözüyle nereye oturtulabileceği, dini değerlerin bu alandaki üretimi ne şe-
kilde etkileyeceği ya da etkilemesi gerektiği, bu anlamda mevcut koşullarda 
İslami sinemadan ne kadar bahsedilebileceği tartışıldı. Üçüncü ve dördüncü 
oturumlarda Rönesans resminin ortaya çıkışı ve toplumsal etkileri, modern 
resme geçiş ve güncel sanatın doğuşu, “Kendine Ait Bir Dünya Yaratmak: 
Rönesans Resminde Birey ve Mekân” ile “Sis Denizinde Amaçsızca Dolaşan 
Adam (1818) - Bir Jest, Üç Yorum” başlıklı sunumlar ile incelendi. 

“Garpla Şark Arasında Edebiyat: A. H. Tanpınar, Peyami Safa, O. Atay” başlığı 
ile aynı minvaldeki tartışma, modernleşme temayülündeki Türk edebiyatı 
bağlamında yapıldı. 21 Mayıs 2016 tarihli kapanış oturumu ise Mustafa 
Özel hocanın “Faust’da Modernlik ve Simyevi İktisat” başlıklı semineri ile 
gerçekleştirildi. Mustafa Özel, J. W. Goethe’nin neredeyse 70 yıl süren, 
ölümünden kısa bir süre önce 1832’de noktaladığı, iki cilt hâlinde kaleme 
aldığı eserine odaklanarak politik, iktisadi ve toplumsal bir çözümleme yaptı. 
Sunumda klasik edebiyat metinlerinin (ve genel olarak sanat eserlerinin) 
içinde bulundukları dönemi yansıtmak; toplumların sosyolojisini, iktisadi 
ve siyasi yapılarını anlamak ve sosyal bilimler alanında isabetli tahliller 
yapmak açısından ne denli önemli olduğu üzerinde duruldu. Eski kademe 
katılımcıların da davet edildiği bu seminer ile bir kademe dönemi daha, 
canlı ve renkli bir atmosferde nihayete erdi. 
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Değerlendirme: Hüseyin Etil

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından her yıl kademe öğrencileri için düzenlenen yaz semi-
nerleri 29 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seminerlerin bu 
yılki konusu farklı tarihsel tecrübeler çerçevesinde “İslam dünyası”ydı. 2016 ve öncesi 
kademe öğrencilerinin yanısıra İstanbul dışından da öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 
120 katılımcının takip ettiği programda 10 sunum ve 1 söyleşiden oluşan toplam 11 
oturum gerçekleşti. Birbirinden farklı disiplinlerden konuşmacıların sunumlarında İslam 
dünyasının temel olarak ne anlama geldiği kavramsal, teorik ve pratik düzlemlerde 
konuşulup tartışıldı. İslam dünyasının bir kavram olarak analizinin yanısıra, hem ta-
rihsel arka plana odaklanan hem de yaşadığımız dönemle bağlantılar kuran tebliğler 
dinlendi. İslam dünyası başlığının altında Ümmet, Dâr’ül İslam gibi mefhumların klasik 
kavrayışlardan hareketle kavramsal ve teorik düzlemlerde tartışılmasının ardından 
dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslüman topluluklarının yaşadığı siyasi, 
iktisadi, toplumsal ve kültürel sorunlar masaya yatırıldı. Mevcut durumun tarihsel 
bir perspektifle değerlendirilmesine ek olarak, İslam dünyasının geleceğine ilişkin 
de pek çok muhtemel senaryo üzerinde duruldu. Öte yandan öğrenciler üç farklı 
tartışma grubuna ayrılarak konuşmalarla paralel ilerleyen tartışmalar yürüttüler. İsa 
Karabaşoğlu’nun koordinatörlüğünde gerçekleşen ilk tartışma grubunda “Ümmet, 
Millet, Birey: Farklı Kimlikler Ne İfade Ediyor?” sorusu; Sabri Akgönül’ün koordine 
ettiği ikinci tartışma grubunda “İslam dünyası Sömürgecilikten Arındı mı?” sorusu; ve 
Volkan Uzundağ’ın yönettiği üçüncü tartışma grubunda “İslam dünyasında Din-Si-
yaset İlişkisi Nereye?” sorusu merkeze alınarak üç saatlik bir zaman dilimi içinde 
tartışmalar gerçekleştirildi. Sunumlar ve tartışma gruplarının akabinde düzenlenen 
“Değerlendirme Toplantısı”yla yaz programı tamamlandı. Program boyunca gerçek-
leştiril en 11 oturumun içerikleri anahatlarıyla şu şekildedir:

Ahmet Okumuş, “İslam Dünyası Kavramı” 

Ahmet Okumuş, yeryüzünün bir bölgesinin 
nasıl ve hangi şartlar içinde “İslam’ın Dünyası” 
hâline geldiğini, Müslümanların kendilerine ait 
bir dünyayı nasıl tefrik ve temyiz ettiklerini, 
ilk olarak İslam’ın ortaya çıktığı coğrafyanın 
konumuna, sonrasında yayıldığı coğrafyaların 

niteliklerine ve en son olarak bu coğrafyaların jeo-stratejik karakterine odaklanarak 
üç başlıkta tartıştı. Bu başlıklar altında Okumuş; Mekke-Medine’nin dinler tarihi 
açısından önemli, fakat iktidarın tarihi açısından ise bir o kadar önemsiz mevkiler 

Okumuş, Müslümanların 

görevlerini şöyle ifade 

etti: Farklı süper güçler 

içinde kendimize bir 

yer açmak, siyasi 

parçalanmışlıklar 

içinde kozmopolit bir 

üst-kültür oluşturmak 

ve örselenmiş insan 

onuruna seslenebilmek.
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olduğunu söyledi. Bununla birlikte bu şehirler, ticaret yolları üzerinde kurulduk-
ları için farklı dünyalarla irtibata açık ve bulundukları bölge itibariyle hem kadim 
medeniyet havzalarının gelişip serpildiği ve uzun mesafe ticaretinin yapıldığı bir 
coğrafyayla temas halinde olmuşlardır. Jeopolitik açıdan ise İslam dünyası, farklı 
güç dengelerinin ortasında bulunan, jeopolitik literatürde ‘kenar-kuşak’ şeklinde 
nitelenen bir bölgede yayılım göstermiştir. Müslümanların bugün de benzer ko-
şullar altında  kendilerine bir dünya kurmak zorunda olduklarını belirten Okumuş, 
önümüzdeki görevleri şöyle ifade etti: Farklı süper güçler arasında kendimize bir 
alan açmak, siyasi parçalanmışlığa rağmen kozmopolit bir üst-kültür oluşturmak 
ve örselenmiş insan onuruna seslenebilmek. 

Ahmet Özel, “Dâr Kavramı Çerçevesinde İslam Dünyası”

Ahmet Özel, devletlerin temel üç unsuru; bugün 
nasıl egemenlik, nüfus ve toprak ise aslında 
bu durumun geçmişte de geçerli olduğunu, 
İslam dünyasındaki Dâr’ül Harp kavramının 
böylesi bir ülke algısı üzerine bina edildiğini 
vurguladı. Kavramın, oryantalistlerce savaşçı 

bir söylem içinde yorumlanmasını eleştirerek, Dâr’ül Harp’in savaşılması gereken 
devletler biçiminde değil de “yabancı devletler” şeklinde yorumlanması gerektiğini 
söyledi. Ardından Özel, İslam’da savaşın hangi koşullarda meşru olduğunu ayetler 
ışığında tartıştı. Kur’an-ı Kerim’de savaş ile ilgili ayetlerin ‘savaşa izin vermeyen’ 
ayetler, ‘savaşa izin veren’ ayetler ve ‘savaşı emreden’ ayetler olmak üzere üç ana 
başlık altında toplanabileceğini tespit etti. İkinci grup ayetlerde savaşın “sizinle sa-
vaşanlarla savaşın” ve “haddi aşmayın” uyarılarıyla iki biçimde kayıt altına alındığının 
altını çizdi. Üçüncü grup ayetlerin ise hiçbir kayıt içermeyen mutlak ayetler olduğunu, 
ancak bu ayetlerin de barış içinde bir arada yaşama ihtimalinin kalmadığı bir duruma 
işaret ettiğini belirtti. Sünni ulemanın savaş konusunu belli ayetlere odaklanmayarak 
bütüncül bir perspektifle değerlendirdiğini ve bu kavrayışın günümüz real-politik 
açısından da en doğru kavrayış olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

Kasım Kopuz, “Ümmet Kavramının Tarihsel Dönüşümü”

Kasım Kopuz, ümmet kavramının tarihsel 
dönüşümünü ele aldığı konuşmasında ilk 
olarak kavramın ortaya çıkışına dair farklı 
görüşleri aktardı; emme (yönetmek) fiilinden 
geldiğini söyleyen ulemanın yanısıra, üm 
(anne) kökünden geldiğini belirten akademik 

çalışmaların bulunduğunu belirtti. Ümmetin “inançlılar topluluğu” anlamına gel-
diğini savunanların da olduğunu ifade etti. Kavramlar tarihindeki sosyal-bilimsel 
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metodolojinin müşahhastan mücerrete doğru gitmesi gerektiğini hatırlattı. Kav-
ramların tekabül ettikleri gerçekliğe uygun olarak tarihsel süreçte değiştiğini, yeni 
içerikler kazanarak yeniden yapılandığını söyledi. Ümmetin mücerret manada dini 
bir topluluk anlamına geldiğini ifade ederek Hz. Peygamber döneminde esasen 
Müslüman toplumunu tanımlamak için kullanılmaya başlandığını belirtti. Modern 
dönemde gelişen ulusçuluk akımının yeni bir aidiyet biçimi önerdiğini, bu gelişme-
lerin ise ümmet kavramının yeniden tanımlanmasını gerektirdiğinin altını çizerek 
sözlerini noktaladı. 

Zübeyir Nişancı, “Diasporada Ümmet”

Zübeyir Nişancı, konuşmasında genel olarak 
ümmetin günümüzdeki temel varoluşunun 
diasporaya dayandığını ancak bunun topyekûn 
olarak negatif görülmemesi gerektiğini 
vurguladı. Diaspora’nın karşıtı olan ‘yurt’ 
kavramı, kişinin kendisini güvende hissettiği, 

moral üstünlüğün bulunduğu bir yer mânâsına geliyor. Nişancı, vatanından uzakta 
yaşamanın bir takım avantajlarda içerdiğini dile getirdi. Diaspora, kişinin kendisini 
güvende hissetmemesinden dolayı kişiyi düşünmeye sevk ediyor, farklı kültürlerle 
konuşma imkânını arttırıyor, kapalı bir dil örgüsünün yerine iletişime açık bir dilin 
gelişimine katkı sunuyor. Buna mukabil, diasporada yaşamanın en önemli dezavan-
tajının ise bütün meşruiyeti karşı tarafa yükleyerek kendi benliğini yitirmek. Nişancı, 
diasporada farklı tecrübeler sonucunda üç tipik grubun oluştuğunu vurguladı: içe 
kapananlar, dışa kapılanlar ve ikisi arasında denge kurmaya çalışanlar. Anayurtta 
yaşamanın kişiye kattığı moral ve üstünlük duygusu gibi pozitif yatkınlıklarının 
yanısıra atalet ve ezoterik dil örgüsü gibi negatif sonuçlar da doğurabildiğinin altını 
çizerek konuşmasını tamamladı. 

Nurullah Ardıç, “Modern Dönemde Hilafet Tartışmaları ve  
Günümüze Yansımaları”

Nurullah Ardıç konuşmasına ‘halife’nin Hz. 
Peygamber’in vekili anlamına geldiğini belir-
terek başladı. Halifeye itaat konusunda açık 
ayetler ve mütevatir hadislerin olduğunu, 
ama asıl tartışmanın ‘ulu’lemr’in ne anlama 
geldiğinde düğümlendiğini belirtti. Şiilerde 

halifelik yerine imamet anlayışının olduğunu, Sünni gelenekte ise hilafet tartış-
malarının devlet yönetimi ve sultanlık bahisleri çerçevesinde oluşmuş Ahkâm-us 
sultaniye literatüründe yer aldığını vurguladı. Halifelik kurumunun tarihsel sürecini 
Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar’ın tecrübeleri ışığında aktardıktan sonra modern 
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dönem hilafet tartışmalarına geldi. Modern dönemde halifelik tartışmalarında 
gelenekçiler (İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa), modernist İslamcılar (Elmalılı 
Hamdi Yazır, Mehmet Akif Ersoy) ve sekülerler (Mustafa Kemal, Ziya Gökalp) olmak 
üzere üç ana eğilimin varlığından bahsetti. Gelenekçilerin halifeliği hem dünyevi 
hem uhrevi liderlik olarak gördüklerini, modernist İslamcıların ise halifeliği dün-
yevi liderlikle sınırladıklarını, buna karşın sekülerlerin de halifeliği uhrevi liderlikle 
çerçevelediklerini belirterek sunumunu sonlandırdı.  

Hasan Kösebalaban, “Günümüz İslam Dünyasının Siyasal Meseleleri”

Hasan Kösebalaban, uluslararası ilişkiler ve 
siyaset bilimi perspektifiyle İslam dünyası 
üzerine bir okuma gerçekleştirdi. Her ülke-
nin yaşadığı toplumsal, siyasi krizlerin farklı 
olduğunu belirttikten sonra Kösebalaban, 
İslam dünyasının yaşadığı sorunları en genel 

anlamıyla dört başlıkta tartışabileceğimizi belirtti. En önemli sorunun siyasi parça-
lanmışlık olduğunu ifade eden Kösebalaban, Samuel Hungtington’ın medeniyetler 
tasnifinde siyasi bütünlüğün iki istisnasından birinin İslam dünyası olduğunu aktardı. 
Kösebalaban’a göre bunun tarihsel açıdan temel nedeni, sömürgecilik pratikleridir. 
İkinci mesele, Müslüman ülkelerdeki siyasal sistemin demokratik olmaktan ziyade 
otokratik bir karakter sergilemesidir. Üçüncü sorun ise Müslüman devletlerin hiç-
birinin küresel düzeyde Müslümanlar hakkındaki karar mercilerinde yer almaması, 
müzakere süreçlerine dâhil olmamasıdır. Kösebalaban, ilk üç probleme bağlı olarak 
gelişen dördüncü sorunun ise şiddete dayalı siyasal eğimler olduğunun altını çizdi. 
Uzun vadeli değil kısa vadeli çözümler öneren şiddet pratiklerinin İslam dünyasında  
ön plana çıkarılmasını tenkit ederek konuşmasını tamamladı. 

Mehmet Köse, “Türkiye ve İslam Dünyası”

Mehmet Köse, İslam dünyası denilince Batı’da-
özellikle çöl, deve ve Taliban gibi imajların akla 
geldiğini tespit ve tenkit ederek konuşmasına 
başladı. Ortadoğu nüfusunun Müslüman 
toplumunun toplam nüfusu içindeki yerinin 
üçte biri, Müslüman nüfusunun da toplam 

dünya nüfusunun içindeki yerinin altıda biri olduğunu belirttikten sonra, Türki-
ye’nin İslam dünyasına ilişkin politikalarına değindi. Ak Parti dönemi öncesinde 
dış politikanın risk almayan statükocu batılı elitler tarafından kararlaştırılıp icra 
edildiğini, bu anlayışın ilk olarak Özal’la birlikte değişmeye başladığını ama asıl ola-
rak Ak Parti’yle birlikte değiştiğini belirtti. Bu süreçle birlikte toplumsal yapının belli 
başlı niteliklerinin siyaset kurumu aracılığıyla dış politika süreçlerine etki eder hâle 
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geldiğini söyledi. Siyasi sürecin bürokrasi üzerinde de etkili sonuçlar doğurduğunu 
belirten Köse, kamu yapısındaki Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Başkanlığı ve TİKA gibi kurumsal yapılarla politik değişimin pratikleştiğini 
belirterek konuşmasını tamamladı. 

İsmail Yaylacı, “Ümmet ve Uluslararası İlişkiler” 

İsmail Yaylacı, ümmet kavramının uluslararası 
ilişkiler bağlamındaki geçerliliği, anlamı ve 
imkânlarına odaklanan bir konuşma gerçek-
leştirdi. Samuel Hungtington’ın medeniyet 
eksenli tezinin bir ölçüde ümmet kavramıyla 
beraber düşünülebileceğinin altını çizdi. Teritoryal 

egemenlik anlayışı üzerine kurulmuş modern devletler sistemine ümmet kavramıyla 
meydan okunabileceğini ifade eden Yaylacı; devleti aşan, dini ve kültürel uzlaşımlara 
yaslanarak evrensel başka birlikler veyahut topluluklar tasarlamanın İslam dünyası 
açısından elzem olduğunu vurguladı. Ona göre, uluslararası ilişkiler bağlamında üm-
meti düşünmek demek, Müslümanların bağımsız ve özerk (otonom), özerk bir hayat 
sürmelerinin şartlarını araştırmak demektir. Dışlayıcı ve homojen ulus konseptine 
karşı kapsayıcı, geçişken, yurtsuz, diasporik ümmet nosyonunu tartışmaya açmak 
gerektiğini belirten Yaylacı, konuşmasını, ümmetin bir fantezi değil, aksine düzenleyici 
bir kavram, bir ufuk ve aynı zamanda da bir realite olduğunu belirterek sonlandırdı. 

Mustafa Özel, “Küresel Ekonomide Türkiye ve İslam Dünyası”

Mustafa Özel, İslam dünyasının ve İslam 
dünyası içinde en önemli ekonomik gücü 
temsil eden Türkiye’nin ekonomik perfor-
manslarını kapitalizmin geçirdiği tarihsel 
süreçleri hesaba katarak analiz etti. Küresel 
ekonomilerle mukayese edildiğinde ortaya 

çıkan açığın temelinde belli bir iş tutma tarzından yoksun oluşun yattığını ileri 
sürdü. Ona göre dünya tarihinde etkili olmuş büyük ekonomilerin asıl başarısı, belli 
iş tutma modellerini icat etmeleridir. İslam dünyasındaki ekonomik geri kalmışlığın 
temelinde niceliksel bir sorunun değil, organizasyon eksikliği gibi niteliksel bir 
sorunun bulunduğunu tespit eden Özel, 1980 sonrasında kurulan İslami Kalkınma 
uygulamalarının başarısızlığını örgütlenme sorunu çerçevesinde değerlendirdi. 
Bu nedenle küresel ekonomi politiğin, ne ekonomik kısmında (G-7) ne de politik 
kısmında (P-5) İslam devletlerinin yer almadığının altını çizdi. Kapitalizmin geli-
şiminde içinden geçtiğimiz sürecin finansal genişleme süreci olduğunu belirten 
Özel, finansal kapitalizmin İslam dünyasındaki uygulamalarının, faizin yasak 
olmasından kaynaklı sorunlara yol açtığını ifade ederek konuşmasını noktaladı. 

Uluslararası ilişkiler 

bağlamında ümmeti 

düşünmek demek 

Müslümanların bağımsız 

ve (otonom) özerk bir 

hayat sürmelerinin 

şartlarını araştırmak 

demektir.

‘‘

’’
Özel’e göre İslam 

dünyasındaki ekonomik 

geri kalmışlığın 

temelinde niceliksel bir 

sorun değil, organizasyon 

eksikliği gibi niteliksel bir 

sorun bulunuyor.

‘‘

’’



YAZ SEMİNERLERİ

14
Tahsin Görgün, “Çağdaş İslam Düşüncesinin Temel Meseleleri”

Tahsin Görgün konuşmasında modern dönemde 
Müslüman zihinlerdeki temel problemin Said 
Halim Paşa’nın yüzyıl öncesinde Buhranlarımız 
adlı eserinde ortaya koyduğu şekliyle devam 
ettiğini belirtti. Geçen yüzyıldan beri İslam 
dünyası büyük krizler ortasında kalmıştır. 

Müslümanlar esasen emperyalizm ve ateist hümanizm olmak üzere iki temel 
olgunun basıncını üzerlerinde hissetmişlerdir. Emperyalizm çağının şafağında 
siyasi ve toplumsal gövdesi parçalanan İslam dünyası, buna paralel olarak batılı 
zihniyet kodlarının etkisi altına girmiştir. Nietzsche’nin “iktidar iradesi” kavramıyla 
açıkladığı modern süreçte insan, dünyanın merkezine oturarak, evrenin tek hâkimi 
biçiminde kendini algılamaya başlamıştır. Varlığın esasını güç istencine dayandıran 
Batı, insanlığın kaderini de kendinde görmüş ve görmeye de devam etmektedir. 
Dini dışlayan modern paradigmaya sadece İslam’ın direndiğini ve bunu da başar-
dığını belirten Görgün, düşüncemizin günümüzdeki temel meselelelerinin bireylik 
ile Müslümanlık ve Müslümanlar ile diğer topluluklar arasındaki rabıtanın nasıl 
kurulacağında düğümlendiğini ifade etti. Son olarak Görgün, geçmişteki zengin 
mirasımızın çağdaş sorunlarımızı çözecek engin bir birikime sahip olduğunu söy-
leyerek konuşmasını sona erdirdi.

Mehmet Güney, “Gördüğüm İslam Dünyası”

Mehmet Güney, 1980’lerden bu yana yakın- 
dan izlediği ve yer yer bir parçası olduğu tecrü-
belerden hareketle bir İslam dünyası okuması 
gerçekleştirdi. Güney’e göre İslam dünyasının en 
büyük problemi Müslüman toplumların kendi 
içindeki mücadeleleri ve şiddete dayalı örgüt-

lenmeleridir. Gençlik döneminde “vatan” nosyonunu küçümsemek gibi romantik bir 
yaklaşımının hatalı olduğunu ifade eden Güney, pek çok mücahidin çok halis niyetlerle 
hareket ettiğini; ancak yürütülen stratejiler konusunda hayati hatalar yaptıklarını, 
günümüzdeki mücadelenin esasını eğitim olgusunun oluşturması gerektiğini ifade 
etti. Son olarak ise İslam dünyasının diğer bölgeleriyle mukayese edildiğinde gerek 
sahip olduğu kurumsal kapasite gerekse de İslami anlayış bakımından en avantajlı 
unsurun Türkiye olduğunu ve İslam dünyasının dirilişinin mümkün olabileceği tek 
coğrafyanın Anadolu coğrafyası olduğunu vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.   

Dini dışlayan modern 

paradigmaya sadece 
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ile Müslümanlık ve 
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Müslüman Kardeşler’in 

kültürel açıdan devlet 

yapılanmasına benzeyen 

tarafları, büyük oranda 

güç ve iktidar kavgalarını 

içeren uygulama, ayrışma 

ve anlaşmazlıklara 

müsait zeminidir.
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Ahmed Al-Nashar

Mısır’da Mursi Yönetimi Tecrübesi: 
Çıkarılacak Dersler ve Sonuçları* 
Değerlendirme: Emirhan Özkan

Küresel Araştırmalar Merkezi’nce düzenlenen Ortadoğu Konuşmaları’nın 
21 Mayıs’taki konuğu, “Mısır’da Mursi Yönetimi Tecrübesi: Çıkarılacak 
Dersler ve Sonuçları” başlıklı konuşması ile Ahmed Al Nashar’dı. Mısır eski 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin strateji ekibinde de görev almış olan 
Al Nashar, konuşmasında devrime giden yolu, sonrasında ortaya çıkan 
tabloyu ve son olarak da darbe tecrübesini; Müslüman Kardeşler (İhvan-ı 
Müslimin)’i merkeze alarak değerlendirdi. 

Konuşmasına temel oluşturmak üzere İhvan-ı Müslimin teşkilatının orga-
nizasyon yapısını aktaran al-Nashar, bu yapının organizasyonel ve kültürel 
bakımdan devletle benzerlik göstermesini eleştirdi. Organizasyonel açıdan, 
İhvan’ın tıpkı bir devlet gibi yasama, yürütme ve yargı organlarına sahip 
olduğunu, bu minvalde Mektebü’l-İrşad, yürütmenin; Meclisü’ş-Şura, ya-
samanın ve fetva yetkisine sahip din adamlarının da yargının İhvan’daki 
yansımaları olduğu tespitini yaptı. Al-Nashar, tüm bu yapılanmanın, tıpkı 
bir devlet gibi, sert bir hiyerarşi çerçevesinde gerçekleştiğini ve Müslüman 
Kardeşler’in alt bölgelerden sorumlu görevlendirmelerle bir devlet bü-
rokrasisi gibi işlediğini söyledi. Al-Nashar, bu devletvari yapıyı Müslüman 
Kardeşler’in seçimlerde çok daha hazırlıklı ve örgütlü performansının ve 
başarısının arkasındaki neden olarak gösterdi. Buna mukabil, organizasyo-
nun mükemmel bir devlet imitasyonu sayılmadığını da ekleyerek, özellikle 
güvenlik ve istihbarat konusunda İhvan’ın kapasitesinin çok sınırlı kaldığını 
belirtti. Güvenlik için organize edilen İhvan milislerinin yetersiz olduğunu ve 
devrim sırasında gençlik gruplarından birçok yöntem öğrendikleri iddialarını 
aktardı. İstihbarat açısından ise İhvan’ın kişisel bağlantı ağlarına dayalı 
gevşek ve örgütsüz bir istihbarat paylaşım ağına sahip olduğunun ve bu 
örgütlenme biçiminin birçok açıdan zayıf kaldığının altını çizdi.

Al-Nashar’a göre Müslüman Kardeşler’in kültürel açıdan devlet yapılanmasına 
benzeyen tarafları, büyük oranda güç ve iktidar kavgalarını içeren uygulama, 
ayrışma ve anlaşmazlıklara müsait zeminidir. Örgütün ciddi oranda farklı 

* Bu program şu başlıkla duyurulmuştur: “The Experience of Morsi Administration in Egypt: Les-
sons and Implications.”

ORTADOĞU KONUŞMALARI |  21 Mayıs 2016
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fraksiyonlara bölündüğünü belirten al-Nashar, her fraksiyonun kendi sadık 
takipçi ve üyelerinin bulunduğunu söyledi. Bu bölünmenin sadece kuşaklar 
arası bir anlaşmazlıkla sınırlandırılamayacağını, bunun büyük oranda anlayış 
farkından kaynaklandığını, değişime direnenlerin karşısında değişime taraftar 
duran farklı grupların ortaya çıktığını belirtti. Bazı grupların daha realist ve 
güç odaklı bir siyaseti savunduğunu dile getiren al-Nashar, diğer grupların 
ise idealist bir çizgide kalarak Hasan el-Benna’nın fikirlerinin her alanda 
ve koşulda savunulması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Al-Nashar’a 
göre, yapının kültürel açıdan bir başka bozulma belirtisi ve Mısır devletiyle 
benzeşme noktası, İhvan içinde yükselmekte olan elit/ elitist gruptur. Bu 
grup giderek daha zengin ve müreffeh bir hayat sürerken, organizasyonun 
alt kadrolarındaki birçok üye bu zenginliğin çok uzağında bir hayat yaşıyor. 
Kültürel bozulmanın bir başka yansıması ise İhvan’ın bir zamanlar eleştir-
diği bazı politikaları, iktidara gelince bizzat kendisinin hayata geçirmesi ile 
ortaya çıkmıştır. Al-Nashar buna, seçim bölgelerinin İhvan’ın lehine olacak 
şekilde değiştirilmesini örnek verdi. Sunumu sırasında bunca olumsuzluk 
ve bozulmayı işaret eden faktörlerden bahseden konuşmacı, kendisini 
tüm bunlara rağmen İhvan’ın neden dağılmadığı sorusunu cevaplamak 
zorunda hissettiğini belirterek muhtemel cevabın din olgusunda yattığını 
söyledi. Ona göre dini hassasiyetler, Müslüman Kardeşler’in hâlâ birlik 
içinde kalmasındaki ana faktör.

Konuşmanın ikinci bölümü ise çoğulculuğa ayrıldı. Al-Nashar bu bölümde 
özellikle Mursi yönetimine yöneltilen kapsayıcı olmama eleştirisini an-
lamlandırmaya ve cevaplamaya çalıştı. Al-Nashar öncelikle İhvan’ın farklı 
düşünce ve gruplara saygı duymadığını, kendi ideolojisini tek hakikat olarak 
benimsediğini ve organizasyonun bekasını diğer birçok şeyin önünde gör-
düğü iddiasıyla örgütü eleştirdi. Bununla beraber, örgütün muhataplarının 
eylemlerinin de ortaya çıkan tek-renkli görüntüye ciddi katkıda bulunduğunu, 
İhvan’ın diğer gruplara karşı paranoyaya varan güvensizliğinin de temelsiz 
olmadığını söyledi. Örneğin, Mursi yönetimince diğer gruplarla iletişimin 
ve bu grupların karar alma süreçlerine katılımının bir aracı olarak dizayn 
edilen danışma kurulunda yer alan ve farklı grupları temsil eden danış-
manlar, yüksek düzeyde gizli olan bazı bilgileri dışarıya sızdırmış ve hatta 
bu bilgiler sosyal medyada yayılmıştı. Al-Nashar, Müslüman Kardeşler’in 
diğer gruplara erişememesinin bir sebebini de örgütün klasik siyaset tar-
zıyla sınırlı kalışına bağladı. 

Toplantıda üstünde durulan bir diğer konu da Müslüman Kardeşler’e atfedilen 
“aşırı güçlü” şeklindeki algıydı. Al-Nashar her ne kadar örgütün Mısır’daki 

Mısır’da neredeyse tüm 

aktörler bir değişim, 

reform ve hatta 

devrim ihtiyacından 

bahsediyorlar, fakat 

bu ihtiyaca yönelik 

kapsamlı bir reçete 

geliştiremiyorlar. 
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en önemli organizasyonlardan biri sayıldığını ve İhvan’ın desteği olmasa 
devrimin başarıyla sonuçlanamayacağı gerçeğine rağmen, İhvan’ın ülkedeki 
tek güçlü hareket olduğu iddiasının kabul edilemeyeceğini, darbe sonrası 
gidişatın bunu açıkça gösterdiğinin altını çizdi. Buna örnek olarak belirli 
tarihlerde gençlik gruplarının kitle seferberliği başlattığını ama Müslüman 
Kardeşler’in bunu istemesine rağmen başaramadığını söyledi. Al-Nashar 
ayrıca Mısır toplumunda otoriter kültürün yerleşik olduğu iddiasıyla İhvan’ın 
zayıflamasının veya gücünü sürdürememesinin muhtemel bir sebebi olarak 
bu kültürel arka planı zikretti. Al-Nashar’a göre firavunlara kadar uzanan 
kadim devirlerden Kıpti döneme, sonrasında Müslüman döneme uzanan 
geniş bir zaman diliminde Mısır halkı her zaman istikrarı ve güçlü tarafı 
desteklemiş, gerektiğinde dinlerini bile değiştirmişlerdi. Bu minvalde, darbe 
sonrası halkın İhvan’a beklenen desteği vermemesi anlaşılırdı ve bu, örgü-
tün tek başına bir güç merkezi olarak kalamayacağının da göstergesiydi.

Al-Nashar konuşmasının son kısmını özelde Müslüman Kardeşler’in, genelde 
Mısır’daki tüm sosyal hareketlerin entelektüel yetkinliklerinin ve kapasite-
lerinin zayıf olmasının altında yatan sebeplere ayırdı. Mısır’daki neredeyse 
tüm aktörler bir değişim, reform ve hatta devrim ihtiyacından bahsediyorlar; 
fakat bu ihtiyaca yönelik kapsamlı bir çözüm geliştiremiyorlar. Müslüman 
Kardeşler dâhil, tüm hareketlerde entelektüeller ve teorik düşünceye önem 
veren kimseler önemli görülmüyorlar ve ancak acil bir reçeteye ihtiyaç du-
yulduğunda, hızlıca bir formül geliştirmek üzere çağrılıyorlar. Al-Nashar, bu 
taleplerin anlamsız olduğunu belirterek daha kapsamlı soruşturmaların ve 
tartışmaların gerekliliğine işaret etti. Söz konusu tartışmaların -hâlihazırda 
kendisinin de kurucuları aralarında bulunduğu- yeni kurulan çeşitli vakıf-
larca başlatıldığını ve geliştirilmeye çalışıldığını belirttikten sonra, Mısır’daki 
mevcut durumuyla, İslamcı hareketin yüzyılın başındaki yükseliş zamanı 
arsında benzerlik kurdu. Al-Nashar’a göre, 20. Yüzyıl başlarında Mısır’da 
görülen tüm alternatif düşüncelerin iflası sonucundaki yeni bir arayış hâli, 
bugünkü Mısır’da mevcut ve bu çıkmazı aşmak ancak yeni, sorgulayan ve 
kapsayıcı bir anlayışla mümkün. Al-Nashar böyle bir gelişmenin İhvan içinden 
çıkacağına inanmasa da, Mısır’dan yeni bir İslami hareketin çıkacağına dair 
umudunu koruduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.
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Önceden herhangi bir 

negatif anlam taşımayan 
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gelmiştir.
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Shabbir Banoobhai

Afrika’da Apartheid Karşıtı 
Mücadele ve Güncel Durum* 
Değerlendirme: Faruk Akça

Küresel Araştırmalar Merkezi, Afrika Konuşmaları serisinin Mayıs ayındaki 
konuğu, Güney Afrikalı şair ve aktivist Shabbir Banoobhai idi. Sunumunda 
Banoobhai, apartheid rejimine karşı yürütülen mücadelenin tarihsel sürecini 
temel alarak birçok konuya değindi. 

Banoobhai, öncelikle baskı ve ayrımcılığa dünyanın her yerinde rastlanıldığını 
ancak baskı, aşağılama, mahrumiyet, ayrılıkçı hareketler, kurumsal dışlanma 
gibi olguların Güney Afrika’da kendine has bir nitelik kazandığını belirtti. Bunun 
yanısıra tahakküm analizlerindeki odaklanma problemine de dikkat çekti. Top-
lumsal aktörler olarak eğer biz, bir şeyin farkındaysak o şey bizim için vardır 
ve gerçektir; ama farkında değilsek bizim için hiç var olmamış gibidir. Çevre-
mizde farkında olmadığımız baskılar söz konusudur. Bilmemiz gerekenlerin 
belki de en önemlisi, bize etki etsin veya etmesin, çevremizdeki her şeye karşı 
farkındalığımızı geliştirmenin önemidir. Banoobhai, asıl sorunun ise kendimizi 
ifade etmeye yönelik baskımız olduğunu ve kendimizi baskıladığımızda da 
etrafımızdaki ve içimizdeki varoluşa odaklanamayacağımızı, hatta onu da 
baskılayacağımızı belirtti. Bu varsayıma göre içimizde eksiklik hissediyorsak 
dışarıya da odaklanamayız. 

Banoobhai, Güney Afrika’daki ayrımcılığın tarihsel olarak 1652 yılına kadar 
götürülebileceğini söyledi. Bu tarihten itibaren Hollandalı Doğu Hint Kum-
panyası bugünkü Cape Town’ı Hindistan ticaretinde bir ikmal merkezi olarak 
kullanmıştır. Hollandalıların tahakkümüyle birlikte bölgeye kölelik, yağma ve 
ayrımcılık gelmiştir. Apartheid rejimi kavramı resmi olarak 1948’de Ulusal 
Parti’nin iktidara gelmesinden 1994’e kadar ulaşan 46 yıllık bir süreci kap-
samasına karşın, gayri-resmi olarak çok daha önceden beri mevcuttur. Bu 
tespitinden sonra Banoobhai, apartheid karşıtı mücadelenin ne zaman, nasıl ve 
niçin başladığı sorusuna kendine has bir açıklama getirdi. Ona göre “kendimiz 
ile benliğimiz ve kendimiz ile diğerleri arasındaki irtibatın kesildiğinin farkına 
varıldığında” mücadele başlamaktadır. Bu irtibat kesikliğinin her şeyi kapsayan 
bir birleştiricilikten ve özgürlükten bizi uzaklaştırdığı anlaşıldığında mücadele 

* Bu program şu başlıkla duyurulmuştur: “Anti-Apartheid Struggle in South Africa and Current 
Situation.”

AFRİKA KONUŞMALARI  |  28 Mayıs 2016
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kendiliğinden gündeme gelmektedir. Konuşmasında belli aralıklarla tam da 
bunu ifade eden ve aynı zamanda bir mücadele biçimi olan şiirlerinden parçalar 
okuyan Banoobhai, şiirlerinden birini yorumlarken tüm gerekenin öze/ ruha 
bakmak olduğunu söyledi. Ona göre ancak bu şekilde kim olduğunuzun, ne 
istediğinizin, neyi düzelteceğinizin ve dış dünya ile ilişkiye nasıl gireceğinizin 
yolunun bulunacağını; böylelikle saygı ve özgürlük taleplerinin ve gelişme 
yeteneğinin farkına varılabileceğini; eğer bu kaybedilirse durgunluk, hastalık 
ve ölümün hemen arkasından geleceğini ifade etti.

Apartheid rejimine karşı farklı özelliklerde ve türlerde mücadelelerin varlığından 
bahsederken genel olarak bunların; politikacılar, entelektüeller, işçiler, insan 
hakları savunucuları veya sıradan bireyler tarafından yürütüldüğünü söyledi. 
Bu şekliyle dahili olan, harici mücadeleye dönüşmüş, daha geniş bir alana 
yayılmış ve mücadele, hiçbir aşamada durdurulamaz boyutlara ulaşmıştır. 
Sonrasında Banoobhai, öze dönüş konusunu mülteci meselesi ile örneklendirdi. 
“Biz de kendi içimizde kalbimiz ve aklımız arasında göç ederiz. Bu bizi denge 
içinde tutar ve gerçek evimizi bulmamızı sağlar. Hayatımızın özü buradadır. Bir 
mücadeleden bahsediyorsak bu içsel ve çevresel olarak .ikiye ayrılır. Baskın 
olan çevreselden ziyade özsel olandır. Bunun farkına varamazsak hayatımızı 
dönüştürme kudretinden mahrum kalırız.” Bu noktada sorumluluğa vurgu yaptı: 
“Sorumluluklarımızı göz önüne almalıyız. Sorumluluk sahibi olmak, kişiliğimizi 
düzeltmemizi sağlar ve bu, tam da Güney Afrikalıların ihtiyacı olan şeydir. Uzun 
yıllar boyunca beyazlar kendilerini üstün görüyorlardı ve devamlı şekilde kendilerini 
yenileyebiliyorlardı. Biz de pes ettirmek ve bunun kolay olmadığını göstermek 
için onlara bedel ödettirmeye karar verdik ta ki onlarla eşit olduğumuza razı 
olsunlar. Kısacası eşitlik için siyahların da kişiliklerini yenilemesi önemlidir.” 
Bunun yanısıra Banoobhai, genel manâda yüksek farkındalığa sahip kimselerin 
amaç, cesaret ve görev bilincinin de yüksek olduğunu belirterek amaçlarının 
insanlara yardım etme, sorunların üstesinden gelme, güzelliğini tamamlama 
olduğunu ve bunun siyahların kimliğinin de bir parçası olduğunun altını çizdi.

Apartheid döneminde siyah olmanın alt kısımdan olan, önemli bir iş yapamayan, 
bir nevi “tahta kıran, su taşıyan kişi” anlamına geldiğini belirten Banoobhai, 
kolej yıllarında etkin olarak görev aldığı Siyahi Bilinç Hareketi’ne ve -kendisine 
göre belki de Güney Afrika’nın gelecekteki başkanı olması umulan- Steve 
Biko’nun öldürülmesi olayına değindi. Siyahi Bilinç Hareketi’nin asıl amacı, 
siyahilere iade-i itibar edilmesidir. Bu yıllarda siyahi bilinci güçlendirmenin 
unsurlarından biri de siyahi/ zenci kavramının kendisidir. Önceden herhangi 
bir negatif anlam taşımayan siyahilik/ zencilik, zaman içinde beyaz olmayan 
anlamında aşağılayıcı bir ifade hâline gelmiştir. 

“Küçük güzeldir” ilkesi 

etrafında büyük ölçekli 

işletmelerden ziyade, 

küçük işletmelere dayalı 

yapılar oluşturulması 

gerekiyor. 

‘‘
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Son olarak Banoobhai, hayata bakış açısını, “ne yapılabilir” diye düşünmekten 
ziyade, “yapılmış olanları nasıl uygulanabilir hâle getirebiliriz?” sorusuyla özetledi. 
Banoobhai’ye göre birçok seçeneğimiz vardır ve sadece birini takip edebiliriz. 
“Ne yapıyoruz” sorusu ne yaptığımızın sonuçları kadar önemli değildir. Asıl 
mesele “önceden yaptıklarımızın olumsuz sonuçlarına nasıl karşılık veririz?” 
olmalıdır. Banoobhai, “Birçok zorluğun üstesinden geldik, geliyoruz ve pozitif 
olmak için de çabalıyoruz diyerek konuşmasını bitirdi. 

Apartheid rejimi kavramı resmi olarak 1948’de Ulusal Parti’nin iktidara gelme-
sinden 1994’e kadar ulaşan 46 yıllık bir süreci kapsamasına karşın, gayri-resmi 
olarak çok daha önceden beri mevcuttur.

Selim Süleyman

Türkiye’de Ticaret Odalarının 
KOBİ’ler Merkezinde Yeniden 
Yapılandırılması
Değerlendirme: Neslihan Ünsal

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Kalkınmayı Yeniden Düşünmek başlıklı 
dizisinin beşinci toplantısının konuğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve 
Genel Sekreterlik Koordinatörü Selim Süleyman’dı. Sunumunda Süleyman, 
“Türkiye kalkınmayı nasıl düşünüyor?” ve “Türkiye’nin en iyi şekilde kalkınması 
ve gelişmesi için neler yapılabilir?” sorularına cevap aradı ve Türkiye’deki ticaret 
odalarının problemleri üzerinde durdu. 

Sunumuna İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın tarihsel süreciyle başlayan Süley-
man, İstanbul Ticaret Odası’nın Dersaadet Ticaret Odası ismiyle 1882 yılında 
Sultan Abdülhamit Han’ın fermanıyla açıldığını belirtti. Ancak daha öncesinde 
ahilik-fütüvvet teşkilatı vardır ve bu teşkilat İstanbul Ticaret Odası’nın şekil 
almasında etkili olmuştur. Dersaadet Ticaret Odası’nda, günümüzden farklı 
olarak zorunlu üyelik değil, gönüllülük ilkesi geçerlidir. Osmanlı iktisadi yapısı 
göz önüne alındığında bu durumun normal olduğu açıktır. Çünkü Dersaadet 
Ticaret Odası yönetiminin ve üyelerinin büyük çoğunluğu yabancılardan olu-
şuyordu. Fakat bu karakteristik ikinci meşrutiyet devrinde değişmeye başladı. 
Dönemin havasına hâkim olan iktisadın millileştirilmesi anlayışı çerçevesinde 
ticaret odaları da yeniden yapılanmıştır. Bu dönemde ticaret odalarına ilişkin 
birtakım kanunlar çıkartılmaya çalışılmış ancak bu .çaba, yetersiz kalmıştır. 1925 
yılında Ahmet Hamdi Paşa (Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi danışmanı) 

KALKINMAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK
14 Mayıs 2016
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nezaretinde Milli Türk Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyetin kurulmasındaki ana 
neden İstanbul’daki burjuva sınıfını millileştirmektir. Ahmet Hamdi Paşa aynı 
zamanda İstanbul Ticaret Odası’nın danışmanlığı görevini yürütmüştür. İzmir 
İktisat Kongresi’nde Milli Türk Cemiyeti bir rapor hazırlamıştır. Bu raporun so-
nucunda “üyelik sorunu”, “görev ve yetki sorunu” ve “bilgi birikimi ve deneyim” 
başlıklarına yer vermiştir.

İzmir İktisat Kongresi’nde Milli Türk Cemiyeti’nin oluşturduğu bu raporun ciddi 
anlamda yönlendirici etkisi olmuştur. Kongreden sonra ise İstanbul Ticaret 
Odası’nın millileştirilmesini öngören kanun tasarısı hazırlanmıştır. Süleyman, bu 
kanun tasarısının iktidarın istekleri doğrultusunda ideolojik saiklerle çıkarıldığını, 
o nedenle raporun nesnel olmaktan ziyade, öznel bir nitelik sergilediğini ileri 
sürdü. Rapor, örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı olumsuz bir yaklaşımla 
kaleme alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu kanun tasarısı onay-
lanarak yürürlülüğe girmiştir. 1943 yılında, İsmet İnönü döneminde, odalar 
hakkında daha devletçi bir kanun tasarlanmıştır. Bu devletçi anlayış, odanın 
yönetim kurulunun Ticaret Bakanlığı tarafından atanmasında kendisini net 
olarak göstermektedir. 1950’lerde Demokrat Parti zamanında ise devletçi 
bakış açısından sıyrılarak daha liberal, piyasanın taleplerine uygun 5590 sayılı 
kanun çıkarılmıştır. İstanbul Ticaret Odası’nın hükümetle iyi ilişkiler kurması 
sonucunda 1958 yılında yetkisi artırılarak Oda’ya ithalat yapabilecek kişileri 
belirleme yetkisi verilmiştir. 1971 muhtırası ve 1980 darbesinde yönetim kurulları 
feshedilen Ticaret Odası’nın, Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinde 
ise siyasetle ilişkisi daha da kuvvetli hâle gelmiştir. Ak Parti döneminde genel 
sekreterin yetkileri azaltılmıştır.  

Türkiye’nin çoğu şehrinde ticaret odalarının bulunduğunu belirten Süleyman, 
odanın örgüt yapısını değerlendirdi. Süleyman’a göre odalarla ilgili temel 
problem, siyasi yapı ile üyelerin dengesini sağlayabilmektir. Ticaret odala-
rının problemlerinden bir diğeri ise üyeliğin gönüllü mü yoksa zorunlu mu 
olacağına karar verilmesidir. Niceliksel kaygılardan dolayı Oda’da hâkim olan 
anlayış, gönüllülük esasının yanlış olduğu yönünde. Bu teze göre gönüllülük, 
var olan yapıyı bozmak anlamına geliyor. Şayet İTO, gönüllü üye esasına da-
yalı yapılanırsa mevcut üye sayısı düşecek ve örgütlenmenin getirdiği gücü 
kaybedecek. Şu an İstanbul Ticaret Odası’nın 380.000 üyesi bulunmaktadır. 
Gönüllü üyelik olduğunda ise bu sayı 10.000’lere hatta 5.000’lere düşebilir. 
Süleyman, Ticaret Odası başkan adayları için seçimlerde belirli kriterler ge-
tirilmesi gerektiğini, mesela adayların 4 yıllık seçim beyannamesiyle seçime 
katılmasını ve bu beyannamenin bakanlığın denetiminde olması gerektiğini 
belirtti. Bunun yanısıra, ticaret odalarının devletin bir organı gibi çalışmaması, 



KAM
23
Küresel
Araştırmalar
Merkezi

oda yöneticilerinin rant sağlama kaygılarının, asil- vekil sorunu problemlerinin 
önüne geçilmeye çalışılmasının da gerekliliğine işaret etti. Büyük ve orta ölçekli 
işletmelerin ömürlerinin uzaması amacıyla ticaret odalarına da sorumluluklar 
verilmesi gerektiğini ifade eden Süleyman, son olarak ticaret odalarından ha-
reket ederek alternatif bir iktisadi anlayışın hâkim kılınması gerektiğinin altını 
çizdi. Dolayısıyla “küçük güzeldir” ilkesi etrafında büyük ölçekli işletmelerden 
ziyade, küçük işletmelere dayalı yapılar oluşturulması gerekiyor. 

İlker Kömbe

Adalet Dairesi Kavramı:  
Tarihsel ve Felsefi Temeller 
 

Değerlendiren: Betül Sezgin

Küresel Araştırmalar Merkezi, Küresel Siyaset ve Adalet Konuşmaları seri 
programının üçüncü oturumunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nden Dr. İlker Kömbe’yi misafir etti. Kömbe, adalet dairesi kavramı-
nın tarihsel ve felsefi kökenlerine dair bir sunum gerçekleştirdi. Konuyu iki 
kısımda ele alan Kömbe, birinci kısımda adalet dairesi kavramının tarihsel 
süreci, ikinci kısmında ise kavramın felsefi-teorik arka planı üzerinde durdu.

Kömbe, konuşmasına adalet dairesi kavramının kullanılmaya başlandığı 
zamandan Kınalızâde’ye kadar olan kısmını değerlendirerek başladı. 16. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar kavramın gelişimi, belli başlıklar altında de-
ğerlendirilebilir. Adalet düşüncesi İslam siyaset düşüncesine kaynağı itibari 
ile dışarıdan dâhil olmuştur. İslam siyaset düşüncesinde adalet kavramının 
kısa ve uzun olmak üzere iki formu vardır. Kısa formunda kendi içinde üç 
türünden bahsedilebilir. Kısa formun ilk türü Sasaniler’in kurucusu Er-
deşîr’in Ahd i Erdeşîr adlı nasihatnamesinde yer alır. İlk tür “sultan, asker, 
mal, imaret, adalet ve siyaset” unsurlarından oluşur. Kısa formun İslam 
kaynaklarında türünün ilk örneği ise İbni Kuteybe’nin Uyûnü’l-ahbâr adlı 
adab/ edeb türündeki eserindedir. Kısa formun ikinci türünün ilk örneği 
Mesudi’nin Murûc ez-Zeheb adlı tarih/ coğrafya eserinde görülmektedir. 
Bu tür, “şeriat, melik, asker, mal, imaret, adalet” unsurlarından oluşur. Kısa 
formun üçüncü örneğini yine Mesudi’nin Murûc ez-Zeheb’indedir. Bunun un-
surları ise “melik, ordu, mal, vergi, imaret, adalet, memur”dur. Bu formların 
unsurlarının çeşitliliği birbirinden farklılık arz etmektedir.

KÜRESEL SİYASET VE ADALET KONUŞMALARI  
30 Nisan 2016
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Kömbe, adalet dairesinin uzun formuna gelindiğinde bunun Aristoteles’e 
atfedildiğini söyledi. Uzun formun yer aldığı en erken tarihli kaynak ise 
ortaçağda hem İslam dünyasında hem Batı dünyasında Aristoteles’e ait 
olduğu düşünülen fakat günümüzde ona ait olmadığı kesin olarak bilinen 
Sırru’l-Esrar adlı kitapta yer almaktadır. Uzun formun İslam kaynaklarındaki 
ilk örneği İbn Cülcül’ün Tabakatü’l-Etıbbâ ve’l-Hükemâ adlı eserinde yer alır. 
Uzun formun unsurları “devlet, sultan, iktidar/ güç, siyaset, ordu, devlet 
gelirleri, raiyye”dir ki bunların yanında “birlik, beraberlik ve sürekliliği sağ-
layan adalet” de eklenir.

Adalet dairesi kavramının felsefi/ teorik kısmı üzerine ise Kömbe, detaylı 
bir analiz yaptı. Buna göre adalet dairesi kavramı siyasi açıdan organik ve 
hiyerarşik düzen anlayışına dayanır. Bu organik ve hiyerarşik siyasi düzen 
anlayışının gayesi; sultanın iktidarının kurulması, devlet ve toplum düzeninde 
“birlik, kemâl ve süreklilik”in sağlanmasıdır. Bu gayeye ulaşmada alternatifi 
olmayan tek araç, adalettir. Adalet dairesi kavramı, felsefi ilkeleri açısından 
klasik ahlâk felsefesine, klasik doğa anlayışına, fizik bilimine, kozmolojiye 
ve metafiziğe dayanır. Yani siyasi ve toplumsal düzen tasavvuru anlayışı; 
kendisine insan bedenini, insan nefsini, ay-üstü âlemdeki birlik, kemâl ve 
sürekliliğe dayanan organik ve hiyerarşik düzeni model alır. Adalet dairesi 
kavramı ile hedeflenen, ay-üstü âlemdeki birlik, kemâl ve süreklilik içindeki 
düzenin bir benzerini ay-altı âlemdeki siyasi alanda da gerçekleştirmeye 
çalışmaktır. Organik ve hiyerarşik düzenin temelinde söz; yani emir/ buyruk 
bulunur. Emrin olduğu yerde de amir ve memur bulunması gerekir. Amirin, 
memurun ve emrin olduğu yerde eşitlik değil, alt-üst ilişkisine dayanan 
hiyerarşik bir yapı vardır. Amir açısından iyi idare ve adalet ise amirin 
memurun konumunu tayin etmesi ve bulunduğu mertebeye göre neyi hak 
ediyorsa onu vermesidir. Yani lütufta ve merhamette bulunmasıdır. Organik 
ilişkiye gelindiğinde bu canlı olmayı ve etkide bulunmayı gerektirir. Yani 
organik ilişki, altta bulunan memurun üstteki amirinin doğasına ait kemâlini 
gerçekleştirmesine yardım eder. Aynı zamanda unsurlar arasında belirecek 
olan iyileşme ya da kötüleşme, bu organik yapının bizatihi kendisini de iyi 
ya da kötü yönde etkilemektedir. Buradan insan bedenindeki ve nefsindeki 
organik ve hiyerarşik düzene, ay üstündeki organik ve hiyerarşik düzene, 
daha sonra da adalet dairesindeki siyasi düzene gelindiğinde insan bede-
nindeki, nefsindeki hiyerarşik düzende en üstte nefsin akıl gücü ve onun 
bedendeki mahalli, organı olan beyin/ dimağ yer alır. Dimağ, nefsin diğer 
güçlerinin amiri konumundadır.

Adalet dairesi kavramı, 

felsefi ilkeleri açısından 

klasik ahlâk felsefesine, 

klasik doğa anlayışına, 

fizik bilimine, kozmolojiye 

ve metafiziğe dayanır.

‘‘

’’
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Adalet dairesinin karşılık geldiği siyasi düzen ise en üstte sultan-halifenin, 
en altta reayanın, arada da kalemiye, seyfiye, ilmiye, sivil/ askeri bürokra-
sinin yer aldığı bir hiyerarşik sınıf düzenine denk gelir. Bu sınıf düzeni aynı 
zamanda adalet dairesini oluşturan temel unsurlardır; diğer bir deyişle 
sultan (devlet), din, ordu ve reaya (kalemiye, seyfiye, ilmiye denilen sivil/ 
askeri bürokrasi ile tüccar, esnaf ve köylü çiftçiden oluşan tüm kesimler) 
şeklindeki unsurlardır. Bu dörtlü sınıf, ay-üstü âlemdeki dört ana fiziki 
unsurdan (hava, su, toprak, ateş) kaynaklanır.

Sultan-halife tasavvuruna gelindiğinde adil sultan, varlık bakımından siyasi 
ve toplumsal sınıfların varlığından önce geldiği için bu sınıfların dışında 
ve üstünde olduğu gibi, aynı zamanda bu sınıfların varlık sebebi ve ilkesi 
konumunda bulunmaktadır. Sultan-halife, seçkinler sınıfı ve mutlak amir 
konumundadır. Sultan-halife, ilahi hikmetle iktidara geldiği ve Resulullah’ın 
yeryüzündeki halifesi (Emîrül-mü’minîn) olarak üstün bir konuma sahip olduğu 
için ona itaat ve hizmet etmek dini ve siyasi bakımdan da çok değerlidir. 
Adil sultan-halife, reayasını evlat gibi görüp onlara merhamet etmelidir. 
Reaya ise sultan-halifeyi baba gibi görüp ona itaat etmeli, aradaki sınıflar 
ise birbirlerini kardeş gibi görüp birbirlerine hoşgörülü davranmalıdırlar. 

Kömbe, son olarak konuyla ilgili şunları söyledi: “Adaletin dağıtıcı ve dü-
zeltici olmak üzere iki özelliği vardır. Klasik fizikte hareket, bir şeyin yerini 
bulması ve doğasını gerçekleştirmesidir. Bu bağlamda adalet dağıtıcı 
olarak sultan-halifenin devlet ve toplum sınıflarının yerlerini tayin etmesi 
ve her bir sınıfa bulundukları mertebede neyi hak ediyorlarsa onu vermesi 
anlamına gelir. Düzeltici adalet ise sultan-halifenin köylü ve çiftçiden kılıç 
gücüyle, zorla ve gayrı meşru yollarla vergi toplayan sivil ve askeri me-
murları cezalandırmasıdır. Sivil ve askeri devlet memurlarının köylü-çiftçi 
sınıfına zulmetmesi, çiftçinin ya başka yerlere göç etmesine, yani şehre 
gelerek ilmiye askeri sınıfa kendisi ya da ailesini yerleştirmeye çalışmasına 
ya da silahlanarak eşkıya olmasıyla sonuçlanırdı. Bu sınıf yapısında uyum 
ve denge bozulursa üretim ve gelirler azalır; bu durumda devlet hazinesi 
fakirleşir, bunun sonucunda sultanın iktidarının sürekliliği ortadan kalkar.

Adalet dairesi kavramı ile 

hedeflenen şey ay-üstü 

âlemdeki birlik, kemâl ve 

süreklilik içindeki düze-

nin bir benzerini ay-altı 

âlemdeki siyasi alanda 

da gerçekleştirmeye 

çalışmaktır.

‘‘

’’
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Mustafa Özel

Kapitalist Çağda İktisadi Adaletin 
Kuramsal Çerçevesi
Değerlendirme: Sabri Akgönül

Kapitalizmin hükümferma olduğu mevcut iktisadi sistemde “iktisat” ve 
“adalet”in telifi mümkün mü? İktisadi ilişkilere atfedilen realist, hare-
ketli ve hırslı bir rekabete dayalı portre ile adalete yakıştırılan idealist, 
sükûnetli ve işbirliği temelli fedakârlığa dayalı tablo birbirlerinin suretini 
soldurmadan aynı resimde yer edinebilirler mi? Küresel Araştırmalar 
Merkezi siyaset, adalet ve iktisat arasındaki ilişkilerin tartışıldığı “Küresel 
Siyaset ve Adalet Konuşmaları” serisine devam ediyor. Serinin dördüncü 
toplantısının konuğu Mustafa Özel’di. Mustafa Özel, “Kapitalist Çağda 
İktisadi Adaletin Kuramsal Çerçevesi” serlevhalı sunumuna iktisadi ada-
letin “doğru fiyat/değer belirleme” ekseninde gerçekleşebileceğini dile 
getirerek başladı. Kapital mefhumunun iyi tanımlanmadığını belirten ve 
kapital ile servet arasındaki farka değinen Özel, kapital’i “muhtemel ge-
lirin risk faktörü hesaba katılarak bugünden değer biçilmesi” olarak tarif 
etti. Peki, ya servet yani zenginlik? “Zenginliğin kaynağı akıştır.” diyen 
Özel, Defoe ve Goethe romanlarına atıflarla kapitalizm öncesi dönemin 
gelir kaynaklarının üç yoldan sağlandığını vurguladı: Savaş, korsanlık ve 
ticaret. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa’ya altın ve gümüş akışı sağlandı 
ve böylelikle para biriktirerek zengin olma olgusu sistematik bir durum 
kazandı. Bu akışın sonucunda enflasyon faktörü farklı bir servet/ zenginlik 
ölçütü getirdi. Zamanımızın göze çarpan zenginlik ölçütleri ise inovasyon 
ve rekabetçi üstünlük hususundaki yetkinleşmedir.

Şimdiye kadar iki değer teorisinin üretildiğini ve şimdilerde farklı bir de-
ğer teorisi üzerine çalışmaların yapıldığını ifade eden Özel, sunumunda 
emek-değer teorisinin seyrine de yer verdi. Fizyokratlara göre değerin 
kaynağı tabiattır; “tabiata müdahale etmeyin, zira o kendi kendini tamir 
eder.” gibi bir anlayış, serbest piyasanın uzun vadede dengeye oturaca-
ğını belirten iktisadi ön-kabule takaddüm eder. Tabiata yapılan bu vurgu 
“sadece tarım kaynaklı üretim aslidir.” şeklinde bir görüş ile taçlanmıştır. 
Bu görüş, sonraki iktisatçılar tarafından eleştiriye tâbi tutulacaktır. Adam 
Smith’in (ö. 1790) kurucusu olduğu klasik iktisat görüşündeki emek-de-
ğer teorisi, fiyat ve fiyatlandırmaya dayanır. Klasik iktisat görüşüne göre 
fiyatı belirleyen faktör, dolayısıyla değerin kaynağı olan, bizatihi emektir. 

KÜRESEL SİYASET VE ADALET KONUŞMALARI
28 Mayıs  2016

Adam Smith’in kurucusu 

olduğu klasik iktisat 
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Smith fiyatı “iki ürün arasındaki nispet” olarak ifade eder ve bu nispetin 
sosyal ilişkiler bağlamında adaletin tesisi sorunuyla ilişkisini izah eder. 
Ancak, sanayi toplumlarında emek verimliliği çok değişken olduğundan 
bu izahat açıklayıcılığını yitirir. David Ricardo (ö. 1823) ise bu izahata 
“sermaye de emektir” şeklinde bir katkı yaparak görüşü revize etmiştir. 
Ricardo’ya göre arsa ve binalar gibi gayrimenkul değerler ölü/ donuklaş-
mış emek kategorisine dâhildir. Marksist görüş de bu açıklamayı kısmen 
devralmıştır. Karl Marx ilk eserlerinde kâr ile artı değerin aynı olduğunu 
söylemişse de sonraları bu düşüncesini tebdil etmiştir.

1870’lere gelindiğinde emek-değer teorisi yeniden gözden geçirilmiştir. 
Klasik iktisat ekolünün neo-klasik iktisat ekolüne dönüşümü süreci içinde 
Léon Walras (ö. 1910) gibi öncü iktisatçılar marjinalite kavramını ileri 
sürmüşlerdir. “Marjinal fayda” olarak anılan bu açıklama biçimi emeği 
değerin asli belirleyicisi olmaktan çıkarır ki burada fayda nosyonu devreye 
sokulmuştur ve fayda-değer teorisi bu dönemde baskın açıklama modeli 
olagelmiştir. Bu modele göre emek, marjinal fayda teorisinde tüketici 
tercihlerine göre şekillenen türev bir üretim faktörü olarak ele alınmıştır. 
Bu dönemde reklamcılık devreye girer ve artık reklam aracılığıyla insanın 
psikolojisi, biyolojisinin yerine ikame edilir. Özel’e göre tüm bunlardan 
sonra insanoğlu ihtiyaç ve istek ikilemine icbar edilmiştir.

Bu iki açıklama modelinin de etkisini yitirdiği ve yeni bir değer teorisi 
için çalışmaların bulunduğu bir momentte bulunuyoruz. Özel, bu yeni 
değer teorisinin “capital as power” olarak formüle edildiğini belirtmiştir. 
Shimshon Bichler ve Jonathan Nitzan’ın ortaya attığı bu teoriye göre, 
değerin ölçütü güçtür ve sermaye denilen şey bizatihi gücün kendisidir. 

Mustafa Özel daha sonra Medine pazarını merkeze alarak İslâm iktisat 
düşüncesinin kerteriz noktalarını aktararak sunumunun son bölümüne geçti. 
Özel’e göre, risaletin Medine döneminde biri siyasi [Medine Antlaşması], 
diğeri iktisadi [Medine pazarı] iki kritik hamle yapılmıştır. Medine’deki 
tüm pazar yerlerini dolaştıktan sonra bu pazarların Müslümanların ticaret 
yapabileceği yerler olamayacağını ifade eden Hz. Peygamber, pazarı yeni 
bir mekânda inşa etmiştir. Müslümanlar gayrımüslimlerle Medine Ant-
laşması üzerinden siyasi bir ortaklık kurmasına rağmen, pazarı ortaklaşa 
kullanmamaya dikkat etmişlerdir. Özel’e göre ayrı bir pazar kurulmasının 
başlıca iki amacı vardı: (i) İslâmi ilkelerin uygulanacağı bir iktisadi düzen 
ihdas etmek; (ii) Müslümanların iktisadi güç elde ederek inanmayanların 
sultasından kurtulmaları. Medine pazarında va’z edilen üç temel ilke vardır: 
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(a) Pazar yerinde kimse belirli ve mahsus bir yeri sahiplenmeyecektir; (b) 
Vergi alınmayacaktır. (c) Fiyatları Allah belirleyecektir.

Özel, bugün bu ilkeleri yeniden yorumlamanın mümkün ve elzem olduğunu 
vurgulayıp verimli sunumunu noktaladı:

(a) Siyasi otorite iktisadi hayat içinde rant oluşumunu engelleyici biçimde 
davranacaktır;

(b) Piyasa düzenlemeleri üretici ve satıcılar için cazip olacak biçimde 
düzenlenecek, servet kazanılmadan vergilendirilmeyecektir. Bu durumda 
hem iktisadi hayat bir dinamizme kavuşacak hem de müşteri konumundaki 
halk daha elverişli şartlarda alışveriş yapabilecektir.

(c) Fiyat üzerinde beşeri otoritenin bir tasarrufu bulunmadığına göre 
Müslüman bir toplumun iktisat düzeni, müdahaleden mümkün olduğunca 
uzak bir serbest rekabet düzeni olarak tanımlanabilir.
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GEL KEYFİM GEL
Uğur Derman Mola

“Hocamızın bir yazılı ebrûsunun hazırlanış hikâyesini anlatarak, konuşmamı 
artık nihâyetlendirmeliyim: Ebrûculukda kullanılan ve Hindistan’dan geldiği 
için tedâriki zor olan, morumsu vişne çürüğü renkli “lök” boyasının Mısırçar-
şısı’ndaki bir dükkânda bulunduğunu işiten Necmeddin Efendi bu boyanın 
peşine düşer. Lâkin o gün 13 Kasım 1918’dir ve 30 Ekim’de imzâlanan 
meş’ûm Mondros mütârekesini müteâkıb, gemilerle gelen İngiliz-Fransız 
kuvvetleri İstanbul’u işgâle başlamışlardır. Lök boyasını temîn eden ve 
başına bir iş gelmemesi için vapura binmeyip, sandal tutarak yabancı 
askerlerin arasından güç belâ Üsküdar’a dönen Necmeddin Hoca, evine 
zorlukla erişir. Aradan neredeyse beş yıl geçdikden sonra, 6 Ekim 1923 
günü yabancı kuvvetlerin gemilerle İstanbul’dan ayrılışını, limanı gören 
bahçesinden dürbünle seyrederken, o neş’e ile evine girip “Gel keyfim gel” 
celî ta’lîkını ebrûlu olarak yazar ve renkleri serperken işgâl günü zorlukla 
bulduğu lök boyasını da bilhâssa kullanır. Tekneden çıkardığı eserini kurutup 
seyretmek maksadıyla önüne aldığında, bir yandan kahvesini yudumlarken, 
heyecânından fincanını “Gel keyfim gel” in üstüne döker; işte görülen lekeler 
bunlardır! Sanırım, Necmeddin Efendi çapında bir san’atkâr için, gelişlerinde 
kendisiyle berâber bütün Türkleri hüzne boğan işgâl kuvvetlerine karşı, 
gidişlerinde bundan daha keyifli ve san’atkârca bir intikam düşünülemezdi!”

Uğur Derman, “Hezârfen Hattat Üsküdarlı Necmeddin Okyay”, I. Üsküdar 
Sempozyumu Bildiriler, c. 1, ss. 182-194, İstanbul: 2004, s. 188.
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Necmeddin Okyay’ın İstanbul’un kurtuluşu günü hazırladığı yazılı ebrûsu (1314-1922): “Gel Keyfim Gel”
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M. Cüneyt Kaya - Cahid Şenel

Darülfünun Felsefe Hocası Olarak 
Babanzâde Ahmed Naim
Değerlendirme: Ali Tarık Altunç

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâh-
takiler toplantı serisinin Mayıs ayındaki konuşmacıları İstanbul Üniversitesi 
Felsefe Bölümü’nden Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel oldu. 
Toplantıda Felsefe Makaleleri ve Felsefe Dersleri adıyla Klasik Yayınları tarafından 
yayımlanan Babanzâde Ahmed Naim’in iki kitabı çerçevesinde Babanzâde’nin 
Türkiye’de felsefeye yaptığı katkı üzerine konuşuldu.

Toplantı, Babanzâde’nin biyografisine dair Kaya’nın verdiği kısa bilgilerle başladı. 
Aslen Kürt bir ailenin oğlu olarak 1873 yılında Bağdat’ta dünyaya gelen Baban-
zâde, ilk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. Lise eğitimini ise Mekteb-i 
Sultaniye’de (bugünkü Galatasaray Lisesi) tamamladığı için çok iyi Arapça ve 
Fransızca bildiğini belirten Kaya, bu iki dile hakimiyetinin felsefe alanında nitelikli 
eserler vermesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. 1894’te Mülkiye’yi bitir-
mesinin ardından Babanzâde Mekteb-i Sultaniye’de Arapça hocalığına başladı. 
Bir süre Hariciye Nezareti bünyesindeki Tercüme Odası’nda çalıştıktan sonra 
Maarif Nezareti’ne geçti. Darülfünun’da reform yapmak isteyen Maarif Nazırı 
Emrullah Bey tarafından Darülfünun’a felsefe hocası olarak atandı. 1915-
1922 yılları arasında Ruhiyyat ve Ahlâk kürsüsü, 1922-1931 yılları arasında 
Metafizik ve Estetik kürsüsü, 1931-1933 yılları arasında ise Metafizik kürsüsü 
müderrisi olarak görev yaptı. 1933’te yapılan üniversite reformunun ardından 
da emekliye sevk edilen Babanzâde 1934 yılında vefat etti.

O dönemlerde yapılan teliflerin büyük oranda acil ihtiyaçlara göre belirlendi-
ğini aktaran Kaya, Babanzâde’nin de öğrencilerine okutulmak üzere felsefe 
alanıyla ilgili çeşitli eserler telif ettiğini kaydetti. Fransızca ve Arapçadan yap-
tığı tercümeler açısından değerlendirildiğinde Babanzâde’nin, alan dışından 
gelmesine rağmen, felsefe alanında ortaya koyduğu metinlerin dil, üslup ve 
tercih edilen kaynaklar açısından çok üst düzeyde durduğunu belirten Kaya, 
benzer başarıyı hadis alanında da elde ettiğini söyledi. Örneğin, Tecrid-i Sarih 
adlı eseri tercüme ederken, hadis usulü ile ilgili kitabın başına yazdığı önsöz 
bugün dahi aşılabilmiş değildir. 

Babanzâde’nin kaleme aldığı ilk eserin, bilim ve felsefenin sınıflandırılmasına 
ilişkin İlim ve Hikmet Notları adıyla 1910’da yayımladığı bir kitapçık olduğunu 

TEZGÂHTAKİLER-FELSEFE  |  7 Mayıs 2016
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belirten Kaya, bu metnin 1913 yılında Hikmet Dersleri adıyla yayınladığı, psi-
kolojiye dair kapsamlı metninin giriş kısmına tekabül ettiğini ifade etti. Daha 
önce kaleme aldığı bu metinlerin içeriğini genişletmek ve kullandığı kavramları 
değiştirmek suretiyle de 1914 yılında Felsefe Dersleri başlıklı eserini kaleme 
almıştır. Bu kitabın sonuna eklediği Fransızca-Osmanlıca sözlükte, Hikmet 
Dersleri’nde tercüme ettiği kavramları Felsefe Dersleri’nde nasıl değiştirdiğini 
görmek mümkündür.  

Babanzâde’nin hem telif hem tercüme alanında zirve sayabilecek eserinin 
İlmü’n-Nefs olduğunu kaydeden Kaya, Babanzâde’nin bu eseri Fransız filozof 
Émile Picard’ın Felsefenin Unsurları isimli iki ciltlik kitabının psikolojiyle ilgili olan 
birinci cildinden tercüme ettiği tespitinde bulundu. Bu tercümeyi önemli kılan 
şey ise (İsmail Kara’nın da Bir Felsefe Dili Kurmak’ta belirttiği üzere), Fransızca 
kavramların nasıl tercüme edileceğiyle ilgili Babanzâde’nin kitap boyunca yaptığı 
uzun açıklamalardır. Bu açıklamalarda hem İbn Sînâ, Seyyid Şerif Cürcânî ve 
Fahreddin Râzî gibi düşünürlere müracaat etmiş hem de kendi dönemindeki 
diğer düşünürlerin önerdiği farklı karşılıkları tartışmaya açmıştır.

Kaya’nın ardından söz alan Şenel, Fransızcadan tercüme yapmanın o dönemde 
yaşayan pek çok entelektüelin takip ettiği bir yol olduğunun ve bu tercümeler 
yapılırken belirli bir siyasetin takip edildiğinin özellikle altını çizdi. Şenel’e göre 
Babanzâde, dönemin Türkçü, Batıcı ve İslamcı yaklaşımları içinde İslamcı çizgide 
duran bir düşünürdür. Bunun izlerini; dilin kullanımında gösterdiği hassasiyette, 
kavram tercihlerinde, oldukça ağdalı ve ağır Arapça ifadeleri tercih ederek onları 
canlı tutma çabasında ve milliyetçilik aleyhtarı eserler kaleme almasında gör-
mek mümkündür. Felsefe alanında tercüme yaparken özellikle Bilim Devrimi 
sonrası Avrupa’da ortaya çıkan pozitivizm akımı karşısında duran isimleri tercih 
etmiş olması da Babanzâde’nin takip ettiği çizgiyi göstermektedir.

Şenel, Babanzâde’nin tercüme ettiği makaleleri içerikleri ve makalelerde 
kullanılan kavramların tercümeleri açısından değerlendirerek konuşmasını 
sürdürdü. Örneğin, “Felsefenin Yeni Birkaç Tarifi” adıyla Janet’ten tercüme 
ettiği makalede yapılan felsefe tanımına bakıldığında, pozitivizme karşı açık 
bir tavır takınıldığı görülebilir. “Felsefede Kriter” başlığıyla tercüme ettiği ma-
kalede ise, “Pozitif bilimlerde uygulanan deney ve hesap yöntemleri felsefede 
de uygulanabilir mi?” sorusuna cevap arandığını aktaran Şenel, bu soruya her 
ne kadar olumsuz bir yanıt verilmiş olsa da, bilginin elde edilmesi noktasında 
felsefenin sağladığı imkânlar üzerinde durulduğunu belirtti. 

Çevrilen makalelerde kullanılan kavramların Türkçe karşılıkları konusunda 
Babanzâde’nin kendi dönemindeki diğer çevirileri de dikkate alarak tek tek 
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eleştirdiğini çeşitli örnekler üzerinden açıklayan Şenel, ardından sözü tekrar 
Kaya’ya bıraktı. Kaya, Babanzâde’nin çevirilerinde özellikle Janet’nin merkezde 
durduğunu ifade etti. Babanzâde’nin bu düşünürü tercih etme sebebinin, Janet’nin 
pozitivizm ve materyalizm karşısında felsefenin hâlâ bir işlevi bulunduğunu, 
felsefenin dini inançlarla uyuşabileceğini vurgulaması ve bunu yaparken de 
savunmacı bir dil kullanmaması olduğunu belirtti. Tüm bu makalelerde, bilimin 
açıklayamadığı bir gerçeklik alanının her zaman varlığını sürdürdüğünün ve 
bu nedenle felsefenin anlamlı bir etkinlik olarak savunulduğuna dikkat çekti. 

Son olarak Kaya, Babanzâde’nin, kadim dönemden günümüze felsefenin iki 
temel konusundan birinin ‘Allah’ diğerininse ‘insan’ olduğu şeklindeki görüşü 
üzerine birkaç kısa değerlendirmede bulundu. Allah’la kıyaslandığında insan 
nefsiyle ilgili daha yakın bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünen Babanzâde’nin 
işe psikolojiden başladığını belirten Kaya, bu nedenle bilinenden bilinmeyene 
doğru gidecek şekilde kitabını bir psikoloji kitabı olarak kurguladığını ifade 
ederek sözlerini noktaladı.

Bekir Gür

Egemen Üniversite: Amerika’da 
Yükseköğretim Sistemi ve Türkiye 
İçin Reform Önerileri
Değerlendirme: Emre Akbaş

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği 
Tezgâhtakiler toplantı dizisinin Mayıs ayındaki ikinci konuşmacısı, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bekir Gür oldu. Gür, yakın zamanda 
yayımlanan Egemen Üniversite: Amerika’da Yükseköğretim Sistemi ve Türkiye 
İçin Reform Önerileri isimli kitabından hareketle yaptığı sunumuna, üniversi-
telerin politik-ekonomik hayata etkilerini Amerikan üniversiteleri bağlamında 
değerlendirerek başladı.  

Söz konusu çalışmada, Amerikan üniversitesinin nasıl oluştuğunu, geçirdiği 
reformları, yönetim yapısını, eyaletlerin yanısıra, farklı aktörlerin rol oynadığı 
hususlara odaklanan Gür, ne Alman üniversitelerine ne de İngiliz üniversi-
telerine benzeyen Amerikan üniversitelerinin toplumsal hayata doğrudan 
katılan yeni bir olgu olduğunu belirtti. Kuruluş döneminde Amerikan üni-
versitelerinin ciddi bir hoca kadrosundan ziyade güçlü bir mütevelli heyeti 

TEZGÂHTAKİLER-SOSYAL BİLİMLER
21 Mayıs 2016
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ve güçlü bir başkandan oluşmaktaydı. İlk dönemlerde hocaların sayıca az 
ve iletişim araçları da oldukça kısıtlıydı. Fakat yirminci yüzyıla gelindiğinde, 
kolejlerin ve iletişim araçlarının artışıyla birlikte rekabetçi bir ortam oluştu. 
Gür’e göre, akademik özgürlüğün hocalara kıyasla önce öğrencilere tanınmış 
olması, Amerikan üniversitelerini diğerlerinden ayıran en önemli fark. Bu 
kurumların ekonomik açıdan büyük oranda öğrencilere bağlı olması, bunda 
önemli bir rol oynuyor.

Üniversite hocalarının etkin hâle gelmelerinin ve söz sahibi olmalarının 
yirminci yüzyılda karşımıza çıktığını ifade eden Gür, Ulusal Bilim Vakfı’nın 
kuruluşunun bu anlamda bir kırılma noktası olduğuna değindi. Ulusal Bilim 
Vakfı’nın üniversite hocalarına sağladığı fonların ardından üniversitelere 
büyük projeler gelmeye başlamış ve böylece hocaların yönetimdeki etkin-
liği artmıştır. Bu ise üniversitenin hocalarla birlikte yönetilmesi gereken bir 
kurum olduğu algısını güçlendirmiştir. Üniversite yönetimleri ile akademik 
özgürlüğü sağlayan dernekler arasında ilerleyen dönemlerde imzalanan 
deklarasyonlar da akademik özgürlüğün gelişimine katkıda bulunmuştur.

Federal hükümetlerin üniversitelere erişimi sağlama veya burs imkânları 
yaratma yoluyla dolaylı bir katkısı olduğunu belirten Gür, federal hükümetlerin 
bir diğer rolününse Amerika’nın uluslararası alandaki çıkarları doğrultusunda 
üniversitelere sağladıkları ciddi destek olduğuna dikkat çekti. Bunun dışında, 
Amerikan yükseköğretim tarihi açısından çok önemli bir yeri olan Morrill Ya-
sası (1860) sayesinde de federal hükümetler eyaletlere toprak bağışlayarak 
birçok eyalette üniversitelerin kurulmasına katkıda bulunmuşlardır. Sadece 
edebiyat ve felsefe gibi teorik alanlarla sınırlı kalmayıp uygulamalı alanlarda 
da eğitim verme zorunluluğunu getiren bu yasayla birlikte üniversiteler yerel 
ve toplumsal ihtiyaçları da gözetmeye başlamışlardır.

Amerikan üniversite sisteminde önemli bir rolü olan akreditasyon kuru-
luşlarına da kısaca değinen Gür, sanıldığının aksine, bu kuruluşların en 
fazla 60 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirtti. Bir kalite göstergesi olarak 
görülen bu kuruluşların mevcut durumunu analiz etmek amacıyla yaptığı 
röportajlarda Gür, özellikle iyi üniversite hocalarının bu kuruluşları çok fazla 
önemsemediğini gördüğünü belirtti.

Konuşmasının ilerleyen kısımlarında Amerikan yükseköğretimine değinen 
Gür, ilk zamanlarda çok büyük bir oluşum bulunmadığı için ciddi bir koor-
dinasyon ihtiyacının söz konusu olmadığını, bu nedenle tek bir mütevelli 
heyetinin sözünün geçtiğini belirtti. Ancak, 1930’larda devlet üniversite-
lerinin açılmasıyla birlikte öğrenci ve kurum sayısı artması, beraberinde 
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koordinasyon ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 
eyaletlerde koordinasyon ajansları kurulmuştur. Gür’e göre, koordinasyon 
ajanslarının veya mütevelli heyetlerinin en temel özelliği, kamuyu temsilen 
bu kurullara vatandaşların da atanması ve böylece hem halkla iç içe hem 
de hesap verebilir bir yapıda olmalarıdır. Bu durum, Gür’e göre, Türkiye’de 
ve Amerika’daki yükseköğretim kurumsal yapıları arasındaki en önemli 
farkı oluşturur: Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) Amerika’daki 
eyaletleri örnek alarak kurulduğu söylense de, Amerika’daki heyetler aslında 
sadece bir uzmanlar veya bürokratlar heyetidir.

Konuşmasının son bölümünü Türkiye’deki üniversite sistemini değerlendir-
meye ayıran Gür, Türkiye’de akademik özgürlüğe ilişkin bir kafa karışıklığının 
bulunduğunu ve bu anlamda çok ciddi ihlallerle karşı karşıya kaldığımızı 
ifade etti. Amerikan üniversitelerinde liyakatin önemli bir yere sahip ol-
duğunu, ancak Türkiye için aynısını söylemenin pek mümkün olmadığını 
belirten Gür, bunun sonucu olarak yükseköğretim kurumlarının rekabet 
gücünün azaldığına dikkat çekti. Gür, yükseköğretim sisteminin topluma 
hesap verebilir bir yapıda olmadığını ve toplumun tamamına erişemediğini 
belirtti. Türkiye’deki üniversitelerin toplumdan kopuk ve askeri kurumlara 
benzer bir yapıda olduğunu vurgulayan Gür, toplum-sanayi-ekonomi ilişkisini 
ancak topluma hesap verebilir yapıda olan bir üniversite sisteminin canlı 
tutabileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Yenal Göksun

Televizyonda Şiddet Dili:  
Suriye Krizi, Lübnan ve Hizbullah
Değerlendirme: Ali Tarık Altunç

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği 
Tezgâhtakiler toplantı serisinin Mayıs ayındaki son konuşmacısı Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Yenal Göksun oldu. Toplantıda Gök-
sun, Lübnan Hizbullah’ının yayın organı olan El-Menar televizyonu üzerinden 
Suriye krizi bağlamında şiddet söylemi değerlendirdi.

Konuşmasına, medya metinlerinde karşımıza çıkan göstergelerin dizilimi ve 
yapısının anlamı şekillendirdiğini ifade ederek başlayan Göksun, gösterge 
sistemlerinin toplumsal gerçekliği doğrudan yansıtmak yerine toplumsal 
gerçekliğin inşasında rol oynadığının altını çizdi. Göksun, televizyonun en 

TEZGÂHTAKİLER-SOSYAL BİLİMLER
28 Mayıs 2016
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önemli iddialarından biri gerçekliği yansıtma olsa da, toplumun üyeleri olan 
bireylerin anlam dünyasını şekillendiren asıl etkenlerin göstergeler, kodlar 
ve televizyonun bu kodları kullanış biçimi olduğunu belirtti.

Lübnan’da hayatın her anında insanların bu tip sembollerle hemhal olduğunu 
aktaran Göksun, Beyrut’ta bir taksiye binildiğinde içerideki sembollerden 
hareketle o taksinin bir Dürzi’ye mi yoksa bir Şii’ye mi ait olduğunun ko-
laylıkla anlaşılabildiğini dile getirdi. Sembollerin bir takım zihinsel sınırlar 
belirlemekle yetinmeyip insanların hareket alanlarına da sınırlar çizdiğini 
belirten Göksun, bu anlamların oluşturduğu sınırların ve kimliklerin sadece 
zihinlerde kalmadığını, eyleme de döküldüğünü ifade etti.

Televizyonun ideolojik işlevinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek 
konuşmasına devam eden Göksun, çoğu zaman araştırmalarda Hizbullah’ın 
söylemininin El-Menar tarafından desteklediğinin ifade edildiğini, fakat 
bu bilginin artık bir sonuç değil, bir norm olarak nitelenebilecek bir bilgi 
olduğunun altını çizdi. Göksun, bu noktada El-Menar’la ilgili şu hususlara 
yoğunlaştığını dile getirdi: Belirli bir iletişim kanalı, aracısı olduğu iktidarın 
hegemonyasını güçlendirmek için farklı gerçeklikler inşa etmektedir ve 
çatışma/şiddet süreçlerinde medya tarafından yaratılan bilgiler, izleyici-
nin gerçeklik algısını yeniden tanımlamakta ve bu yolla sınıfsal çıkar elde 
edilmektedir.

“Televizyon şiddeti”yle kastettiği şeyin, televizyonda gösterilen somut 
şiddet olmadığını vurgulayan Göksun, televizyonu (Althusser’in tanımıyla) 
“bir ideolojik baskı aygıtı” olarak değerlendirdiğini belirtti. Dolayısıyla hem 
dil ve semboller yoluyla içinde bulunduğu eşitsiz durumun bireye kabullen-
dirilmesini ve bu durumun bireyin üzerinde bir güç olarak hissettirilmesini 
hem de ekrana getirilen somut şiddeti (kanlı görüntüler vb.) ele aldığını 
dile getirdi.

Analiz yöntemi olarak Roland Barthes’ın mit analizi yöntemini kullandığını dile 
getiren Göksun, bu analiz yöntemiyle ilgili şunları aktardı: Göstergebilimsel 
bir analiz yapıldığı zaman, en temel araştırma nesnesi olarak gösterge ele 
alınmaktadır. Barthes’a göre, gösteren ve gösterilen sonucu oluşturulan 
gösterge, bir üst dile geçtiğimizde gösterilen olmaktadır. Bu, anlam diz-
gesinde göstergenin anlamının akışkan ve değişken olduğu anlamına gelir. 
İnsanoğlu göstergeleri yeniden ele alıp onların anlamını tekrar inşa etme 
kapasitesine sahiptir. Barthes’ın en ünlü analizi, Paris Match dergisinin ka-
pağında yayınlanan asker üniforması giymiş, selam duran zenci bir çocuğun 
fotoğrafına yaptığı analizdir. Aslında burada okuyucu bayrağı görmez fakat 
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çocuk bayrağa bakmaktadır. Fransa büyük bir imparatorluktur ve tüm ço-
cukları renk ayrımı yapmaksızın bu bayrağa sadakatle hizmet etmektedirler. 
Zalimlerinin bayrağına selam duran bu çocuk, sömürgecilik iddialarına en iyi 
cevabı vermektedir. Dolayısıyla okuyucu, fotoğrafta Fransız milli kimliğini 
benimsemiş bir zenci görmekteyken fotoğrafın görünmez kıldığı/ üstünü 
örttüğü asıl gerçek, Fransız sömürgeciliğidir. Benzer durumlarla Hizbullah’ın 
El-Menar ’daki yayınlarında da sıkça karşılaşılmaktadır.*

Hizbullah’ın kurumsallaştıkça fikirlerini kamuoyuna yaygınlaştırma ihtiyacı 
hissettiğini dile getiren Göksun’a göre El-Menar televizyonu bu amaç için en 
etkili araç oldu. 1991’de kurulan El-Menar, başlangıçta günde 4 saat yaptığı 
yayın süresini giderek artırdı. Lübnan iç savaşı döneminde savaşan tüm 
grupların sahip oldukları illegal yayın kuruluşları, savaştan sonra lisans alıp 
legalleştiler. Bu kuruluşlar, iç savaş ortamında kuruldukları için savaştan 
sonra da ayrılıkçı/çatışmacı yapıyı yansıtmaya devam ettiler.

Göksun’a göre Hizbullah, medyayı iki şekilde kullanmaktadır: Birincisi kendi 
operasyonlarının yayınlandığı bir propaganda aracı olarak (İsrail askerlerinin 
kaçırılma görüntüleri gibi) ikincisi ise gündem belirlemek amacıyla (Nasrallah’ın 
konuşmalarının Lübnan’ın her köşesinde izlenmesi gibi). Hizbullah’ın hem 
silahlı bir aktör olarak sert gücünü hem de politik bir aktör olarak yumuşak 
gücünü kullandığını aktaran Göksun, savaş durumlarında ise ikisini birden 
koordineli bir şekilde harekete geçirebildiğine dikkat çekti. (Örneğin 2006 
Temmuz savaşında El-Menar canlı yayınındayken Nasrallah’ın işaret ettiği 
İsrail gemisi vurulmuştu.)

Her ne kadar Batı hegemonyasına karşı bir direniş kavramı öne çıkarılsa da 
El-Menar televizyonunun uluslararası biçimsel kodları kullandığını (jenerik 
kodu, anlatısı, başlangıç kodu) ancak sunucunun besmeleyle selamlama-
sının ve kıyafetlerinin El-Menar ’ın farklılığını yansıttığını aktaran Göksun, 
her gün sunucunun değişmesinin, isimlerden ve yüzlerden ziyade örgüt 
ideolojisinin ön plana çıkarılmak istendiğini gösterdiğini vurguladı.

Göksun, Suriye krizi bağlamında El-Menar ‘ın simgeleri nasıl öne çıkardığını 
ele alarak konuşmasına devam etti. Terör eylemleri El-Menar televizyonunun 
öne çıkan haberlerini oluşturmaktadır; fakat bu eylemler zamansız geldiği 
için televizyonun bilgi üzerinde kurduğu iktidarı sarsabilmektedir. Mesela İran 
konsolosluğuna düzenlenen terör saldırısından biraz önce İran tarafından 
geliştirilen insansız hava aracının lansmanı yapılmaktaydı ki insansız hava 
aracı yukarıdan her şeyi kontrol eden bir araç olarak sunulmaktaydı. Bu 
haberin arkasından gerçekleşen terör eylemi El-Menar ’ın bilgi otoritesini 
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sarstı. Ancak terör haberi verilirken “Sadece El-Menar tarafından elde edilen 
görüntüler” gibi ifadelerle bilgi otoritesi yeniden kurulmaya çalışılmaktaydı.

Cihat söyleminin Hizbullah’ın bütün şiddet eylemlerini kendisi üzerinden 
meşrulaştırdığı bir söylem olduğunu vurgulayan Göksun’a göre cihat ritüeli, 
aynı göstergeye nasıl farklı anlamlar yüklenebileceğini göstermesi açısın-
dan da önemlidir Bir Hizbullah militanının cenazesi tam bir ritüel olarak 
geçmektedir. Bu ritüellerde Musa es-Sadır’dan Humeyni’ye kadar değişen 
posterler geçmekte, ölen kişinin arkasında İmam Hüseyin türbesiyle fotoğ-
rafı gösterilmektedir. Bu yolla tıpkı Hz. Hüseyin gibi mazlumların yanında 
zalimlerin karşısında savaştığı ve onun gibi cennete gittiği ima edilmektedir. 
Bu mit yoluyla görünmez kılınan gerçek ise Hizbullah’ın Suriye’de izlediği 
şiddet politikası ve sürdürmeye çalıştığı hegemonyasıdır.

Sonuç kısmında Göksun, Hizbullah’ın El-Menar yoluyla inşa ettiği bu gerçek-
liklerin sadece Hizbullah tarafından değil, uluslararası kamuoyunu etkilemek 
isteyen bütün aktörler tarafından kullanıldığını ve etkili olduğunu dile getirdi. 
Suriye savaşı başladığında uluslararası algının “Özgürlükçü muhalefet baskıcı 
yönetimden kurtulmak istiyor” şeklinde olduğunu hatırlatan Göksun, son 
beş yılda yaşanan tüm gelişmeler (terör örgütleri, bölünmeler, uluslarası 
müdahaleler) neticesinde Suriye’deki krizin aşırılıkçılar ve ılımlılar arasında 
bir karşıtlığa indirgendiğine, El-Menar ’ın söylemlerinin de bu durumun 
ortaya çıkmasında etkili olduğuna dikkat çekerek sözlerini bitirdi.*

* Konuşmasında Hizbullah’ın geçmişini ve El-Menar ’ı ortaya çıkaran şartları da aktaran Göksun, 
1980’lerin başında kurulan Hizbullah’ın aslında 1950’lerden itibaren Lübnanlı Şiilerin hak arama 
sürecinin bir sonucu olduğunun altını çizdi. 1960’lı yıllar Lübnanlı Şiiler için politik mobilizasyo-
nun arttığı yıllar oldu. İranlı bir lider olan Musa es-Sadr, o yıllarda Lübnan’a geldi ve 1970’lerin 
başında Lübnanlı Şiileri temsilen Mahrumlar hareketini ve onun silahlı kanadı olan Emel örgütü-
nü kurdu. Bu yıllarda Nasrallah, Emel’in gençlik kollarında çalışan birisiydi. 1982 yılına gelindi-
ğinde daha koyu İslamcı kesimler Mahrumlar hareketinden koparak Hizbullah’ı kurdu ve örgütün 
ilk genel sekreteri Şeyh Suphi et-Tufeyli oldu. 1975’te Lübnan iç savaşı, 1982’de ise İsrail işgali 
başladı. Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan’ı terk etti. Bu esnada sol örgütlerle beraber Hizbullah’ın 
da İsrail’e karşı direnişe başladığını aktaran Göksun, özellikle Şiilerin yaşadığı Güney Lübnan’da 
Hizbullah’ın direnişinin öne çıktığına ve bu direniş sayesinde Lübnan kamuoyunda tanınır hâle 
geldiğine dikkat çekti. Bu yıllarda Hizbullah, İsrail karargâhlarına intihar eylemleri gerçekleştirdi; 
fakat bunların hiçbirini üstlenmedi. İlk kez 1983 yılında bir eylemi sahiplendi. Örgütün kamuoyu-
na yönelik ilk bildirisi, 1985 yılında Açık Mektup Deklarasyonu’yla oldu. Bu metinde Hizbullah’ın 
temel ideolojik yaklaşımları açıkça görülmekteydi: İran İslam Devrimi’ne yapılan vurgu ve Ve-
layet-i Fakih kurumunun önder olarak benimsenmesi. Örgüt, İran’dan sadece ideolojik destek 
değil, aynı zamanda alt yapı ve eğitim desteği de aldı. 1992’ye gelindiğinde Hizbullah Lübnan’da 
seçimlere girme kararı aldı. Bu karar Hizbullah’ı Lübnan siyasetine müdahil olmaya çalışan daha 
legal bir yapı hâline getirdi ve 92 seçimlerinden sonra Hizbullah mecliste yer almaya başladı.
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Timur Vural 

Türklerde Askeri Müzik:  
Tuğ, Nevbet, Mehter
Değerlendirme: Özge Uslu

Bilim ve Sanat Vakfı bünyesindeki Sanat Araştırmaları Merkezi ile Medeniyet 
Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği § serisinin dokuzuncu oturumunda 
Niğde Üniversitesi’nden Doç. Dr. Timur Vural, Ocak 2013’te yayınlanan kitabı 
çerçevesinde “Türklerde Askerî Müzik Geleneği: Tuğ, Nevbet ve Mehter” başlıklı bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunumda, İslam öncesi Türk topluluklarından bu yana askerî 
müzik geleneğinin tarihsel serüvenine dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Mehter üzerindeki ilmî çalışmaların oldukça az olduğunu ifade eden Vural, 2010 
yılında bu konu üzerine detaylı tarihsel inceleme ve araştırmalara başlamış. Vural, 
araştırmaları sırasında Türklerde tespit edilen ilk askerî müzik toplulukları ve bunların 
diğerleriyle bağlantıları hususunda ortaya koyulan her yeni kaynak ve çalışmanın, 
özellikle İslamiyet öncesi Türk kültürüne yönelik çalışmaların azlığı nedeniyle,  bu 
alana yeni birer değer olarak katıldığını belirterek konuşmasına başladı. 

Osmanlı dönemine kadar farklı isimlerle anılan askeri müzik topluluklarına Hunlar 
döneminde tuğ denilmiştir. Tuğ, dünyadaki en eski askerî müzik topluluklarından 
biri olsa da pek çok kaynakta geçtiği gibi ilk askerî müzik topluluğu olmadığı, M.Ö. 
8. yüzyılda Mısır topluluğunda askerî müzisyenlerin varlığı bilinmektedir. M. S. 2. 
yüzyılda kaleme alınmış bir Çin kroniğine göre tuğ takımları hakanın sarayının 
hemen yanında konumlanmış ve müziklerini burada icra etmişlerdir. Tuğ takımları, 
bir takımda çalgı olarak kullanılan her bir aletten eşit sayıda olması anlamına gelen 
kat geleneğine uygun olarak kurulmaktaydılar. 

Türklerin İslam’ı kabulünden sonra tuğ takımı yerini nevbete bırakmıştır. Nevbet, 
çalgıların türü ve yapım usulleri anlamında çok daha gelişmiş bir topluluk olarak 
karşımıza çıkar. Selçuklu devrinden itibaren sultana ait nevbet takımları günde beş 
vakit nevbet vururken, ona bağlı olan sultanların günde en fazla üç nevbet vurdurma 
hakları mevcut olup kendi hakkından fazla nevbet vurduranlar isyankâr olarak kabul 
edilmişlerdir. İslam dininin gereklerinden olan namaz ibadetinin vakitlerini duyuran 
nevbetin, bu hiyerarşik nevbet vurma sayısı ile de hükümdarlığın alametlerinden biri 
olduğu anlaşılmaktadır. Gittikleri her yere nevbet takımlarını da götüren Selçuklular 
döneminde yapılan müzik de duruma göre şekillenmiş, etkileyici savaş ezgilerinin 
yanında Selçuklu sarayında eğlence amacıyla da kullanılmıştır.

TÜRK MÜZİĞİ KONUŞMALARI
4 Haziran 2016
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Askerî müzik takımları, Osmanlı dönemine gelindiğinde Farsça bir kelime olan mehter 
adını almışlardır. Daha önceden saray hizmetçilerinin genel adı olarak kullanılan 
mehter terimi Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren özel olarak saz takımı için 
kullanılmaya başlanmıştır. Bir çok Osmanlı kaynağında Mehterhane-i Tabl-u Alem yani 
davul ve bayrak mehteri olarak geçen mehterhane, bayrak ve sancaklarla birlikte saray 
teşrifatında yer aldıkları için böyle adlandırılmıştır. Mehter, bir devletin bağımsızlığının ve 
ihtişamının Türklük usulünce yansıtılmasıdır. Mehteri sadece bir müzik takımı ve sultanın 
eğlence aracı olarak düşünmenin ve böyle aktarmanın doğru olmayacağına değinen 
Vural›a göre mehter, Türk topluluklarının sosyal ve devlet hayatının, dolayısıyla da Türk 
kültürü tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türk halkının gözünde mehterin özünü teşkil eden 
davul ve zurna meydan sazlarıdır. Meydanlar ise halkın coşkuyla koştuğu, şenliklerle 
zaman geçirdiği yerlerdir. Meydanlarda halkı birbiriyle kaynaştıran, birlik, beraberlik ve 
dayanışma içinde halkı kenetleyen, halkı müşterek emellere yönelten önemli birer unsur 
olan davul ve zurna savaşlarda ise düşmanın yüreğine korku salmaktadır. Fakat mehter 
orduda sadece Türk askerlerini şevke getirmek veya düşman askerlerine karşı 
psikolojik üstünlük sağlamak için değil ordunun bir menzilden diğerine yürüyüşünde 
ve askerlerin safta toplanmaları sırasında da çalınır ve buna çeng-i harbî denilirdi.

Batı müziğine göre oldukça gürültülü ve kuvvetli bir müzik olan mehter müziği 
Batı’da o kadar etkili olmuştur ki özellikle 17. yüzyılda Avrupa’nın büyük bir 
kesiminde taklit edilir hale gelmiş, yeni bir müzik türü ve teriminin doğmasına vesile 
olmuştur. Avusturyalı sanatçı Franz Joseph Haydn’ın Askerî Senfoni’si, Mozart’ın 
Saraydan Kız Kaçırma isimli operası ve yine Mozart’ın Türk Marşı isimli eseri bu 
müzik türünün etkisi altında yazılmış ve tanınmış bazı başyapıtlardır. 17. yüzyıla 
kadar Batı müziğinde ritim pek ön-planda olmamasına rağmen bu eserler mehterin 
ritminden etkilenmişlerdir. Vurmalı çalgı olarak def benzeri bir alet kullanılan Batı 
müziği, bu yıllarda Türklerle girilen savaşlar sayesinde davul ile tanışmıştır. 

Osmanlı’da mehter denince akla ilk olarak askerî müzisyenler gelse de Mehterhane-i 
Alem merkez teşkilatına bağlı iki ayrı teşkilat bulunmaktaydı: Hayme (çadır) mehteri 
ve  Mehterhane-i Tabl-u Alem (sancak ve davul mehteri). Sultan gelmeden iki 
gün önce konaklayacağı yere varan, hükümdara ait otağı diken, hazırlayan ve 
bakımını yapan geniş bir yapılanmaya sahip mehtere hayme (çadır) mehteri denirdi. 
Mehterhane-i Tabl-u Alem içerisinde ise, 30-40 sancaktarlık bir bölükten oluşan 
bayrak mehteri ve her biri farklı bir bölüğü oluşturan zurnazen, tabılzen, zilzen, 
çevgân ve şakirdanlardan oluşan 62-63 kişilik yedi bölükten oluşan çalıcı mehter 
bulunurdu. Padişaha ait mehter takımından başka vezir, sadrazam, kaptan-ı derya, 
beylerbeyi, sancakbeyi ve yeniçeri ağalarının da mehter takımları bulunmaktaydı. 

Mehterin oldukça sistematik teşkilatlanmasından sonra konuşmanın devamında 
Osmanlı tarihinde mehterin yeri anlatıldı. Kısaca Moğol istilası altındaki Anadolu 
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Selçuklu Devleti’nin son dönemlerindeki vaziyetin resmini çizen Vural, diğer uç 
beyleri gibi kendi devletine saldırmaması ve cihat ile meşgul olması nedeniyle 
Sultan II. Gıyaseddin Mesud tarafından 1299’da melik-ül ümerâ olarak tayin edilen 
Osmanoğullarının beyi Osman Gazi’ye yine sultan tarafından tabl, âlem ve nakkare 
(ikili davul) gönderilmesinin Türk geleneğinde mehterin siyasi güç ve bağımsızlığın 
göstergesi olduğunun kanıtı olarak görülebileceğini belirtti. 

1808-1830 yılları arasında saltanat sürmüş Sultan II. Mahmut tarafından kaldırılan 
yeniçeri ocağıyla birlikte onunla bağdaşık düşünülen ve halkın gözünde itibar 
kaybeden mehterin izi, o dönemde mehterlerin mezar taşlarının kırılmasına kadar 
varabilen aşırılıklarla silinmeye çalışılmıştır. 1915-16 yıllarında, hem sanatçı hem 
de sanat tarihçisi olan Celal Esat Arseven tarafından mehterin tekrar kurulması için 
girişimler başlatımış ve o dönemde mehter tekrar ordu bünyesinde şekillendirilmeye 
başlanmıştır. Fakat aslını yansıtmadığı gerekçesiyle 1935 yılında tekrar kaldırılan 
mehter, 1952 yılında dönemin genelkurmay başkanının İngiltere’ye yaptığı bir ziyaret 
sırasında İngiliz kültürünü yansıtan bir gayda takımını görmesi ve etkilenmesiyle 
yurda dönüşünün hemen ardından talimat verilmiş ve genelkurmay bünyesinde 
askerî müzik faaliyetlerine başlanmıştır.

Sunumunun sonuna doğru çalışması sırasında minyatürlerden oldukça faydalandığını 
açıklayan Vural, mehterin giysileri, çalgıları, ordudaki konumları ve hangi durumlarda 
çaldıklarıyla ilgili çok ayrıntılı bilgilere ulaştığını belirtti. Mehter geleneğimizin tarihte 
büyük kopmalar yaşaması nedeniyle bugünkü mehter takımlarının giysiler dışında 
mehterin müzikal gelenek ve tarihini yansıtmada büyük eksikliklerinin olduğuna 
değindi. Bugün dinlediğimiz çoğu marşın 1915-16 yıllarında çeşitli besteciler 
tarafından bestelendiği ve mehterin özünü yansıtmadıkları ve bu zamana ulaşan 
birkaç marşın mehter kaldırıldıktan sonra Avrupa’ya kaçan mehterlerin notaya 
dökmeleri sayesinde elimizde olduğu bilinmektedir. 

Geleneksel askerî müziğin Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında oldukça 
faydalı olacağını değerlendiren Vural, bu binlerce yıllık tarihî geleneği yansıtırken 
en ufak ayrıntılara dahi büyük titizlikle sadık kalınması gerektiğini, aksi halde bu 
toplulukların geleneksellikten uzak, yozlaşmış ve milli duygularımıza tercüman 
olamayacak topluluklar haline geleceğini hatırlatarak sözlerine son verdi.
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KİTAP-MAKALE SUNUMLARI  |  23 Ocak 2016

Yeni yılda ilk makale -yani ilk makalem: Türk milleti -ya da halkı- evrenseldir. 
Osmanlı İmparatorluğunun anlamı bundadır. Türk aydını ülkesine yabancılaşmış-
tır. Batıcılar da, Ortaçağ karanlığını yaşayanlar da gerçeği bir yönünden görmek 
istiyorlar. İnsanımız bütün boyutlarıyla kendisine sahip çıkacak aydınları bekliyor. 
Türk halkı kimseye düşman değildir, Türk aydını, bütün eksikliklerine rağmen 
dünyayı tanımak istiyor. Biz geri kalmış bir ülke değiliz, fakir düşmüş bir soyluya 
benzetilebiliriz ancak. Arap ülkeleri bütün petrol gelirlerine rağmen ne yapacağını, 
parasını nasıl kullanacağını bilmiyor. Amerikalı, Avrupalı kendi dışındaki kültürleri 
sadece inceler; bizim samimiyetimiz ve sıcaklığımızla benimsemez. Bu soğuk ve 
mesafeli bir davranıştır. Öğrendiklerini istismar etmek ister. Bu yüzden kaliteyi 
sömürür. İnsanla ilgisi, sadece kendi insanı bakımındandır. Bir Afrikalıyı, bir Hintliyi, 
Bir Çinli’yi, bir Rus’u, bir Türk’ü hissedemez içinde. Her şeyi bir anatomi masasına 
yatırır, kusurları ortaya koyar, sahip olabileceklerini alır -mülkiyet duygusu-. Ede-
biyatta bile çıkarlarına bakar. Bir Puşkin’i anlayamaz. Dostoyevski’ye, Tolstoy’a 
yaklaştığı gibi yaklaşamaz. Bir Steinbeck’in pamuk ve şeftali toplayan işçileriyle 
birlikte acı çekeriz, Hamlet’in meselesine katılırız. Palto bizi derinden sarsar. Batılı 
değerlendirir, biz severiz. Yalnız Batıya karşı olmak da bu evrenselliğimize uymuyor. 
Türk olarak başka türlü olduğumuzu, barbar ve geri kalmış olmadığımızı hissetmek 
için Batıya karşı çıkıyoruz sanki. Biz Doğuya da Batıya da sahip çıkabiliriz oysa. 
Kültürümüzü zenginleştirecek bu evrensel özelliğimizi belki bilmeden baltalıyoruz. 

GÜNLÜK’ten
OĞUZ ATAY
5 Ocak 1975Mola
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Çocukça samimiyetimizi gizlemeye kalkışarak Batılı çürümüş diplomatları taklit 
etmeye çalışıyoruz. Batılı gerçekten hesaplıdır, dostluk, yardımlaşma gibi sözler 
kalıplardan ibarettir. Biz de onlara özeniyoruz. Nihilistler çıkarıyoruz. Bayramlar, 
törenler anlamını kaybetmiştir. Aydınımız ülkesinde kendini yabancı hissediyor. 
(Dostoyevski’den örnekler) Ülkemizi sevmiyoruz, kaçıp gitmek istiyoruz. Kötü yö-
neticiler, aydınlar halkla ilişki kurmasını becerebildiği halde, biz halkı sevmediğimiz 
için kendimizi ülkemizde istenmeyen bir misafir gibi hissediyoruz. Bu yüzden onu 
tanımak, onun derinliğini, ruhunu hissetmek istemiyoruz. Bayramlar gibi sosyal 
sloganlar da aslında anlamını kaybetmiştir. Toplumcu aydınlar da halkı istatistiklerin 
rakamları ya da kitaplardaki teorilerin örnekleri olarak görüyorlar. Bazımız Batıdan 
korkuyoruz, bazımız Doğudan ve en çok halktan kopuyoruz. Halkın içinden gelen 
aydınlar bile hemen burjuvalaşıyor, burjuvalara kendini beğendirmek için romanla-
rında, hikâyelerinde yarım yamalak öğrendiği görülmemiş burjuva biçim inceliklerine 
özeniyor ya da halkının şivesini taklit ederek halkını burjuvaya turistik bir eşya gibi 
satmaya kalkıyor. İstiyor ki burjuva halkın acılarını, topraksızlığını, susuzluğunu, 
tıpkı duvarlarına astığı kilim, çorap, boyunduruk gibi karşısına alıp seyretsin. Çarıklı 
erkânıharplik yapıyor yani. Köylü ve işçi ve küçük memur ve yani ezilenler adına 
yapılan edebiyata kültür heyecanı biriktiren rahatı yerinde burjuva sahip çıkıyor. 
Böylece şehirli aydın gibi, köyden gelen aydın da köklerinden kopuyor, bir salon 
serserisi, bir meyhane gezgini oluyor. Oysa halk artık kendini tanıma, kendi bilincine 
varma, kendi ruhunu çözümleme çabası içindedir, buna başlamıştır.*

(...) Bir sosyalist eleştirmenimizin dediği gibi ‘Türk solu geç kalkar, çünkü bir gece 
önce sabaha kadar içmiştir.’ Bu insanlardan Türk halkı artık bir şey beklememeli. 
Üç kâğıtçılıkla ne devrim olur, ne de ümmeti İslâm kurtulur. Bunlar ‘çürüyen et, 
dökülen diş’ gibidirler. Bayrak yaptıkları inançlarına rağmen, aslında inançsızdılar. 
Kim hangi kapıdan ekmek yiyorsa, o kapının kulluğunu etmektedir. Bunlar Osmanlı 
İmparatorluğu’nun mirasının kötü bölümü olan kapıkulu kurumunun temsilcileridir. 
Kendilerine karşı çıkılmasını, haksız yere işgal ettikleri görüşlere hakaret sayarlar. 
Kendini sosyalist sayan biri, suçunu ortaya dökeni halk düşmanı olarak suçlaya-
rak yavuz hırsızlık oynar. (...) Sonra solda ve sağda hayli kalabalık olan bu çıkarcı 
zümre, bütün gösterişine rağmen kim parayı bastırırsa ona hizmet etmektedir. 
Ele güne karşı, hele sağcılara karşı ayıp olmasın diye de kabahatlar örtbas ediliyor. 
‘Kol kırılır yen içinde.’

Artık her yerde, hangi kampın adamı olurlarsa olsunlar bunları teşhir etmenin, önce 
halka örnek olabilmek için aydının kendisiyle hesaplaşma vakti gelmiştir. Yazarlar 
da romanında, hikâyesinde, şiirinde bu hesaplaşmaya girmelidir. Kendinden kor-
kanlara bir diyeceğimiz yok tabii.

*    Oğuz Atay, Günlük, 16. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012. s.128-140. Metinde yazarın el yazısıyla 
yazdığı günlüğünün tıpkı basımındaki imlâsı esas alınmıştır.
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Orhan Cem Çetin

Türkiye’de Fotoğrafçılık: Boyalı Kuş Olmak
Değerlendirme: Havva Yılmaz

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Türkiye’de Sanatın Kuralları prog-
ram dizisinin beşinci oturumunu Mayıs ayında gerçekleştirdi. Türkiye’de sanatsal 
üretimi sosyolojikleştirmeyi hedefleyen dizinin bu oturumunda fotoğrafçı Orhan 
Cem Çetin konuk edildi. Çetin, Türkiye’de Fotoğrafçılık: Boyalı Kuş Olmak başlıklı su-
numunda alandaki tecrübelerinden yola çıkarak Türkiye’de fotoğrafçılığın seyrini 
ele aldı. Sanatçı, 1988’de açtığı ilk solo sergisi Tanıdık Şeyler’den itibaren yaptığı 
işlere gelen tepkiler ve bu anlamda, hayata ve sanata alternatif bir perspektifle 
yaklaşmanın külliyatı ve kimliği üzerindeki etkilerini dinleyicilerle paylaştı. 

Fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalarına küçük yaşlarda kendi çabalarıyla başlayan Çetin, 
ilk teknik bilgileri Hayat Ansiklopedisi’nin ilgili maddelerinden almış. Bir arkada-
şıyla beraber, buradan edindiği bilgilerden yola çıkarak Üsküdar’da bir eczanenin 
kapısını çalan Çetin, tesadüfen neyzen Niyazi Sayın’ın eşi ile tanışmış. Sayın’ın 
amatör fotoğrafçılığından dolayı konu hakkında kulak dolgunluğuna sahip olan 
eşinin yönlendirmesiyle iki arkadaş Üsküdar rıhtımında bir gazete bayiinden 
aldıkları ilk kimyasal kit ile ne yapacaklarını da tam olarak bilmeden fotoğrafçılık 
macerasına atılmışlar. Sanatçı, bu sayede, böyle bir janrın varlığından habersiz 
iken fotogram* üretmeye başlamış. 

Çetin, daha sonra ailesinin de desteği ile kaliteli fotoğraf makineleri ve fotoğraf 
baskı makinesi gibi aletlerle tanışmış. Bu ilk girişimlerden sonra ortaokul ve lise 
yıllarında da devam ettiği fotoğrafçılığın giderek bir tutku hâline dönüştüğünü, 
yaklaşık 45-50 yıllık tecrübesinin bu şekilde ortaya çıktığını ifade eden Çetin, 
fotoğrafçılık tutkusunu mesleğe dönüştürmek istediğinde ailesinden aynı desteği 
görememiş. Üniversite tercihlerinde inisiyatifin kendisine bırakılmadığını, zaten 
o dönemde fotoğrafçılık diploması veren bir okulun da bulunmadığını belirten 
Çetin, üniversite hayatına mühendislik fakültesinden başlamış. 

Sevmediği için başarı sağlayamadığı bu bölümden psikoloji bölümüne geçen 
Çetin, bu eğitimin sanatında büyük etkisi olduğunu belirtti. Üniversiteye girer 
girmez fotoğrafçılık kulübüyle çalışmaya da başlayan sanatçı, 1977-78 yılla-
rında düzenlenen bir yarışmayla ilk ödülünü de almış. Ancak, bu tür yarışmaların 

* Fotogram, karanlıkta herhangi bir masanın üzerine yerleştirilmiş bir fotoğraf kâğıdının üzerine 
koyulan objelerin, ışık açıldığında ortaya çıkan gölgelerinin banyo işlemi ile fotoğrafa dönüşmesi 
ile elde edilen bir fotoğraf türü. 

TÜRKİYE’DE SANATIN KURALLARI  5
 14 Mayıs 2016

Orhan Cem Çetin, 1980’li 

yıllarda kendine özgü 

bir teknikle hazırladığı 

fotoğraflarla açtığı ilk 

sergisinde “idolüm” 

dediği Nusret Nurhan 

Eren’in “kapıda fotoğraf 

sergisi yazıyor ama 

bunlar fotoğraf değil ki” 
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aşıladığı rekabetçilik duygusundan ötürü hissettiği rahatsızlık ve kazanmak 
hedefli üretimin sanatına vereceği zarardan duyduğu endişe nedeniyle başka 
hiçbir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir ödül de almamış. Bununla birlikte, 
psikoloji eğitimi sırasında edindiği eleştirel bakış, kendisini psikolojiyi bir meslek 
olarak benimsemekten alıkoysa da, sonradan sanatına da büyük katkı sağlamış.

1980’li yıllarda kendine özgü bir teknikle hazırladığı fotoğraflarla açtığı ilk sergi-
sinde “idolüm” dediği Nusret Nurhan Eren’in “kapıda fotoğraf sergisi yazıyor ama 
bunlar fotoğraf değil ki” serzenişi ile ilk şokunu yaşayan Çetin, sergi boyunca her 
ziyaretçinin aynı eleştiride bulunduğunu ifade etti. Kullandığı boyalar nedeniyle 
fotoğrafı resme benzettiği, dolayısıyla, yaptığı müdahalenin işlerini öznelleştirdiği 
yönündeki eleştiriler, 1989’daki sergisinde Çetin’i farklı bir yol izlemeye sevketmiş. 
Kendisinin ürettiği bir objektifle flu fotoğraflar çekerek Yumuşak Şeyler sergisini 
açmış. Bu metodun piktoryalizm adlı bir fotoğrafçılık yöntemine ve bir sanat akımına 
tekabül ettiğini sonradan öğrenen sanatçı, bu fotoğrafların beğenildiğini ancak 
kendisi için bunların sadece dekoratif bir estetiği olduğunu, derinlikli bir anlamı 
barındırmadığını ifade etti. Sadece bu tekniği kullanmış olmak üzere çektiği fotoğ-
raflarda duygu ve düşünce üretimi geri planda kaldığı için böylesi bir yüzeysellik 
oluştuğunu belirten Çetin, kendisi için tekniğin ikinci planda olduğunu da ifade etti.

Bilgisayarın hayatımıza girdiği 90’lı yıllarda mühendislik fakültesinden edindiği 
bilgisayar programcılığı tecrübesini de kullanarak yeni arayışlara giren Çetin, 
üniversiteden arkadaşı Nuri Bilge Ceylan’ın elinden çıkartmaya çalıştığı değişik 
bir fotoğraf tarama cihazını satın alarak 1993’te açacağı serginin fotoğraflarını 
çekmeye başlamış. Aksanat’ta gösterdiği bu serginin de ilkindeki gibi sanatçının 
renklendirme müdahalesinde bulunması nedeniyle ziyaretçilerin şaşkınlığına 
neden olmuş. Bu sergi nedeniyle “fotoğrafı soysuzlaştırdığı” eleştirisine ve birçok 
hakarete maruz kalan Çetin, bir yandan da sürekli bu işleri “nasıl ürettiğine” dair 
sorularla muhatap olmuş. Sanatçı, bu noktada, özetle, bu tür soruların diğer 
sanat alanlarında üretim yapan sanatçılara yöneltilmediğini, çünkü fotoğrafa 
sanat olarak yaklaşılmadığını, fotoğrafın öznellik boyutunun bu anlamda hafife 
alındığını ifade etti. Eserlerinin arka planındaki duygusal-düşünsel motivasyonlara 
ve seçtiği metodun arka planında yatan felsefi düzleme değil, tekniğe odaklanıl-
masını sorunlu bulan Çetin, çalışmalarına yoğun manipülasyon ile kattığı öznelliği 
bir ihtiyaç olarak görüyor. 

O dönemde henüz disiplinleşmemiş bir alanda nasıl bu denli katı bir dışlama 
mekanizmasının çalışabildiği yönündeki bir soru üzerine Çetin, Türkiye’de ilk 
defa 1978’de başlanılan fotoğraf eğitiminin ilk evrelerinde ders veren hocaların 
pratiğin içinden geldiğini, dolayısıyla bir parça sanatçı kaprisi ile hareket ettiklerini, 
öğrencilerini aynı zamanda kendilerine rakip gördüklerini, kendi iyi oldukları konuları 
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tek seçenek olarak sunduklarını ifade etti. İnternetin bu kadar yaygın olmadığı 
zamanlarda fotoğrafçılığın dergi gibi mecralar üzerinden yayıldığını da göz önünde 
bulundurunca neyin fotoğraf olduğu ya da iyi fotoğrafçılığın ne olduğuna dair 
kriterlerin bu dar alanda belirlendiğini de ekledi. Sanatın öznelliğini es geçmeden 
ürünlerin kendi nesnelliği içerisinde değerlendirilebileceğini vurgulayan Çetin, 
Türkiye’de ise konuşmanın başlığında referans verdiği Boyalı Kuş romanındaki gibi 
bir mekanizmanın fotoğrafçılık alanında hâkim olduğunu hatırlattı. 

Çetin, Jerzy Kosinski’nin Polonya’da geçen çocukluk yıllarına dair kaleme aldığı 
otobiyografik romanının başında anlattığına göre çocuklar, yakaladıkları bir kargayı 
rengârenk boyalarla boyayıp saldıktan sonra karga, arkadaşlarının yanına döner 
ve onların dışlamalarına maruz kalır. Boyalı kargayı kendileri gibi olmadığı için 
yadırgayan ve aralarına almak istemeyen kargalar, o ısrarla kendisinin de onlar gibi 
bir karga olduğunu ispatlamaya çalıştıkça daha çok öfkelenip öldüresiye döverken 
onu öldürmüşler. Çetin, 1970’lerden beri Türkiye’de fotoğrafçık yapan bir sanatçı 
olarak gördüğü muamelenin de buna benzediğini ve bu nedenle tıpkı boyalı kuş 
gibi farklı alanlardan kendisini besleyerek yeni bir alan açabilmesinin mümkün hâle 
geldiğini belirtti. Fotoğrafçılık gibi dar bir alanı genişletmeye çalışmanın birbirini 
olumlamak üzere kurulu bu alandaki zihniyetin konforunu bozduğunu, karşılaştığı 
zorlukların altında bunun yattığını vurguladı. Bu minvalde zenginleşerek devam 
eden sunum, dinleyicilerden gelen soru ve bu yöndeki cevaplarla nihayet buldu. 

Faruk Hacıhafızoğlu

Kar Korsanları
Değerlendirme: Abdullah Şahin

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları 
(TSA) tarafından düzenlenen Hayâl-i zî-ruhtan Sinemaya etkinliğinin onuncusuna 
Kar Korsanları (2015) filmiyle yönetmen Faruk Hacıhafızoğlu konuk oldu. Bir 
dönem filmi olarak ele alınabilecek Kar Korsanları, başlangıçta klasik bir darbe 
filmi görüntüsü verse de ilerleyen dakikalarda insan hikâyesine odaklanıyor. 
Filmde bir cümleyle, evlerine kömür götürebilmenin arayışındaki üç çocuğun 
hikâyesi anlatılıyor.

Film gösteriminin ardından yönetmen ile Barış Saydam moderatörlüğünde bir 
sohbet gerçekleştirildi. Film, fikrin ilk ortaya çıkışından yapım sürecinde yaşanan 
zorluklara, festival gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede ele alındı.

HAYAL-İ Zİ-RUHTAN SİNEMAYA  10 
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Londra’da yaşayan yönetmen Hacıhafızoğlu, annesinden dinlediği, darbe döne-
minde yaşanan trajikomik bir kömür hikâyesinden yola çıkarak filmi çekmeye 
karar verir. Kars’ta gerçekleşen böylesi yerel bir hikâyeyi yönetmenin ne denli 
“içeriden” anlatabileceği, ilk bakışta soru işareti oluştursa da, Hacıhafızoğlu’nun 
çocukluğu ve ilk gençliğinin Kars’ta geçmesi ve hâlâ o bölge ile bağını kopar-
mamış olması, filmdeki samimiyetin ve içeriden anlatımdaki başarının tesadüf 
olmadığını ortaya koyuyor. Darbenin filme dahli, sadece kömür sıkıntısının olduğu 
zamanlara denk geldiği için, bir nevi mecburiyetten, yönetmen de bunu muzip 
bir dille ifade ediyor. Kar Korsanları, sair darbe filmlerinin başaramadığı insan 
odaklı hikâyesiyle sinemamızdaki yerini alıyor.

Dört haftalık zorlu çekim sürecinden altı ay önce Kars’a gidip ön çalışmalara 
başlar yönetmen. Aksilikler bir türlü filmin yakasını bırakmaz; çekim sürecinde 
görüntü yönetmeninin kolu kırılır, sesçinin kulağı patlar, bir kişi kalp spazmı 
geçirir, başroldeki üç çocuk ve kendisi hariç, ekipteki hemen herkes zorlu hava 
koşullarından dolayı sağlık sorunları yaşar. Yönetmene göre filmdeki durağan 
havanın sebebi de çekimden bir gün önce görüntü yönetmeninin kolunun kı-
rılması ile ilişkilidir. Hacıhafızoğlu daha çok omuz kamerasıyla hareketli çekim 
planlamaktadır fakat görüntü yönetmeninin kolu kırılınca mecburen hareketsiz 
çekimler yapılır. Filmin oyuncu kadrosu tamamen amatörlerden oluşur. Oyuncular 
mekâna yabancı olmayan, o coğrafyanın insanlarıdır. Daha önce hiç profesyonel 
oyuncular ile çalışmadığına değinen yönetmene göre çocuklar kamera önünde 
büyüklerden daha rahat davranmakta. Yönetmen Hacıhafızoğlu, çocuklarla üç 
ay birlikte vakit geçirdiklerini, çocuk oyunculara senaryo vermediği halde, sadece 
çekimlerden yarım saat önce sahnelere çalışarak sahneleri kotardıklarını aktardı.

Filmin, özellikle de senaryonun başarısı, Hacıhafızoğlu’nun sinemadan daha çok 
edebiyattan feyz almasından kaynaklanıyor. Yönetmen, filmi çekerken festivalleri 
hiç düşünmediklerini dile getiriyor. Kurgu bittikten sonra bir arkadaşlarına fikrini 
sorduklarında, danıştıkları kişinin filmi önce yurt dışındaki festivallere gönderme-
sini tavsiye ettiğini aktardıktan sonra yönetmen devam etti: “Türkiye’de kimse 
festivallere güvenmiyor. Filminizin festivalde başına ne geleceği bilemiyorsunuz. 
Benim ilk deneyimimdi; danıştığım kişiler, ‘filmin festivalde görünmezse daha 
sonra hiç dikkat çekmeyebilir.’ dediler.” Bu uyarılar üzerine filmin festival yolcu-
luğu yurt dışında başlar. Fakat bu durum sürecin işleyişini de etkileyecektir: “Asıl 
derdim, filmin Türkiye’de izlenmesiydi. Çünkü biz bu filmi kendi seyircimiz için 
yaptık. Fakat tersi yönde bir akış oldu.”

Moderatör Saydam’ın filmin yüzeydeki hikâyesiyle paralel ilerleyen alt metni 
hakkındaki sorusuna cevaben yönetmen açık yüreklilikle herhangi bir alt metin 
düşünmediklerini söyledi. 12 Eylül dönemindeki şiddetin görselleştirilmeden 
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sunulduğu filmde, çocukların çocukluklarının ellerinden alınmasının daha büyük bir 
şiddet olup olmadığına dair de bir soru soruldu. Yönetmene göre bu da bir şiddet 
biçimi, dolayısıyla filmini naif olarak yorumlayanlara katılmadığının altını çizdi. Kar 
Korsanları, film festivalleri ve belediye gösterimleri gibi çeşitli alanlarda izleyici ile 
buluştu fakat Hacıhafızoğlu filmin bekledikleri gişe başarısını elde edemediğini 
belirtti. Berlin’de üç gösterimde 5000 kişi tarafından izlenen filmin, Türkiye’de 
beş şehirde, on sinema salonunda iki hafta vizyonda kalmasına ragmen, 1300 
kişi tarafından izlendiği düşünüldüğünde yönetmenin bu husustaki şikâyetine 
hak vermemek elde değil.

Emine Betül Çakırca

İslam Sanatı ve Müze:  
Poetik ve Politik Yaklaşımlar
Değerlendirme: İsa İlkay Karabaşoğlu

Baudelaire’e göre sanat “güzelliğin belleğinin geliştirilmesidir”. Bellek, tarih-
sel bir çağrışımdan başka nedir ki? Müzelerdeki bellek seçilmiş bir bellektir. 
Müze, bir tarihyazımı formudur. Örgütlenmiş bir geçmiş tasavvurudur. Bütün 
zamanları, biçimleri, zevkleri barındıran, ama kendisi zamansız bir mekândır. 
Her modern toplum kendi kültürel geçmişini ve bunun başka geçmişlerle 
olan ilişkisini müzede teşhir eder. Böylece her modernin geçmişle ayrı bir 
ilişkisi mevcut olur. Aydınlanma zihniyeti, Helen mirası, ulus anlatısı, türlerin 
kökeni vs. müzelerde tecessüm eder. 

Sanat Araştırmaları Merkezi geçtiğimiz Mayıs ayında yeni bir toplantı dizisine 
başladı. Dizide geçmiş, kimlik, büyük anlatılar ve bunların müzedeki temsil 
biçimleri, müzelerin çoğaldığı modern dönemin farklı geçmişlerle (mesela 
İslam sanatıyla) kurduğu ilişki, müzelerin örgütlenme tarzları gibi netameli 
konuların tartışılması hedefleniyor. Serinin koordinatörlüğünü Ayşe Taşkent 
ve Nicole N. Kançal-Ferrari üstleniyor. İlk oturumun konuğu hâlihazırda Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden Emine 
Betül Çakırca oldu. Çakırca’nın tez çalışmasını paylaştığı ve tartışmaya açtığı 
toplantı, geneli itibariyle 19. yüzyılda İslam sanatının İngiltere ve Osmanlı 
müze koleksiyonlarına dâhil edilme sürecinde sergilenen “poetik ve politik” 
yaklaşımlar üzerine yoğunlaştı. Milliyetçilik çalışmalarında modern ulus-dev-
letlerin soyut yapısından söz ederken bunu tecessüd edecek örgütlü kültürel 
kurumların başında ‘müze’ anılır. Dizi başlığındaki “yapısöküm”, “kimliğin 

KÜLTÜREL MİRASIN YAPISÖKÜMÜ:  
MÜZECİLİK VE KİMLİĞİN YENİDEN İNŞASI   
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yeniden inşası” ifadeleri ve oturum başlığındaki “poetik ve politik” ibaresi de, 
müze/cilik çalışmalarının kültür araştırmaları dâhilinde zülf-i yâre dokunan 
meseleleri tartıştığını ima ediyor.

Konuşmasının başında müzenin tarihçesine değinen Çakırca, Foucault’nun 
Avrupa tarihinde bulunduğunu tespit ettiği üç ayrı episteme’nin bir sanat 
arşivi olarak müzeyi dönemlendirirken de yardımcı olduğunu söyledi (Hooper 
Greenhill). Buna göre Rönesans’ın kendi epistemesi/bilgi sistemi bağlamında 
nadire kabineleri (cabinets of curiosity) oluşmuştur. Bu sanat arşivleri bildiğimiz 
anlamda müze değillerdir ve Avrupa’nın emperyalist faaliyetlerinin, coğrafi 
keşiflerin ve fetihlerin tarihiyle bağlantılıdır. Büyü, merak ve zevk ihtiyacını 
karşılarlar. Bu koleksiyonlarda bir Yunan heykeli, bir hilkat garibesiyle yan 
yana durabilir. Tek kıstası nadir ve ilgi çekici olmasıdır. Bundan sonra gelen 
klasik dönemde ise düzen, kıyas ve taksonomi fikri ön plana çıkar. Lakin sanat 
arşivleri hâlâ seçkinci mekânlardandır. Burada müze bir eğitim aracı değil, 
eğitimin ve kültürün sergilendiği yerdir. Müzelerin bugünkü manada eğitsel 
işlevi ancak modern epistemeyle, yani müzelerin insanları disipline etme ve 
kimlik aşılama mekânları olarak örgütlenmeye başlamasıyla olmuştur. Bu da 
gerçek anlamda müzeyi üretmiştir. 

Kutsalın müzelerde sergilenmesiyle ilgilendiğini ifade eden Çakırca, tez çalış-
masına başladığında 19. yüzyıl müzelerinde İslam sanatı diye bir sınıflandır-
manın olmadığını fark ettiğini söyledi. Daha çok “Mohammadan” deniliyor ve 
İslam sanatı eserleri “art/sanat” kapsamına alınmıyor. Bu, tasnifteki politik 
yaklaşımının bir göstergesi olarak aklımızda kalsın. 

Emine Betül Çakırca, her şeyden önce Avrupa’da İslam Sanatı Tarihi’nin bir 
disiplin olarak nasıl ortaya çıktığının, İslam sanatının bu terminolojiye nasıl 
dâhil edildiğinin anlaşılması gerektiğini söylüyor. Çünkü bunu oluşturan zihniyet 
daha sonra ayniyle müzeye de sirayet ediyor; bilahare, müze çalışmaları ve 
akademik çalışmalar karşılıklı etkileşimle ilerliyorlar. İslam Sanatı kavramının 
19. Yüzyıl Avrupa-merkezciliği ürünü olduğunu söyleyen Çakırca, bu adlan-
dırmanın bütün sorunlarının müze çalışmalarında kendini gösterdiğini ifade 
etti: “İslam medeniyeti nedir, İslam sanatı nedir, İslami olan nedir, sanat mıdır, 
zanaat mıdır, gelenekli sanat ve modern sanat arasındaki farklar nelerdir, 
İslam sanatı kutsal mıdır, yoksa seküler midir, böyle bir ayrım var mıdır?” 
Modern dönemde İslami etiketinin diğer alanlarda yaşattığı kafa karışıklığı 
ve muğlaklık aynı şekilde müzecilikte ve sanat tarihinde de görülmüştür. 

Bütün sorunlarına rağmen bu sıfatın çağdaş Müslüman dünyadaki bir boşluğu 
da gösterdiğini söylüyor Çakırca. “Bu ‘İslam’ etiketi, bizdeki ümmet fikrinden ne 
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manada ayrılıyor?” diye soruyor. Batı’daki ‘İslam/Islamic’ etiketi içinde ırkçılık, 
geri kalmışlık vurgusu ve Müslüman toplumlar arasındaki kültürel farkları 
yok edip onları özcü bir potada eritme niyeti var. Ama, bu geniş oryantalist 
İslam ibaresine itiraz ederken ümmet fikrini nasıl sağlama alacağız? Nasıl 
ki bugün kadın sanatçılar ‘kadın sanatçı’ diye adlandırılmak istemiyorlarsa 
Müslüman sanatçılar da ‘Müslüman sanatçı’ olarak anılmak istemiyorlar. 
Çakırca bu sorulara kendisinin de cevap aradığını söyleyerek bu faslı bitirdi. 

Avrupa’daki ırkçı yaklaşımın kendini müzecilikte de gösterdiğini ifade eden 
Çakırca, İslam sanatını milletlere ayıran Avrupa müzelerinin burada en bü-
yük payeyi İran/Farisi sanatına verdiklerini söyledi. Bunun altında İran’ın bir 
Hint-Avrupa ailesi ülkesi olması vardır. Burada kendilerine en yakının sanat 
anlamında daha güzeli temsil ettiğini iddia eden ırkçı yaklaşım, poetik değil 
politik bir değerlendirmeyi teşkil eder. Çakırca ırkçı yaklaşımın bir tezahürünün 
de müzelerin koleksiyonlarındaki İslam objelerini sergilerken onları “ortaçağ-
laştıran” tekniklerin kurgulanması olduğunu söyledi. İslam sanatı ürünlerinin 
Bizans eserlerinden hemen sonra ya da Bizans objeleriyle birlikte verilerek 
bu eserlerin ait olduğu zamanın ortaçağ olduğu izleniminin veriliyor, bugün 
de yaşayan dinamik bir sanat olduğu reddediliyor. Böylece İslam toplumla-
rının geri kalmışlığı, tarihte statik/geçmiş bir pozisyonda dondukları tekrar 
vurgulanıyor. En hakkaniyet sahiplerinin bunu 19. yüzyıla kadar getirdiğini, 
ama onların da İslam medeniyeti ile beraber İslam sanatının da öldüğünü 
gösterdiklerini söyledi Çakırca.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1846 yılından itibaren Aya İrini Kilisesi’nde iki 
koleksiyon bulunmasına rağmen İslam eserleri 1900’lerin başında Osman 
Hamdi Bey’in teklifine kadar müzelik bir ilgiye mazhar olmuyorlar. İslam 
objelerinin neden bu kadar uzun süre alınmadığının birkaç neden olabile-
ceğini söylüyor Çakırca. Bunlardan ilki, milliyetçilik tezi; yani ulusalcılığın 
yükselmesiyle beraber İslam eserlerinin Türk-İslam kimliğinin desteklenmesi 
yönünde enstrüman kılınmaları. Çakırca bu önerme kulağa makul gelse 
de, bütün motivasyonun bundan ibaret olduğuna inanmadığını söyledi. Bu 
milliyetçilik tezine ek olarak tabii bir muhafaza düşüncesi de ihtimal dâhi-
linde. Ayrıca dini objelerin seküler bir mekâna girmesinin bir gerilim sebebi 
olduğunu ve bunun ancak daha geç dönemde mümkün hâle gelmesi ihtimali 
üzerinde duruyor. Hatta bu durum Osmanlı toplumunun sekülerleşmesinin 
bir göstergesi olarak da okunabilir. 

Konuşmasını bu konuya/soruya ait mülahazalarla bitiren Çakırca, meseleyi 
dinleyicilerin dikkatine açtı. Oturum söyleşi olarak devam etti.
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Derviş Zaim

Belgesel ile Kurmaca Arasında: 
Devir
Değerlendirme: Ali Demirtaş

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesindeki Türk Sineması 
Araştırmaları’nın (TSA) düzenlediği Sinemaya Genç Adımlar projesi hızla yol alıyor. 
Proje kapsamındaki söyleşi dizilerinden ilki, yönetmen Derviş Zaim’in katılımıyla 
gerçekleşti. Söyleşiden hemen önce Zaim’in 2012 yapımı Devir filmi yoğun bir 
katılımla izlendi.

Devir’in çözümlemesinin yapıldığı söyleşide yönetmen, filmin çekim sürecinin yanı 
sıra içerik olarak işlediği döngüsellikten ve yöre halkıyla kurduğu iletişimden de 
bahsetti. Burdur’un Hasanpaşa Köyü’nde geleneksel olarak devam eden koyun 
yıkama yarışması ve bu koyunların sahibi olan çobanların hikâyeleri etrafında 
gelişen Devir, Derviş Zaim sinemasındaki biçimsel arayışların en riskli örnek-
lerinden biri aynı zamanda. Söyleşi sırasında bu biçimsel farklılığı “belgesel ile 
kurmaca arasındaki melezlik” olarak nitelendiren Zaim, seyircinin doğrudan bir 
türlendirme yapamamasından memnun. Zaim’e göre Devir, bir duvara dayandığını 
düşündüğü Türk sineması açısından ise yeni bir soluk.

Devir’de belgesel ile kurmacanın iç içe geçmişliğine değinen Zaim, döngüselliğin 
en belirgin olduğu filminin de yine bu olduğunu belirtti. Zaim döngüsellik konu-
sunda gelen sorulara bu döngüselliğin aslında Devir’de somut olarak rahat bir 
şekilde gözlemlenebildiği cevabını verdi. Bunu mevsim döngüselliklerinin yanı 
sıra köylülerin yaşama pratikleri ve onların filmde izlediğimiz geleneksel hayatla-
rından da anlamak mümkün. Filmde köy ortamı bağlamında etnik gelenekselliği 
ince ince işlemiş Zaim. Kırsallığı ve yöre halkını bir öz olarak izleyebildiğimiz, 
varoluş nüanslarını çoban hayatları üzerinden gözlemlediğimiz Devir, aslında 
beraberinde birçok sosyolojik çıkarıma da imkân sağlıyor. Söyleşi sırasında köy, 
yöre halkı ve beraberindeki döngüselliğe değinen, buradaki gelenekselliği sosyal 
tabaka varoluşlarıyla değerlendirdiğini belirten bir dinleyiciye Zaim şöyle cevap 
veriyor: “Köy ve yöre halkını gayet soft bir şekilde ele aldım. Bahsettiğiniz sosyal 
tabakalaşma veya sosyolojik çıkarımları açıklarken Marx veya diğer düşünür-
lerden bahsetmeye gerek yok. Yaşananlar bir durum. Orada yaşayan insanlar 
geleneklerine bağlı bir yöre halkı ve ben de onları çektim.”

Köyde devam eden gelenekselliği ve yöre halkının varoluş kaygılarını yansıtmış 
olmayı bir “durum öyküsü” olarak da nitelendirilebileceğini belirten Derviş Zaim, 
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bu yansıtmayı gerçekleştirirken yöre halkıyla iyi diyaloglar kurduğunu, kimseyi 
kırmadığını ve gerek yöre halkını gerekse oradaki döngüselliği, olduğundan farklı 
veya yanlış lanse etmediğini sözlerine ekliyor. Bu noktada Devir’in içinde bulun-
duğu festivallere çoban oyuncularıyla katıldığı bilgisini de atlamamak gerekiyor.

Söyleşinin sonuna yaklaşırken Devir’in çekim süreci üzerine de konuşuldu. Fil-
min çekimleri geniş bir zamana yayılmış, dolayısıyla kurgu aşamasında montaj 
hilelerine ihtiyaç duyulmamış. Yöre halkının varoluş nüansları ve hayatlarına 
işleyen gelenekselliği uzunca bir süre gözlemleme şansı bulan Derviş Zaim, bu 
durumu sadece somut olarak ifade etmemiş, yaşamın getirdiği duygusal kaygıları 
da referans almış. Derviş Zaim filmografisinde önemli bir yere sahip olan Devir, 
sorunsallarını yüksek sesle ifade eden bir örnek olarak arşivimizdeki yerini alıyor.

Kurtuluş Kayalı

Türk Sinema Tarihine Sosyolojik  
Bir Bakış
Değerlendirme: Ali Demirtaş

Sinemaya Genç Adımlar projesi altındaki söyleşi dizilerinden ikincisinin konuğu 
akademisyen ve sosyolog Kurtuluş Kayalı idi. Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştır-
maları Merkezi bünyesindeki Türk Sineması Araştırmaları’nın (TSA) düzenlediği 
proje kapsamında düzenlenen söyleşiye katılım yüksekti. Önce Lüfi Ö. Akad’ın 
Gelin ve Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı filmleri izlendi, ardından Kayalı ile sinema 
tarihinin sosyolojisi tartışıldı. 

“Türk Sinema Tarihine Sosyolojik Bir Bakış” başlıklı söyleşide Lütfi Ö. Akad ve 
Metin Erksan’ın filmlerinden yola çıkarak değerlendirmelerde bulunan Kurtuluş 
Kayalı, edebiyat-sinema ilişkisine dair düşünceleri ile sohbete girizgâh yaptı. 
Türkiye’de sinemadaki ideolojilerin bağımlı olduğu durumları açıklarken ise 
yönetmen, toplum ve film üçgenine dikkat çekti. Lütfi Ö. Akad’ın Işıkla Karanlık 
Arasında kitabına sık sık atıfta bulunan Kayalı’ya göre bu kitabın önemi büyük ve 
Akad’ın ifadeleri üzerinden birçok sosyolojik bilgiye ulaşmak mümkün.

Türkiye’nin geçmişten günümüze değişen ve şekillenen düşünce hayatını anlamanın 
bir yolu da sinemaya odaklanmak olabilir: “Türk sinema tarihindeki yönetmenlere 
baktığımızda, onların eserlerinde Türkiye’nin yansımalarını görebiliriz.” Toplum 
ve sinema ideolojisi arasındaki ilişkiye yakından bakacak olursak; mesela Metin 
Erksan’ın toplum içindeki kadını öne çıkarma kaygılarının belirdiğini ve sonraki 
yıllarda Lütfi Ö. Akad tarafından bu yaklaşımın desteklendiğini ve sürdürüldüğünü 
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söyleyebiliriz. Yönetmenlerin filmlerindeki detaylar üzerinden bu fikre ulaşmak 
mümkün. Kayalı’ya göre Akad’ın Gelin filmi bize birçok veri sunacak zenginliğe 
sahip; toplumsal yaklaşımlar, cinsiyet algısı, kadına bakış açısı, dönemin sosyal 
meseleleri... Yetmişli yıllardan sonra Türk sinemasında sosyal içerikli filmlerin 
arttığına değinen Kayalı’ya göre 1973 yapımı Gelin, o dönem içerisinde dikkate 
alınması gereken filmlerin başında geliyor.

Edebiyat ve sinema hakkındaki düşüncelerini de katılımcılarla paylaşan Kurtuluş 
Kayalı, 60’lı yıllarda edebiyatın köy odaklı olduğunu ancak sinemanın hiçbir zaman 
edebiyat gibi şekillenmediğini düşünüyor. Senaryoların önemi, edebiyatçılar tara-
fından desteklenmesi ve tabii ki iki alan arasında bir etkileşimin bulunmasından 
geliyor. Bu çerçevede Metin Erksan’ın sinemasına bakacak olursak, Kayalı’ya göre 
edebiyat dünyası ile ilişkisinde yönetmen daha çok batılı metinlere yakın duruyor.

Söyleşinin nihayetinde söz bir şekilde Yılmaz Güney’e de geliyor. Yılmaz Güney 
ve diğer birçok yönetmenin filme aldığı edebiyat uyarlamaları oldukça sınırlı 
ve Kayalı’ya göre özgün senaryoları daha çok dikkat çekiyor ve günümüzde de 
hâlâ daha çok konuşuluyor. Türk sinema tarihini farklı zaviyelerden sosyolojik 
bir bakışla ele alan ve birçok konuya değinen Kayalı, sohbeti Yavuz Turgul’un 
sözleriyle hitama erdiriyor: “Film eskiden çekildi.” 

Sinan Sertel, Turgay Şahin, Cemil Büyükdöğerli, Mehmet Usta

Bir Gün Mutsuz Bir Pedagog Sevgi 
Evine Uğrarsa
Değerlendiren: Havva Yılmaz

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerini 
yürüten Türk Sineması Araştırmaları (TSA), Sinemaya Genç Adımlar projesi 
kapsamında geçtiğimiz günlerde Bir Gün Bir Çocuk film ekibini ağırladı. Söyleşi 
serisinin üçüncü oturumunda film ekibinin büyük bir kısmı hazır bulundu. 
Söyleşi öncesi Vefa Salonu’nda yapılan filmin İstanbul prömiyerine Derviş 
Zaim, Mahmut Fazıl Coşkun, Cihan Aktaş, Yıldız Ramazanoğlu, Görkem Yeltan 
gibi isimlerin de aralarında bulunduğu geniş bir seyirci kitlesi katıldı. Başarılı, 
zengin ancak mutsuz bir pedagog olan Mete’nin, doktora tezini tamamlamak 
üzere zorunlu olarak bir taşra şehrindeki Fatih Sevgi Evi’ne gitmesini ve burada 
tanıştığı çocuklarla hayatının değişmesini konu alan Bir Gün Bir Çocuk, “TRT TV 
Filmleri” projesiyle çekilen otuz üç filmden birisi. 
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Gösterimin ardından Zeyrek Salonu’nda yapılan söyleşi Barış Saydam’ın mode-
ratörlüğünde, filmin senaristi ve yönetmeni Sinan Sertel, yapımcı Turgay Şahin, 
oyunculardan Cemil Büyükdöğerli ve Mehmet Usta ile gerçekleştirildi. Filmde, 
sevgi evindeki çocukların hayata maddi anlamda yenik başlamalarına rağmen 
içlerinde taşıdıkları heyecan, umut ve yaşama sevinci sayesinde, çocuk sahibi 
olmak istemeyen ve bu yüzden eşi Aslı ile arası açılan Mete’yi yeniden hayata 
bağlanmasını konu ediliyor. Söyleşiye başlamadan önce TRT TV Filmleri Projesi 
Koordinatörü Halid Şimşek’den bir girizgâh rica edildi. Projenin mahiyetini Türk 
sinemasına yeni bir ivme kazandırmak ve genç yönetmenlerin önünü açmak 
diye özetleyen Şimşek, darbe girişimi sonrası normal hayatlarımıza yeni yeni 
dönebildiğimizi hatırlatarak sanatın ve sinemanın gerçeklik algımızı sarsan 
bu tür olaylar sonrası inşa edeceğimiz yeni gerçeklik kurgusunda büyük rol 
üstleneceğini ifade etti. 

Sonrasında, filmi yazan ve yöneten Sertel kısaca filmin yapım sürecinden 
bahsetti. Çok sayıda başvuru arasından seçildikten sonra filmin kurgu ve 
çekim aşamalarında yaşananları aktardı. Sertel, proje dâhilinde senaryonun 
Amerikalı senaryo doktorları tarafından profesyonel bir süzgeçten geçtiğini de 
aktardı. Bilahare, yapımcı Turgay Şahin, Sertel’le niyetlendikleri başka projeler 
arasından neden Bir Gün Bir Çocuk’u seçtiklerini anlattı ve önceliği bu senar-
yoya vermelerinde daha önce İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 
(İHH) için hazırladıkları yetimlerle ilgili bir projenin etkisinin olduğunu aktardı. 
Oyuncu Mehmet Usta filmin içeriğinin kendisini çok etkilediğini belirtirken, 
Cemil Büyükdöğerli son anda dâhil olduğu bu projede yer almaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Söyleşinin en canlı kısmı ise soru-cevap faslı oldu. Aile Bakanlığı danışman 
kadrosundan gelen bir seyirci, filmin konusunun ve temasının önemine dikkat 
çekerken, maalesef gerçek hayatta durumun bu kadar parlak olmadığını ifade 
etti. Oyuncu Mehmet Usta, filmin tam da bu anlamda istisnai olarak rastlayabi-
leceğimiz bir güzelliği kameraya alarak umut vadetme amacı taşıdığını belirtti. 
Televizyon filmi olarak çekilmesine rağmen senaryo matematiği açısından 
sinema filmi özelliklerini de taşıdığı yönünde olumlu bir eleştirinin yanısıra, 
filmin bir takım klişelere rağmen sıradan bir başarı hikâyesi konseptinden 
nasıl sıyrıldığı, filmdeki ince nüanslara dikkat çeken bir soru ile karşılık buldu. 
Filmin Kütahya’da çekilmesi, Ahmet karakterinin bindiği arabanın Murat 131 
olması, manevi gelişimle muvazi ilerleyen bir zaman akışı ve teknik ilerleme 
şeklindeki ipuçları ve en nihayetinde, masa üzerinden göz kırpan bir Ahmet 
Uluçay portresi, Sertel’in filmi sahici ve samimi kılma noktasında gereken 
motivasyonu hangi kaynaktan aldığını ele verdi. 
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İhsan Kabil

Türk Sinemasında Yerellik 
Değerlendirme: Ali Demirtaş

Sinemaya Genç Adımlar projesi kapsamında gerçekleştirilen söyleşi dizisinin konuk-
larından biri de sinema yazarı İhsan Kabil’di. Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırma-
ları Merkezi bünyesindeki Türk Sineması Araştırmaları Merkezi (TSA) ortaklığıyla 
gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Ahmet Uluçay’ın Karpuz Kabuğundan Gemiler 
Yapmak filmi izlendi. Söyleşide ise “Türk Sinemasında Yerellik” konusu ele alındı.

Sözlerine yönetmen Ahmet Uluçay ve sinemasından bahsederek başlayan İhsan 
Kabil, Uluçay’ın söz konusu filmle görünenin ötesine çeşitli metafizik nüanslarla 
geçmeye çalıştığını ifade ediyor. Geniş bir düşünce sürecine yayılmış olan filmde 
oyuncular, mekân, kullanılan müzik ve içerik birçok yerel unsuru içinde barındırmakta. 
Kabil, bu yerelliğin ustalıkla lanse edildiğini ve Ahmet Uluçay’ın sinema formatını 
çok iyi bildiğini sözlerine ekliyor: “Ömrü yetseydi daha güzel eserler verecekti.” 

Sinemamızı yerellik veya yerel unsurlar açısından irdeleyecek olduğumuzda tarihi 
de ele almamız gerekmekte. Ancak bu çerçevede hem yerli hem de kozmopolit 
bir sinemadan bahsetmek mümkün. Öte yandan bu topraklara ait olmayan bazı 
şeylerin de sinemamızda yer aldığına dikkat çeken Kabil, bütün bunların ‘sinema 
ve kimlik’ başlığı altında incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buradan hareketle 
1910’lu yıllarda Türkiye’de yaşanan toplumsal değişimlerden bahseden Kabil, 
sinemadaki yerelliğin hangi sosyolojik düzeni referans alması gerektiğini sorguluyor.

“Bizim geleneğimizde her şey birebir aktarılmaz, ortak noktalar ifade edilir. Mahrem 
olan veya şiddet uzun uzadıya tasvir edilmez. Ancak sinema böyle değil, önü çok 
açık. Sinemacı her şeyi yapabilir bir konumda. Peki sinema bunların tamamını meşru 
kılıyor mu?” sorusunu soran Kabil, “Sinemanın estetik veya görsellik kaygısı varsa 
aynı şekilde etik değer kaygısı da olmalı.” diyor. Bu sebeple sinemaya bütüncül 
bakılması ve yerellik gibi unsurların da hesaba katılması gerekiyor.

Söyleşiye dönem tasvirleriyle devam eden Kabil, sinemanın mayasının 1950’li 
yıllarda halkın ilgi duyduğu, dolayısıyla Türk sinemacıların da örnek aldığı ABD, 
Arap ve Hint sineması perspektifinde şekillendiğini belirtiyor. O yıllar gerek tek-
nik gerek içerik olarak yerel bir film bulmanın zor olduğu zamanlar. 1970’lerde 
ise Yücel Çakmaklı ‘milli sinema’ kavramını ortaya atıyor. Çakmaklı da farklılık 
arayışından ziyade, Yeşilçam kurallarını es geçemeyerek halk sinemasını tercih 
ediyor. Bunun altında yatan en büyük etkenlerden biri, dönemin ekonomik şartları 
ve seyircinin -yönetmenlerin farklı arayışlarına pek ilgi göstermediği- sinemaya 
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dönük beklentileri. İhsan Kabil, yerliliğin sinemamızda her zaman var olduğunu 
ancak onu tamamlayacak içeriğin bulunmadığını sözlerine ekliyor. 1990’larda ise 
her dönem şahitlik edilen yeni atılımlar sözkonusu. Kabil, bu dönemde ortaya 
çıkan yönetmenlerin Yılmaz Güney perspektifinde ilerlediklerine dikkat çekiyor. Bu 
yönetmenlerin bir diğer özelliği de filmlerinde ele aldıkları konuların kişisel olması.

Söyleşinin sonuna doğru yerellik konusunda somut örnekler veren İhsan Kabil, 
Gelin, Düğün, Diyet, Sevmek Zamanı, Kanun Namına, Fatma Bacı, Hanım, Gurbet Kuşları, 
Üç Arkadaş, Üç Tekerlekli Bisiklet ve Eşkıya gibi filmlerin yerel unsurlar barındığını; 
Derviş Zaim, Atalay Taşdiken, Murat Saraçoğlu ve Kamil Koç gibi yönetmenlerin 
daha fazla yerlilik kaygısı güttüklerini belirtiyor. Sinemada varoluşçuluk, metafizik 
ve benzeri alanlardaki arayışların her zaman olabileceğini ancak bu aşkınlığın illa 
ki halktan kopmak anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Aytekin Çakmakçı

Sinemanın Gücü: Işık ve Gölge
Değerlendirme: Döndü Toker

Sanat Araştırmaları Merkezi çatısı altındaki Türk Sineması Araştırmaları 
(TSA), Sinemaya Genç Adımlar projesi kapsamındaki her söyleşide Türk 
sinemasının değerli isimlerini sinemaseverlerle bir araya getiren progra-
mın son konuğu Aytekin Çakmakçı’ydı. Türk sinemasında kült kabul edilen 
Yılanların Öcü, Muhsin Bey, Arabesk gibi pek çok filmin görüntü yönetmeni 
olan Çakmakçı, “Sinemanın Gücü: Işık ve Gölge” başlıklı söyleşide, kendi 
deneyimlerinden hareketle, sinemada hikâye anlatmanın ayrıntılarını 
paylaştı. Kriton İlyadis gibi bir görüntü yönetmeni ile sinema dünyasında 
kendini yetiştiren Çakmakçı; Şerif Gören, Yavuz Turgul, Ertem Eğilmez gibi 
önemli yönetmenlerle çalışır. Üniversitede bir süre dersler verir. Memleketi 
Trabzon’a taşınan ve şimdilerde ücretsiz sinema dersleri veren Çakmakçı, 
söyleşi sırasında hem bu tür hayat tecrübelerini hem de sinemada iyi işler 
yapmak isteyenler için gerekenleri samimi bir dille paylaştı. Barış Saydam’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Çakmakçı söyleşiyi kendi çektiği 
filmler ve fotoğraflardan oluşan bir kolaj eşliğinde yürüttü.

“Sinemada sadece bir saniye, sayfalar dolusu hikâye anlatabilir. Sinema 
bu yüzden mucizevidir ve onu görüntüyle, görüntüyü ise ışık ve gölge ile 
anlatırsınız.” diyen Çakmakçı’ya göre bir görüntü yönetmeninin temel görevi, 
dramaturjiyi en iyi ifade eden doğru görüntüyü bulmaktır: “Güzel yoktur, 
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doğru vardır. Doğru olan güzeldir, sadece güzelden doğru iş çıkmaz. Fakir 
bir kahramana Porsche araba verseniz, görüntü güzel olabilir ancak doğru 
değildir; o fakirliği ifade edecek elementler seçilmelidir.” 

Çakmakçı iyi bir karede gölge olmasının gerekliliğine değindi, gölgelerin 
bilinçaltına etki eden ve anlatımı güçlendiren hususların altını çizdi. Gölge 
bir filmde hüznü, sevinci en doğrudan yolla ifade eden ve seyircide yoğun 
etki bırakan bir unsur olarak Dr. Faust, Dr. Caligari’nin Muayenehanesi gibi 
ilk dönem filmlerden beri kullanılmaktadır. Bir karakteri gölgeyi az tutarak 
iyi, bir diğerini gölgesini yoğun tutarak kötü yansıtmak mümkündür. Bu 
subliminal bir tekniktir ve sinemada doğru anlatımın temelini oluşturur. 
Gölgeyi doğru kullanmayan bir yapım ise seyircinin algısında tökezlemeler 
yaratır ve onun hikâye boyunca serüvenini engeller. Örneğin Muhsin Bey’de 
Ali Nazik karakterinin, artık ünlü olduğu ve kötülüğünün belirginleştiği 
sahnede, arkadan verilen bir ışıkla bu ruh hali desteklenir ve dışa vurum 
gerçekleşir. Bu şekilde algılarda kalıcı bir iz bırakılarak hikâye yaratılır.

“İyi bir film doğru görüntülerin toplamıdır ve iyi bir filmde senaryo, ışık-
gölge, müzik ve objektif; orkestradaki gibi uyumlu olmalıdır” vurgusu yapan 
Çakmakçı, kendi görüntü yönetmenliğiyle ilgili de dikkat çeken ifadelerde 
bulundu. Sovyet bir yönetmenin de ifade ettiği gibi: “Kendini hissettiren 
organ hastadır.” Dolayısıyla bir filmde sadece görüntü ön plana çıkıyorsa 
orada bir problem vardır. Aytekin Çakmakçı, bu sebeple kendisi için esas 
olanın filmi destekleyen görüntüler çekebilmek olduğunu vurguladı.

Söyleşiye katılanların dinlemekten zevk aldığı program, soru-cevap bö-
lümüyle devam etti. Burada negatiften dijitale geçişte ne tür zorluklarla 
karşılaştığına dair sorulan bir soruya, bu sektörde barınmak için teknolojiyi 
takip ettiğini ve en ince detaylarına kadar dijital teknolojiyi öğrendiğini 
belirten Çakmakçı, ancak negatifin sağladığı yumuşak görüntünün bu yeni 
teknolojide hâlâ yakalanamadığını da sözlerine ekledi. Mesleğinin günlük 
hayatında bir deformosyan yaratıp yaratmadığı sorusuna ise esprili bir dille 
cevap verdi; bazı mekânlarda görüş açısını daha iyileştirmek için açısını ya 
da konumunu değiştirdiğini belirten Çakmakçı, “İnsanları kahraman yapan 
sonuçları değil, seçimleridir.” sözüyle akıllarda kaldı.
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Handan Acar Yıldız 

İnatçı Leke
Değerlendirme: Nermin Tenekeci

TYB 2015 Öykü Ödülü’ne lâyık görülen üçüncü kitabı İnatçı Leke’yi ve genel 
olarak hikâyeyi konuştuğumuz Handan Acar Yıldız’la söyleşimize klasik bir 
soruyla başladık: “Sizce hikâye nedir?”

Yıldız’a göre hikâye (ve genel olarak edebiyat), aslında tekil olan ile çoğul olanı 
birleştirme, bütünü parçanın içine sığdırabilme gayreti. Aynı zamanda bilinci 
koruma çabasıyla da yakından ilintili. Çünkü hikâye aslında bilinci kaybetme 
ânı değil, kendini hapsedilmiş hissederken benliğini koruma mücadelesi. Öyle 
ki bilincimiz ve bilinçdışımız hep aynı anda zar atıyor ve ikisi birden aynı sayıyı 
gösterdiğinde hikâyenin fitili ateşleniyor. Zihnimiz öyle ilginç ve müthiş bir 
işleyişe sahip ki hemen her şeyi fotoğraflıyor ve ‘çekmecelerde’ saklıyor. Bu 
fotoğraflar gerçek dünyada ufacık bir şeyle çakıştığı zaman ise hikâye ortaya 
çıkıyor; duyguların ötesinde duyumla da ilgili bir deneyim bu ve okumak da 
bu fotoğrafların sayısını artırıyor. 

Yıldız, özellikle son dönem öykülerinde daha sembolik ve çağrışımlı bir öykü 
dilini tercih etmesinde (“Korkuyu Beslerken” hikâyesinde karakterin kendisi 
korku meselâ), yazdıkça okuyucuya daha fazla güvenmesinin ve daha az 
konuşma ihtiyacı hissetmesinin de payı olduğunu belirtiyor. Fakat bu, metni 
matematiksel bir formüle dönüştürme maksadıyla yapılmış bir ‘şifreleme’ değil 
elbette. Zaten şifrelerin açılımı da kişiden kişiye değişiyor; kiminde genişleyip 
çoğalıyor meselâ ve böylece tekilde çoğulu, çoğulda tekili yakalama imkânı 
doğuyor. Ona göre yazmak, “yazarın kendi mağmasına dokunması adeta, 
kabuktan daha derine inip kendi lav denizinde yüzmeye çabalaması; en çok da 
huzur arayışı”. Yazmak ile aramak sözcükleri arasında çok kuvvetli bir bağ var. 
Kısacası edebiyat, konfor içinde değil, her türlü zorlukla birlikte üretilen-üreyen 
bir alan; hatta bir arayış ve yangın.

Yıldız’a göre, edebiyatın bireyin yalnızlığına ya da varoluşsal sorunlarına eğilmesi, 
toplumdan ya da toplumsal acılardan koptuğu anlamına gelmiyor. Kafka’nın 
sabah kendisini böcek hissederek uyanmasını, 1. ve 2. Dünya savaşlarında 
maruz kalınan acılardan uzak bir yere koyamayız. Ya da “Bir Köy Hekimi”ni, 
sadece bir yarayı tedavi etmeye çalışan bir doktorun hikâyesi gibi okuyup 
geçtiğimizde, metinde belki de insanlığın yarasından bahseden çok daha derin 
katmanları ‘ıskalayabiliriz’.

KIRKAMBAR KİTAP
28 Mayıs 2016
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Bu minvalde İnatçı Leke’de de, kişisel olan ile toplumsal olan birbirinden ayrıl-
mıyor. Hiçbir öyküsünün apolitik olduğunu düşünmeyen Yıldız, savaşı anlatırken 
savaşa savaş dememeyi tercih ediyor ve dolambaçlı ve tali yolları sevdiğini 
belirtiyor. Kitap, kendi tabiriyle duvarı sevmeyen hikâyelerden meydana gelmiş; 
istendiğinde öbür tarafa geçebilme imkânı veren ve duvara toslansa bile bu 
çarpma ânını gayet acı bir şekilde ifade eden öyküler bunlar. (Zaten, yazarın ilk 
kitabı da Cam Koridor adını taşıyor.) Yıldız, karakterlerin isimlerini zikretmeyişini 
de bununla irtibatlandırıyor: Böylece, okuyucu bu isimsiz kahramanlarla daha 
fazla özdeşleşebilir. Dil ve anlatımda ‘ben’ dilini tercih etmesi ise yine duvar 
yerine daha esnek olan camı yeğleyişinin bir tezahürü. Aynı zamanda, “hakkımda 
ne düşünecekler” kaygısını umursamadığını gösteren kendince bir cesaret. 
(Oradaki ‘ben’e yöneltilecek okları rahatlıkla göğüsleyebilmek anlamında tabii.) 

Niçin roman değil de hikâye? Yazara göre öykü çağımızla daha özdeş bir tür; 
bu zamanın zihinsel işleyişine çok daha uygun. Günümüz öyküsü; parçalı 
yapısı, zumlama özelliği, hatta vurkaç (gerilla) tekniği gibi birçok sebepten, 
hani neredeyse, deklanşöre basıldığında çıkan ses gibi. Bu yüzden öyküde 
son dönemde fantastiğe olan ilgide sinemanın da payı büyük. Özellikle genç 
kuşak, görsel bir bombardıman altında adeta ve artık yönetmenler de çay 
bardağına çay bardağı dememe ihtiyacını duyuyor. Bu sebeplerle öykü son 
dönemde yükselişte. Tabii bu niceliksel artış zamanla niteliksel çoğalmayı da 
mecburen dayatacak. Yıldız’ın, romana da mesafeli durmadığını ve hatta bir 
roman üzerinde çalıştığını belirtmeden geçmeyelim. 

Yazarın çekincelerinden biri de acıyı anlatırken arabeske düşmemek: ajite 
etmemek fakat acının dozajını da azaltmamak. Bunu da en iyi ironinin sağla-
dığı görüşünde, çünkü ironik öykülerin alt katmanında hep acı yatıyor. Her ne 
kadar neo-Marksistler bunu, “acı aynıyken acıyı eğlenceli hâle getirmek de ne 
demek!” diye eleştirse de, aslında acı eğlenceli hâle getirilmeyip sadece farklı 
bir tabakta sunuluyor. 

Peki, yaşanan can yakıcı hadiseler ve toplumun geçirdiği travma göz önüne 
alındığında, savaşı savaş kelimesini kullanmadan anlatabilmek mümkün mü; ya 
da onu popüler kültürden çıkarıp gerçeğin yakıcılığında ifade edebilmenin yolu 
nedir? Yıldız’ın bu soruya verdiği yanıtı kısaca özetlersek, insan, belli bir estetik 
değer geliştirmişse ya da ruhsal-sezgisel anlamda bir derinliği varsa, zamanla 
gerçek (acı) ile naylon olanı mutlaka seçer. Bu manada popülerlik bir risk değildir. 
Edebiyatta da tarihte de hiçbir şey laboratuvar ortamında yetişmez; her şey 
kendiliğinden gelir. Kaldı ki sadece son on yılda değil, dünya kurulduğundan 
bu yana gürül gürül akan bir kan var ve bu kanın bir ırkı yok. İnsan(lık), acıyı 
acı olarak algılayıp ona kendi zihniyetine, ideolojisine, aldığı terbiyeye göre bir 
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mesafe/konum belirlemekten vazgeçtiğinde gerçek bir bilinç oluşur ve gerçek 
edebiyat eserleri doğar. Kısacası sorun, acıyı da insan olarak algılamakla ilgili. 

Farklı sorularla hayli genişleyen sunumda ele alınan meselelerden biri de ya-
zarlık ile zihin arasındaki ilişkiydi: “Tam da o yazma deneyimi içerisinde bunu 
nasıl yorumluyorsunuz?” Yıldız’a göre, tıpkı fizyolojik DNA’larımız gibi psikolojik 
DNA’lara da sahibiz. Her birimizin (hafızalarımızda depolanan üst üste gelmiş 
sesler, görüntüler vs. ile) ayrı bir birikimi, dolayısıyla da farklı bir ‘bakış’ı var; 
bu çok büyük bir zenginlik. Yazar, bu nevi şahsına münhasır olma hâlini ‘ser-
maye’ye dönüştürebilen kişi demek belki de. Postmodern edebiyat bu yolda 
nokta yerine soru işaretleri koyarak ilerliyor. Klasik dönemde bu boşluğu inanç 
dolduruyordu; Aydınlanma çağının mottosu ‘duyduğuma inanırım’ idi ve duyu-
lara bu aşırı güven, bilimsel tıkanmaya (ve atom bombası icat edip daha çok 
insan öldürmeye) yol açtı. Postmodernizm ise duyusal olan ile duygusal olanı 
bir şekilde birleştirme çabası; insanoğlunun, sürekli yükselişte olduğu ve hep 
ilerlediğine dair katı inancını sorguluyor. Bu yüzden de sonuç hep soru işareti 
ve bulanık. Çünkü bakışımızı yaşadığımız çağdan soyutlamamız ve bulundu-
ğumuz odanın dışına çıkmamız imkânsız. Ancak, kendi ruhumuza daha fazla 
temas edip hakikate yol almaya çalışarak boyutumuzu biraz genişletebiliriz; 
yine de insan çok özgür bir varlık değil. 

“Eco, postmodernizm için ‘masumiyet çağının sonu’ diyor. Postmodernizm 
aslında imkânsızlık içinde bir imkân mıdır?” Yıldız’a göre, postmodern ede-
biyatta pek çok yöntem beliriyor: ironi, üstkurmaca, (daha öncesinden) bilinç 
akışı vs. Tüm bu yollar, sadece olayı değil, olayın arkasındaki olguyu deşmek 
için de büyük birer hazine. Kaldı ki interneti açtığımız anda binlerce görüntünün 
beynimize hücum ederek adeta algı bombardımanına uğradığımız bir çağda 
meselelere determinist bir şekilde yaklaşmamız neredeyse imkânsız; bu yüzden 
de tepkisellikten ziyade, çağın dayattığı bir ifade biçimi. Yine de yazar bu hazi-
neyi tümden harcamak zorunda değil. Yıldız, en çok parçalamayı ve parçaların 
yerini değiştirmeyi bir teknik olarak kullanıyor; bunun dışında zaman zaman 
ironiyi. Üst kurmacayı ise okurun zihnini dağıttığı ve ‘ciddiyetsizliğinden’ dolayı 
öykünün duygusal olarak içini boşattığını düşündüğü için pek tercih etmiyor. 
Tabii, şerh düştüğü noktalar da var: Fantastik, bilinç akışı, büyülü gerçekçilik 
vs. gibi yöntemler, kimilerinin zannettiği gibi “ben yaptım oldu” şeklinde an-
laşılmamalı; ya da sadece bir ‘oyunculuğa’ dönüşmemeli. Edebiyat ne sadece 
bir ‘iç dökme’, ne de (sanatın her dalı için) sadece zekâyla kotarılabilecek bir 
mecra; bakmanın yanısıra sezme ve hissetme becerisi de. 
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Türkân Alvan, Hakan Alvan

Saz ve Söz Meclisi
Değerlendirme: Neslihan Demirci

Sanat Araştırmaları Merkezi, bahar dönemini özel bir Kırkambar programıyla 
tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünden Dr. Türkân Alvan ve Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müzik Topluluğu’ndan 
bestekâr, neyzen Hakan Alvan, raflarda henüz yerini almış kitapları Saz ve Meclisi 
ile konuğumuz oldular. Klasik musikimizden tadımlık parçalar eşliğinde şiirden 
dem vuruldu, dinleyicilere musiki ve edebiyat ziyafeti sunuldu.

“Şiir, musikiyle var olan bir sanattır.” diye başlandı söze; program boyunca 
bu birlikteliğin en renkli örnekleri dinleyicilere aktarıldı. Aslen şiir ve müzik, 
birbirinin mütemmim cüzü olmalarına rağmen, nihai tahlilde elimizde kalan, 
şiirsiz müzik ve müziksiz şiir ne yazık ki. Türkân Alvan, kadim kültürümüzde 
bütün ilim ve sanat dallarının tevhid içinde bulunduğunu, ancak her alanın kendi 
içinde uzmanlaşma kaygısı işe karışınca bu tevhidin parçalandığını, birbiriyle 
dirsek teması içinde bulunması gereken alanların birbirinden koparıldığını 
söyledi. Dolayısıyla bu da, herhangi bir alt-alanda uzmanlaşırken aynı şemsiye 
altındaki başka bir alanın cahili olmayı beraberinde getirdi. Belki de bunun en 
vahim örneklerinin dil, edebiyat ve musiki alanlarında yaşandığını söylemek 
yersiz değil. Meselâ hem astronomiye hem musikiye vâkıf, bir yandan da İslam 
hukukunu derinden bilen şairlerin medeniyetinden, bugünlerin çoraklığına 
gelmenin verdiği burukluk tarifsiz.

Türkân Alvan’a göre “klasik şiirimiz, zevk-i selimini yitirmiş insanlar elinde 
akademik malzeme olmaktan kurtarılmalı; tarihi bir eser, nasıl müzede koruma 
altına alınarak sergileniyorsa o şekilde korunarak” sevdirilmeli ve yaşatılmalı. 
“Divan şiirini yaşatıp muhafaza edecek mahfaza, klasik musikidir.” Yeni nesillere 
Divan şiirinin sevdirilememesinin altında yatan ana sebep, eğitimcilerde ve 
müfredattaki müzikalite eksikliği. Hakan Alvan’ın vurgusuyla Nef’î’nin “Tûtî-i 
mu’cize-gûyem ne desem lâf değil” diye başlayan gazeli, Itrî tarafından 
bestelenmeseydi, şiirin ağır dili sebebiyle, bugün hafızalarda yer etmeyecekti. 
Eğer edebiyat hocaları, şiirlerden bestelenmiş eserleri derslerde öğrencilere 
dinletseler, klasik şiir gençlerin gözünde zevkli hâle gelir. Konuklarımız, kitabı 
hazırlamaktaki asıl amaçlarının da; toplumda klasik şiire ve musikiye karşı 
oluşan mesafeyi kırmak, sazı ve sözü bahane ederek arada bir muhabbet 
kurmak olduğunu vurguladılar.

Kitapta “Şiir ve Musiki Âşığın Aşkını, Fâsığın Fıskını Arttırır” başlıklı bölümde 

KIRKAMBAR ÖZEL ETKİNLİK
4 Haziran 2016
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de ele alınan, şiir ve musikinin “fıkıhla imtihanı”na gelince… Bu hususta peşin 
hüküm verenlerin algı ve yargılarının yanlışlığını izah ettikten sonra Alvan,“Müzik 
bıçak gibidir; hem beşeri hem ulvi duygulara hitap eder. Zararı da yararı da nasıl 
kullanacağınıza bağlı.” diyerek amellerin niyetlere göre değerlendirileceğini 
hatırlattı. Bu minvalde edebiyat bölümlerinin yanısıra, ilahiyat fakültelerine 
de musiki derslerinin konulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Meselâ Mekke 
kadılığına kadar yükselmiş ancak şeyhülislâmlık hayaline ulaşamadan ömrünü 
tamamlayan Bâkî, o dönemdeki tartışmaları şiiriyle hicvetmiştir:

“Şer’e uymaz n’idelim nâle vü zâr eylerse/ Gerçi kânûna uyar zemzeme-i 
mûsikâr”

Beyti şöyle anlayabiliriz: “Mûsikârın nağmeleri şeriata uymuyorsa, boşuna 
ah vah etmesin, kanuna uyuyor.”* Yani “kanun”u hem enstrüman hem hukuk 
kuralları anlamında kullanan şaire göre musiki, şeriata aykırı değildir. 

Söyleşinin ikinci bölümünde meclis kavramına değinildi. “Saz ve söz meclisleri”, 
hem klasik şiir hem de musikinin gelişip serpilmesi için ihtiyaç duyulan, Türkân 
Alvan’ın ifadesiyle “akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi kişilerin 
yetiştiği” ortamlardır aynı zamanda. Kadim kültürde belli seviyeye ulaşmak için; 
kişide ilmî terbiye, ruh terbiyesi ve estetik terbiye diye de özetleyebileceğimiz 
bu üç unsurun bir arada olması gerekiyor. Meclis deyince Muharrem ayında 
Fuzulî’nin Kerbelâ hadisesini konu edinen Hadikatü’s-süedâ’sının okunduğu 
konaklar yahut meselâ 1950’lere kadar İbnülemin’in konağında Kur’an-ı Kerim 
tilâvetiyle açılıp aynı şekilde duayla hitama eren irfan meclisleri gelmeli hatırlara...

Edebiyatçılar ve musikişinaslardan anekdotlarla devam eden sohbet tadındaki 
programın son kısmında bir soru üzerine Hakan Alvan, sema ayininin sembolik 
mânâsını anlattı. Buna göre şekle dayalı ibadetlerimiz, aslında “hakikatte” karşılığı 
bulunan sembolik hareketlerden oluşur. Sema ayini de bu derin algının bir 
sonucudur;**bir anlamda tasavvufi gelenekte kulluğun merhalelerinin de özüdür. 
İrfani terbiye, bu topraklara şeklini veren esas unsurlardan biridir ve Alvan’ın 
ifadesiyle, “Bizim medeniyetimiz, marifet ehlinin sayesinde zirveye çıkmıştır.”

Dinleyicileri bambaşka bir iklime götüren sohbet, Hakan Alvan’ın neyiyle Dede 
Efendi’nin Ferahfezâ Ayini’nden bir taksim üflemesiyle noktalandı.

* Mûsikâr, kaknüs veya phoenix olarak bilinen mitolojik bir kuş. Rivayete göre bu kuşu uzun ara-
yışlardan sonra ormanda bulan bir filozof, nağmelerini dinleyerek müziği icat etmiş. Kelime, aynı 
zamanda eski bir nefesli enstrümanın da adıdır. Yani şair burada her iki anlama da gönderme ya-
pıyor. (Türkân Alvan, M. Hakan Alvan, Saz ve Söz Meclisi: Şiir ve Musiki Medeniyetimiz, Şule Yayınları, 
2016, s. 31-32.)

** Hakan Alvan’ın notuyla, “semâ ayini” ifadesindeki ayin kelimesi, Cumhuriyet devrinde sonradan 
konulmuş bir isim. Mefhumun aslı, Mukabele-i Şerif’tir.
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Sahnenin 
Dışındakiler’denMola
Geceki ümitsizliğim sabah sokağa çıkar çıkmaz bir kat daha arttı. O gün 
Cuma idi. Mektebe müracaat edemezdim. Babam gelirken, mahallemize 
gitmemi, kirada olan evimizi, komşuları görmemi sıkıca tembih etmişti. Bu 
evin kirası, şimdi yerinde belediyemizin küçük, mahalle arası bir park projesi 
bulunan dükkânın kirası ile beraber benim cep harçlığım olacaktı. Dükkânın 
henüz tasavvur hâlinde bir proje ile mahiyet değiştirdiğini söyledim. Ben 
bütün ömrümce proje kurmuş, tasarlamış, onların vücut bulma hayalleriyle 
yaşamış bir adamım. Onun için belediyemizin bu henüz imkânların sisinde 
saklı kararını çok iyi anlıyorum. Eve gelince, o, daha beledi, daha umumȋ bir 
hizmete alındı. Şimdi olduğu yerden şehrimizin en büyük bulvarı geçiyor. 
Bu evde ve yalnız benim odamın çıkma penceresinden, o da ayağa kalk-
mam şartıyla deniz görülürdü. Bu da beni çok yorardı. Öyle ya, bir müzede 
tablo seyreder gibi bir manzaraya ayakta bakılmaz. Halbuki dün geçerken 
gördüm. Hiçbir yüksekliğe çıkmadan bizim mahallenin her tarafından şimdi 
Marmara alabildiğine genişliğiyle seyredilebiliyor.

Yalnız bir şeye müteessir oldum. Evimizin karşısındaki Elagöz Mehmetefendi 
Camii de beraberce yol olmuş. Bu cami on yedinci asır başında yapılmış 
çok şirin bir eserdi. Fakat ayakta kalması, yıkılmaması için hiçbir gayrette 
bulunmadığıma göre bu teessürümden fazla bahsetmeğe hakkım yok.

 İşgal orduları komutanları Taksim’de resm-i geçitte
Kaynak: Constantinople Konstantiniyye 1918,  İstanbul, 2015
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Daha Babıali yokuşunda, süngü takmış bir Fransız kıt’asının, başlarında 
mahut Marsaillaise, muntazam bir yürüyüşle yukarıya doğru çıktığını gör-
düm. Bu ihtilâl ve insanlık türküsü bir işgal müfrezesine hiç yakışmıyordu. 
İçim garip bir isyanla dolu ters yüzü döndüm ve bir tramvaya atladım. 
Fakat bindiğim tramvay onlara Çarşıkapı’da yetişti. Bu sefer La Madelon, 
Madelon’i, dinlemeye mecbur kaldım. Sonradan yaptıkları harp edebiyatında 
o kadar adı geçen bu türkü tüylerimi diken diken etti. Bunlar haddizatında 
belki güzel şeylerdi. Fakat benim İstanbul’umda ne işleri vardı? Biz harbe 
girmekle hata ettikse, onlar bu muameleyi yaparak bu hatayı devam et-
tirmeli miydiler? Tarih bir yerde bütün hataların tasfiyesini yapmayacak 
mıydı? Kafam bu suallerle dolu, Fransız kıt’asının arkasından yavaş yavaş 
yürüdüm. Ve onların Aksaray’a doru kıvrıldığını görünce ben de rahatça 
yoluma devam ettim. Fakat daha Vezneciler’de karşıma bir İskoç kıt’ası 
çıktı. Bunların başında mızıkaları yoktu ve adetçe daha azdılar.

Bu tesadüf kendi memleketlerinde olsaydı yahut buraya bir dostluk tezahürü 
için gelmiş olsalardı, ilk defa gördüğüm kıyafetleriyle ne kadar hoşuma 
gidecekti. Fakat şimdi Bayezıt Camii’yle, Şehzadebaşı Camii’nin arasında, 
yüzlerinden keder akan bu halkın arasında sadece ıstırap veriyorlardı.

Yavaş yavaş, altı senelik bir gurbetten sonra olduğunu bildiğim için, hususȋ 
bir dikkatle etrafıma bakarak yürüyorum. Şehir, hiç de bıraktığım şehir de-
ğildi. Bana insanlar değişmiş, hayat değişmiş, evler, sokaklar ihtiyarlamış, 
yıpranmış gibi geldi. Daha sonraları İstanbul sokaklarının cazibesinin bir 
tarafını yapan satıcı seslerinin bile, eski satıcı seslerine benzemediklerini 
fark ettim.

Dört muharebe senesinde birkaç nesil birden askere alındığı için an’aneleri 
yeni gelenlere öğretecek insan kalmamıştı. Uzun süren bir kıştan sonra, 
buzlar altında filiz süren otlar gibi her şey yeniden filizleniyordu.

Bütün bu tesadüfler ve belki de çocukça dikkatler bana şehrin hayatını bir 
kat daha öğretti. Hayır, burada yaşamak çok güçtü. İnsan her an sert bir 
talihle karşılaşıyordu. O zaman Doktor Adil Bey’in babama İstanbul için 
anlattığı şeylere hak verdim. Burada milli cephe için çalışmak daha güç 
olacaktı. Halbuki M…’de bu açıktan açığa yapılıyordu. Vâkıa kasaba İtalyan 
mizacının tesiriyle bir opera-komik çeşnisi almıştı. Anadolu’da Milli Müca-
dele başlamasaydı elbette işler çok değişir, orada da medeniyet namına 
bizi terbiye etmeğe başlarlardı. Fakat Anadolu silâha sarılmıştı. Küçük sahil 
şehri halkına, bütün milletimiz gibi sabır ve emniyetle beklemek kalıyordu. 
İşte bu bekleyiş orada, İstanbul’dan çok kolaydı. Anadolu dağları o kadar 
yakındı ki…
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Burada ise aramıza gece gelirken demir külçelerini gördüğüm gemiler girmişti.
Evimiz Şehzadebaşı ile Horhor arasında yukarıda camiinden bahsettiğim 
Elâgöz Mehmetefendi mahallesindeydi. Bu mahalle camiin etrafına toplanmış 
beş sokakla onların açıldığı bir tramvay caddesine muvazi ve oldukça geniş, 
öbürü Aksaray tarafında onun karşılığı, fakat kargacık burgacık iki sokaktan 
ibaretti. Dört evliyamız, camiden başka bir ahşap mescidimiz, biri Lale dev-
rinden diğeri biraz daha evvelden kalma iki medresemiz, birinin içinde “Yeşil 
Tulumba” adı verilen bir de soğuk su kuyusu bulunan birkaç küçük mezarlı-
ğımız vardı. Bu yeşil tulumbanın önünden biraz aşağı inildi mi Ağayokuşu’na 
ve Şirvanizade’nin Ekşi Karadut mahallesindeki konağının bulunduğu arsaya 
inilirdi. Mahallenin tramvay caddesine bakan tarafında Hamamizade İsmail 
Efendi’nin babasının kiralamış olduğu hamam vardı.

İstanbul mahalleleri yirmi, otuz senede bir çehre değiştire değiştire yaşarlar 
ve günün birinde park, bulvar, yol, sadece yangın yeri, “hâli arsa” geleceğe ait 
çok zengin ve iç açıcı bir proje olmak üzere birdenbire kaybolurlar. Dedelerimiz 
ahşap ev denen şeyi icat ettikleri gün, bir imkânı bize hazırlamışlardır. Tarihte 
ve bilhassa felsefedeki “sebep ve netice” davasının bu en iyi misalidir. Böylece 
ta beş asırdan beri biz, son derece “imarcı” bir millet olmaya hazırlanmış 
olduk. İstanbul mahallelerini her nesil için yeni baştan denebilecek şekilde 
vücuda getiren bu yirmi otuz senelik merhaleleri tarihi hadiseler hazırlarlar. 
Nitekim hadiseler sıkışınca bu gelişmenin de yürüyüşünü o nispette arttır-
dığını hepimiz görmüşüzdür.

(…)

A. H. Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Dergâh Yayınları, 2014, s. 12-14
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Hasan Demirhan

İngiltere’nin Balkan Politikası ve  
Yunanistan (1821-1830)
Değerlendirme: Eşref Kalender

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Tez-Makale sunum-
larının Nisan ayı konuğu İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı doktora tezi 
çerçevesinde Hasan Demirhan oldu. Programda 1821 Yunan ayaklanmaları 
ile başlayan ve 1830’da Londra Antlaşması’nın imzalanması ile sonuçlanan 
Yunanistan’ın bağımsızlaşma sürecini, bu süreçte İngiltere’nin aldığı pozis-
yonların belirleyici etkileri, Yunan meselesinin Avrupa devletleri arasındaki 
rekabetin kendisini gösterdiği bir vaka olarak Osmanlı açısından giderek na-
sıl uluslararası bir mesele hâline dönüştüğü gibi meseleler tartışıldı.  

19. yüzyıl başlarında Avrupa’da ciddi bir Antik Yunan ilgisi görüldüğünü, hatta 
insanların Antik Yunan kıyafetleri ile dolaştıklarını belirterek konuşmasına 
başlayan Demirhan, Antik Yunan’ın varisleri ve torunlarının yaşadığı toprakların, 
“medeniyetin beşiği” olarak telakki edildiğini söyledi. Bu nedenle bağımsız bir 
Yunanistan fikrinin kamuoyunda önemli bir desteğe sahip olduğunun ve çeşitli 
sermayedarların bu çerçevede önemli faaliyetlerde bulunduğunun altını çizdi. 
Diğer taraftan Ortaçağ’a referans yapan kahramanlık hikâyelerinin, milli bilinci 
kurma ve koruma istikametinde bir fonksiyon icra eden Ortodoks kilisesinin 
ve verdiği çok dilli eğitimin yanı sıra, talebelerini yurt dışına da gönderen 
ve 1821’e kadar Osmanlı’ya tercüman yetiştiren Fener Lisesi’nin ise Yunan 
milliyetçiliğinin teşekkülünde rol oynayan iç faktörler olduğuna dikkat çekti. 

1821’de başlayıp 1830’da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması ile sonuç-
lanan sürecin başat aktörünün Yunanistan’dan ziyade İngiltere olduğunu ileri 
süren Demirhan, sunumunun devamında bu süreci ve tezi detaylandırdı. Buna 
göre; ilk defa 6 Mart 1821’de Aleksandros İpsilantis öncülüğünde Boğdan’da 
başlayan ve 3000 kişilik bir ordu ile İstanbul’a yürümeyi hedefleyen isyan, 
başlangıç itibariyle istediği desteği bulamadı. Zira Metternich/Viyana (1815) 
sistemi, isyankâr oluşumlara destek vermeyi yasaklıyordu ve Rusya’dan da 
beklenen destek gelmemişti. İpsilantis’in bu isyan girişimi bastırılırken bu süreçte 
Avrupa medyasının isyanın bastırıldığını görmezden geldiğini, başarısızlıkları 
kahramanlık olarak lanse ettiğini ve Avrupa halkının “medeniyetin banisi” 
olarak görülen Yunanlara yardım etmesi gerektiği yönünde çağrı ve haberlere 
yer verdiği görülmekteydi. Bununla beraber Yunan isyanının tehlike arz eder 

TEZ-MAKELE SUNUMLARI  166
22 Nisan 2016
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Demirhan’ın temel tezini 

1821-1830 arasındaki 

bu yoğun diplomatik 

süreçte Yunanların hiçbir 

zaman masada söz 

sahibi olmadıkları ve 

baştan sona bütün süreci 

İngiltere’nin idare ettiği 

fikri teşkil ediyor.

‘‘

’’

bir hüviyet kazanması, 6 Nisan’da Mora’da “Hristiyanlara barış, konsoloslara 
saygı, Türklere ölüm” sloganıyla bir papaz tarafından başlatılan ve sistematik 
olmamakla beraber, çok hızlı bir şekilde yayılan olaylara tesadüf etmektedir. 
Yukarıda bahsedildiği üzere Avrupa ve özellikle Londra merkezli Helenist 
cemiyet bu süreçte Yunan isyan hareketine ciddi aynî ve nakdî yardımda bu-
lunmaktaydı. Londra Yunan Komitesi gibi örgütler; para, asker, (hukukî, siyasî, 
ziraî, inşâî ve kültürel) eğitim gibi çok geniş bir yelpazede önemli yardımlarda 
bulunuyorlardı. Keza İngilizler Yunanistan’da yayınladıkları gazeteler vasıtası ile 
Yunan taraftarı ve Osmanlı/Türk aleyhtarı (“Katil Türkler!”) yoğun propaganda 
yapıyorlardı. Nihayet aşırı Yunan hayranı olan George Canning’in (Stanford 
Canning’in amcası) 1823’te İngiltere dışişleri bakanı olmasından itibaren İngilte-
re’nin isyana duyduğu ilgi ve verdiği destek daha da artacak ve Canning, Yunan 
isyanına katılanları asi değil, savaşçı olarak tanımlayacaktır. Süreç açısından 
bir sonraki önemli dönüm noktasını ise 1826’da toplanan Petersburg Zirvesi 
teşkil etmektedir. Yunanların tam bağımsızlık talepleri eşliğinde takip ettiği 
bu zirvede Metternich’in statükonun devamını savunmasına mukabil, Rusya 
Çarlığı, özerk bir Yunan devleti kurulması tezini savunur ve zirve Rusya’nın 
talepleri doğrultusunda sonuçlanır (4 Nisan 1826). Böylece bir yandan Yunan 
sorunu resmen uluslararası statü kazanmış bir yandan da Rusya’nın olaya 
müdahale hakkı doğmuştur. Ne var ki tam bağımsızlık taleplerini sürekli dile 
getiren Yunanlar bu yeni durumu tasvip etmemiş ve zirve boyunca sürece mü-
dahil olmayan İngiltere’nin himayesine başvurarak bağımsız bir Yunan devleti 
kurma arayışını sürdürmüşlerdir. Başından beri muhtemel bir Osmanlı-Rus 
savaşını engellemeye ve dolayısıyla Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye 
çalışan İngiltere, Yunanlardan gelen bu hâmilik teklifine sıcak bakmış ve bu 
tarihten itibaren isyanı devlet düzeyinde desteklemeye başlamıştır. Bu sürecin 
çok önemli ve bir diğer dönüm noktasını ise Navarin’de Osmanlı donanmasının 
yakılması teşkil etmiştir. Zira bu olaydan sonra, cihad ilân edilmesine rağmen 
(1828-29) Osmanlı Devleti’nin isyanı bastırmakta güçlük çektiği görülecek ve bu 
noktada Yunan meselesi tekrar İngiltere - Rusya rekabetinin bir parçası hâline 
gelecektir. Yunan isyanının alacağı seyri değerlendiren İngiliz kamuoyu da bu 
rekabet çerçevesinde şekillenmiştir. Bağımsız bir Yunan devleti fikrine sıcak 
bakmayan muhafazakârların temel argümanını, Rusya karşısında Osmanlı’nın 
zayıflamasının doğru olmayacağı düşüncesi teşkil ediyordu. Liberaller ise Rusya 
etkisine açık ve özerk bir Yunan devletindense; İngiltere himayesinde bağımsız, 
kontrol edilebilir bir oluşumu desteklemiş ve nihayet bu görüş hayata geçmiştir. 

Yunan isyanının başlangıcından itibaren uluslararası politikanın bir mücadele 
alanına dönüştüğüne işaret eden Demirhan’ın temel tezini ise 1821-1830 
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arasındaki bu yoğun diplomatik süreçte Yunanların hiçbir zaman masada/söz 
sahibi olmadıkları ve baştan sona bütün süreci İngiltere’nin idare ettiği fikri 
teşkil ediyor. Zira mesele Yunanistan’ın kurulup kurulmayacağı kadar, kimin 
kontrolünde olacağıdır da aynı zamanda. 

Feridun M. Emecen

İhtirasın Gölgesinde Bir Sultan 
Yıldırım Bayezid
Değerlendiren: Betül Sezgin

Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tez-Ma-
kale sunumları program serisinin Mayıs ayı konuğu, “İhtirasın Gölgesinde 
Bir Sultan-Yıldırım Bayezid”* başlıklı makalesini sunmak üzere ağırladığımız 
Feridun Emecen’di.

Emecen küçük bir beylikken bir devlet şeklinde teşkilatlanan Osmanlı’nın 
tarihinde Yıldırım Bayezid döneminin farklı bir yeri olduğunu söyledi. “İhti-
rasının esiri olmuş bir Yıldırım Bayezid” portresinin nasıl ve hangi vechelerle 
oluştuğunu ele almak bu bakımdan önem arz etmektedir. Emecen bu noktada 
iki farklı noktanın altını çizdi. Bunlardan ilki Bayezid’in dönemindeki siyasi 
faaliyetlerin stratejik olarak bir yönelimi olup olmadığı, dönemi içerisindeki 
olgu ve olayların çizdiği çerçeve ve meşruiyet için başvurduğu vasıtalardır. 
İkincisi ise Bayezid devri tarihçilerinin (ilk kronikler, Aşıkpaşazade Tarihi, 
anonim tarihler, yabancı eserler) çizdiği tablodur.

Osmanlı coğrafyasında yaşamaya başlayan ilk şairler tarafından kaleme alınan 
Osmanlı kroniklerinde hükümdara mersiyeler, kasideler yazılmış olmasının 
yanında tarihi meseleler de yer almaktadır. Emecen bu bağlamda üzerinde 
çalışmış olduğu Ahmedi Daî kroniğinin Yıldırım Bayezid, Emir Süleyman, 
Çelebi Mehmed, Musa Çelebi, hatta II. Murad’a kadar uzanan silsileyi ele 
almasından dolayı önemli olduğunu belirtti. Daî zikredilen isimlerin hepsine 
farklı mahiyette şiirler yazmıştır. Divanındaki şiirler padişahları övmenin 
yanında Osmanlı’nın devlet yapısı hakkında da önemli karineler sunmaktadır. 
Emecen eseri methiye şeklinde okumaktansa, satır aralarını daha dikkatli 
ve derinlikli şekilde okumayı tavsiye ediyor. Zira genel çerçevenin ötesine 
geçmenin imkânını bu tür okumalar vermektedir.  Emecen teorik zemini bir 

* Feridun M. Emecen, “İhtirasının Gölgesinde Bir Sultan: Yıldırım Bayezid”, Osmanlı Araştırmaları, 
XLIII (2014), s. 67-92.
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Bayezid’in muhteris 

bir idareciden öte 

devleti merkezileştirme, 

dönüştürme 

çabaları içerisinde 

bir sultan olduğunu 

anlaşılmaktadır.

‘‘

’’

tarafa bırakarak olaylar bazında esere yaklaştığını, müspet verilerin izini 
takip ettiğini söyledi. Çünkü olayların teorik zeminleri farklı yaklaşımlarla 
belli yerlere zaten oturtulmaya çalışılmıştır.

Ahmedi Daî’nin Bayezid, Emir Süleyman, Çelebi Mehmed, Musa Çelebi 
ve II. Murad için kullandığı unvanlar Osmanlı Devleti’ndeki “devlet fikri ve 
düşüncesi, saltanata bakışı” ve “hâkimiyet telakkisi” hakkında çok önemli 
ipuçları vermektedir. Konu daha müşahhas hale getirilerek ele alınırsa, 
mesela Ahmedi Daî Emir Süleyman için kullandığı “Şehinşah Süleyman, 
İbn Osman”, Çelebi Mehmet için “İskender-i Zaman, Hüdavend-i Kayser-i 
Rumi” unvanları üzerinden bir şeyler söylemektedir. “Hilafet, mehdilik” 
gibi kavramların/unvanların Daî döneminde kullanılmaya başlanması bu 
kavramların kadimliğine işaret etmesi ve bunların yanında kullanılan ta-
rihler, tanımlamalar, tasnifler dönemin atmosferini yansıtması açısından 
mühimdir. Bu terimler entelektüel kapasitenin de ne durumda olduğu 
hakkında bilgi vermektedir. O dönemdeki insanların entelektüel birikiminin 
nereden geldiği, kullanılan unvanlarla hangi kaynaklardan beslenildiği an-
laşılmaktadır. Emecen entelektüel birikimlerin kaynağının Yıldırım Bayezid 
dönemine dayandığını belirtti. 

Bayezid dönemini anlatan başka kaynaklarda onun nasıl bir portresini 
elde ediyoruz? Örneğin Daî eserinde Yıldırım’a karşı doğrudan suçlayıcı bir 
ifade kullanmamıştır. Fakat yazarın Emir Sultan’ı övdüğü ifadeler tersten 
okunduğu zaman olumsuz bir Bayezid portresi ortaya çıkmaktadır. Daî Emir 
Sultan için: “mülk almayı kabul etmez, mülk onun katında değersizdir, eğer 
o mülkü isteseydi garbı ve şarkı alırdı, onun kibirden nefsi berîdir ve yavuz 
ahlaktan arıdır” ifadelerini kullanmıştır. Bunlar tersten okuduğu zaman: 
“Mülk almaya heves eder, onun katında mülk çok önemlidir, şarkı garbı 
almayı heves etti, kibirden nefsi berî değildir” okumaları yapılabilir ve bu 
durumda olumsuz bir Bayezid portresi ortaya çıkmaktadır. Peki, ne zaman 
dolaysız, olumsuz Yıldırım Bayezid portresi çizilmeye başlanmıştır? Ankara 
Savaşı’ndaki yenilgisi, ardından şüpheli ölümü ve devletin büyük bir travma 
yaşadığı Fetret Devri’nin ortaya çıkması, meydana gelen karışıklıklar ve Fatih 
Sultan Mehmet dönemi, II. Bayezid döneminde yazılan Aşıkpaşazade’nin 
tarihi vs. onu kötü yola sevk eden nedimler, eğlenceye sevk eden hanımı 
Sırp despotunun kızı Olivera gibi konularla birdenbire nefsine yenik düşen, 
gururlu bir Bayezd portresi çizilmiştir. Bu portreyi 16. yüzyılın sonlarında 
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin açıkça vurguladığı görülür. Âlî tam bir Timur hay-
ranlığı içinde Bayezid’i hayli zayıf düşürmekten zevk alır bir şekilde eserini 
yazmıştır. Timur’u “cihangir” olarak nitelerken Bayezid için “kim ki Timur’a 
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karşı çıkabilecek biri olsun” gibi bir hava estirmiştir. İlginç olan taraf bir 
müddet sonra bu algılar daha sonraki tarihçiler tarafından ve günümüzde 
de modern tarihçiler tarafından ciddiye alınarak benimsenmektedir. 

Emecen arkasından koştuğu izin Bayezid hakkında oluşan bu algının doğ-
ruluğuna/yanlışlığına yönelik olduğunu belirtti. Bayezid hakkında tenkitlerin 
ortaya çıkışını Aşıkpaşazade Tarihi ve anonim olan/olmayan ve yabancı diğer 
eserlerle başlayan süreç içerisinde değerlendirirken şu nokta unutulma-
malıdır: Bu tarihçilerin eserlerini yazdıkları dönemler önemlidir. Emecen’e 
göre asıl mesele tarihçilerin kendi dönemlerini Yıldırım Bayezid üzerinden 
eleştirmeleridir. Örneğin Fatih dönemi, Bayezid zamanında yapılan işlerlerle 
benzerlikler taşımaktadır. Aşıkpaşazade “hazine sultanlara ne gerek, devlet 
olmuşsun niye hazine topluyorsun” şeklinde Bayezid eleştirisi yaparken 
aslında Fatih Sultan Mehmed’i ve dönemini hedef almaktadır. Yukarıda 
bahsedilen sebeplerden ötürü Bayezid’in gerçek portresini sadece bu 
kaynaklardan anlamak güçtür. Bunların yanında yabancı kaynaklara da ba-
kılması gerekir. Yabancı kaynaklarda, özellikle Bizans ve frenk kroniklerinde, 
Bayezid’in karakteri atası Yavuz’a benzetilerek ne yapacağı belli olmayan 
bir kişi olarak resmedilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in kendisi mizaç olarak 
Bayezid’e benzer. Birden bire kızıp birden bire muhlis olabilen bir karakteri 
vardır. Bizanslı II. Manuel’in ve Simon’un Serez Toplantısı vesilesiyle son-
radan kaleme aldıkları mektuplarında Bayezid’in tutarsız davranışlarından 
dem vurmuşlardır. Onun bu toplantı sırasında vasilerini öldürtmek istediğini, 
fakat Bayezid’in tutarsızlığı bilindiği için bu emrin yerine getirilmediğini, 
sonradan da Bayezid’in bu durumdan hoşnut kaldığını belirtmişlerdir. 

Nihaî olarak bakıldığında Bayezid’in muhteris bir idareciden öte devleti 
merkezileştirme, dönüştürme çabaları içerisinde bir sultan olduğunu an-
laşılmaktadır. Babasından miras aldığı devleti, merkezi güçlü bir şekilde 
ihya etme ve daha sonra Fatih’in takip edebileceği politikaları oluşturma, 
İstanbul’u alma düşüncesi, daha sonra Fatih’in de kullanacağı, kayser, sultan, 
han unvanlarını kullanması onun ideolojisinin ve bakış açısının yansıma-
ları olarak görülmektedir. Bu çerçevede onu ihtiraslarına mağlup düşmüş 
bir padişah olarak görmekten ziyade klasik bir hükümdar tavrı içerisinde 
olduğunu/olmaya çalıştığını söylemek daha makuldür.
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Hatice Gökçen Özkaya

18. Yüzyılda İstanbul Evleri:  
Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet
Değerlendirme: Zeynep Şeyma Yaslıçimen

Özkaya, yazarı olduğu 18. Yüzyılda İstanbul: Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet  isimli 
kitabını sunmak üzere Bilim ve Sanat Vakfı’na misafir oldu. İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü tarafından 2016 yılında yayımlanan kitabın temelini, Özkaya’nın 2011 
yılında savunduğu “18. Yüzyıl İstanbul’unda Barınma Kültürü ve Yaşam Koşulları” 
adlı doktora tezi teşkil etmektedir.

Yazar, 513’ü menzil (ev) olmak üzere toplam 706 gayrimenkul hakkında tutulmuş 
kayıtları kantitatif ve istatistiksel olarak incelediğini, ayrıca Osmanlı’nın diğer 
bölgelerindeki konut kültürüne dair mevcut dönem belgeleri ve bunlar hakkın-
daki çalışmaları da irdelediğini belirtti. Eserde metodolojik yaklaşım olarak Nelly 
Hanna’nın 18 ve 19. yüzyılda Kahire konutları üzerine yaptığı çalışmayı örnek 
aldığını ifade eden yazar, yine Suraiya Faroqhi, Stefanos Yerasimos, Uğur Tanyeli 
ve Abraham Markus gibi Osmanlı coğrafyası konut kültürü üzerine çalışma yapan 
kişilerinden de esinlendiğini aktardı.

Özkaya 19. yy öncesinden günümüze ulaşan yapı stoğu azlığının, araştırmayı baş-
larda güçleştirdiğini ancak bu sorunu özellikle ahkâm defterleri sayesinde aştığını 
ifade etti. Ahkâm defterlerinde vakıflara ilişkin hükümler içinde “istibdal” kayıtları 
bulunmaktadır. Bu kayıtların mülk sahipleri, kiracılar ve komşular hakkında verdiği 
bilgiler sayesinde, istibdale katılanların isim, unvan ve meslek bilgileri, dönemin 
kiracılık ve mülkiyet durumları, mahalleler ve mahalleler arasındaki taşınma trafiği 
ve farklı kentli grupların sosyo-ekonomik durumlarına göre kent içi dağılımları 
hakkında bilgi edinebilmek mümkündür. İstibdal kayıtlarının bu denli ayrıntılı ol-
masının nedeni, istibdalin vakıf mütevellisi-kadı-ve-sultan silsilesinde tutulmak 
zorunda olmasıydı. İstibdal kayıtlarının altını kalınca çizmekte yarar var. Zira Özkaya, 
araştırmasını şimdiye kadar kent ve konut bağlamında pek incelenmemiş olan bu 
kayıtlar üzerine bina etmiş.

Peki, istibdal ne demek? İstibdal kısaca vakıflar ile gerekli şartları haiz şahıslar 
arasındaki mülk değiş-tokuşudur. İstanbul’da kent iskânı için oldukça önemli 
kurumlar vakıflardı ve vakıflar harap veya yararlanılamaz hale gelen mülklerini 
istibdal ederlerdi. İstibdale katılan mülk sahiplerinin büyük bölümü ise, sâkini bu-
lundukları mahalle içinde mülk edinebilmek amacıyla, vakıflardan satın alınması 
normal şartlarda imkânsız olan bu yerler için istibdale başvururlardı. İstibdale 

BİR KİTAP BİR YAZAR  68 
25 Nisan 2016



TAM
74

Türkiye
Araştırmaları

Merkezi

başvuranların çoğunluğunun askeri sınıftan, ekonomik açıdan güçlü, Müslüman, 
erkek ve kent sakinleri olduğu ortaya çıkıyor. Yazar aralarında reaya sınıfından 
kimsenin bulunmaması sebebiyle bunları üst-orta sınıf kentliler olarak niteliyor.

İstibdale konu olan mülklerin şehir içindeki konumları incelendiğinde yoğunluğun, 
tarihi yarımada çevresinde toplandığı görülüyor. Vakıf mallarının çoğunluğu, şehir 
Aksaray ekseninde veya doğu-batı istikametinde bölündüğünde, şehrin doğusunda 
kalıyor. İstibdalin bu bakımdan kent sakinlerinin bu bölgelerde mülk edinebilmesi 
için önemli bir araç haline geldiği anlaşılıyor.

Kayıtlar, istibdale katılan kentlilerin komşuları hakkında da bilgi sunuyor ve bu, 
reayayı dolaylı yoldan tarihte görünür kılıyor. Bu sayede, kent sakinlerinin nasıl 
bir dağılım gösterdiği hakkında fikir edinebilmek mümkün… Mesela 19. yüzyılda 
şehir nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan gayrimüslimlerin, Müslümanlarla 
beraber yaşadıkları belli mahalleler bulunsa da, aslında daha ziyade şehrin kenar 
kısmındaki mahallelerde meskûn bulunduklarının ortaya çıkması, kentteki dağı-
lımın çok da homojen olmadığını gösteriyor. Müslümanların yaşadıkları bölgeler 
esas alındığında ise sosyo-ekonomik açıdan çok keskin bir ayrımla karşılaşılmıyor.

Özkaya istibdale konu olan mülklerin şehir içindeki konumlarını, kent dokusunun 
yoğunluğunu dikkate alarak inceliyor. Bu bağlamda, yoğunluk bakımından önemli 
bir veri grubu ise konutların kat sayısı ve arsa büyüklükleridir. Bunların kantitatif 
değerlendirmeleri sonucunda yazar, yoğun ve az yoğun mahalleler ile kat yüksek-
liklerinin fazla olduğu bölgeleri tespit edebilmektedir.

Vakıf mülklerinin arsa kıymetlerine bakıldığında, ki bu Özkaya’nın dikkatle takip 
ettiği hususlardan biridir, talep edilen mülklerin şehrin yoğun dokusu içerisinde 
istibdale aday gösterilen mülklerden çok daha değerli olduğu ortaya çıkıyor. Ay-
rıca kentte daha az ve daha çok kıymetli mülklerin bulunuşu ile arsa ve binaya 
ayrı ayrı değer biçilmesi rant konusunu akla getiriyor. Elde edilen bir diğer veri ise 
arsaların kent genelinde oldukça küçük olduğu yönünde... Osmanlı’daki bölünebilir 
miras ve sonucunda ortaya çıkan bu küçük arsalarınsa istibdal yoluyla elde edilen 
arsalarla birleştirildiği göz önüne alındığında, kent sakinlerinin menzil-i kebir tabir 
edilen ana meskenler civarında bulunup istibdale konu olan arsalara neden ilgi 
gösterdiklerini açıklıyor.

Konutların sokakla kurduğu ilişki ve mahremiyet bağlamında ise yazar sokaktan 
içeri, kamusaldan mahrem alana doğru kademeli bir geçiş olduğunu ve bunun 
sayısız biçimlerle ifade edildiği tezini ortaya atıyor. “Tarik-i ‘aam” ve “tarik-i has” 
olarak ayrılan yol çeşitleri kentin kamusallığı hakkında ipuçları veriyor. Eve gir-
meden önce tarik-i has ve mahrem alan kabul edilen odalardan önce ise pek çok 
ara mekânın bulunduğuna dikkat çekiyor. Konutlar onları kente bağlayan yolların 
yapısal özellikleri bakımından kamusallık ve mahremiyet bağlamında farklı nitelikler 
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kazanıyor. Özkaya, kayıtlarda 1) tek bölümlü, 2) dâhiliyeli ve hariciyeli olmak üzere 
iki bölümlü ve 3) bitişik konutlar olmak üzere üç farklı ev tipolojisinden bahsediyor.

Özkaya, kitabın amacını 18. yüzyılın ortalarında barınma kültürü ve standartları ile 
farklı kentli grupların konutlarına dair yeni bir bakış açısı getirmek şeklinde özetliyor. 
Yazar bu çalışmasıyla üst-orta sınıf kentlilerin kiracı veya ev sahibi olduğu evlerin 
mekân bileşenlerini incelemek suretiyle yönetici elitlere ait saraylara münhasır 
klasik anlatıların ve idealize edilmiş üst sınıf konut biçiminin dışına çıkıyor.

Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tartışmaları - 5
Ahmet Baş

Şehirleşme Üzerine Yeni Tasavvurlar: 
Neşet Halil ve Fehmi Yavuz
Değerlendirme: Lütfi Manastırlı

Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından birincil tarihî kaynakların okunması/
tartışılması düşüncesiyle düzenlenen Tarih Okumaları başlıklı toplantılar 
serisinin erken cumhuriyet devri şehircilik literatürünü tartışmaya açtığı 
2015-2016 döneminin Mayıs ayı ayağında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir-
cilik ve Bölge Planlama kürsüsünde araştırma görevlisi olan Ahmet Baş 
ile, Falih Rıfkı Atay’ın ağabeyi Neşet Halil [Atay] ve Fehmi Yavuz üzerine 
bir program gerçekleştirildi. Program, Neşet Halil’in Şehirciliğimiz (1934), 
Fehmi Yavuz’un ise özellikle Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar 
(1956) kitapları merkezli olarak cereyan etti. 

Ulus inşa sürecinde sosyal, ekonomik, politik vd. alanlarda yaşanan dönü-
şümlerin şehircilikte de yankı bulduğunu belirterek özellikle ulusal mimarlık 
ekolü oluşturulurken ve modernitenin araçları şehre uygulanırken planlama 
araçları, üretim araçları, sosyal araçlar gibi kavram ve gereçlerin karşımıza 
çıktığını, “modern” şehir inşa etme arayışının her iki müellifte de sık sık 
atıf yapılan hususlar olduğunun altını çizen Baş, sunumunu Neşet Halil’in 
şehircilik merkezli düşüncelerini izah ederek sürdürdü. 

Tanpınar’ın Beş Şehir’de “mahalleyi Neşet Halil’den okuyunuz” tavsiyesi 
ile Neşet Halil’i araştırmaya başladığını, Eminönü Halkevi tarafından çı-
karılan İstanbul dergisindeki yazılarının (1946-1947) ardından Şehircilik 
kitabını incelediğini belirten Baş, Neşet Halil’in temelde Kemalist ideolijinin 
şehirleşmeye nasıl uygulanacağını, Kemalist şehrin nasıl olması gerek-
tiği üzerinde durduğunun altını çizdi. Buna göre Neşet Halil’in şehircilik 
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fikriyatının, 1929 dünya iktisadî buhranının etkileri de görülen, merkezinde 
istihsal/üretim, milliyetçilik, eşitlik kavramları gelmektedir. Bu çerçevede 
Neşet Halil’in şehirleşme ve şehirlilik etrafında geliştirdiği düşünceleri şu 
şekilde özetlenebilir:

I. Bir şehrin zengin olması, şehir olabilmesi için; a. merkezi bütçeden gelen 
vergilerin fazla olması ve dolayısıyla gelişmiş bir hizmet sektörüne sahip 
olması, tamamiyle ziraî üretime dayanmaması gerekiyor; b. şehirde yerleşik 
düzenin kurulabilmesi için büyük arazi/mülk sahiplerinin olması gerekiyor; 
c. şehrin hazineden aldığından daha fazlasını vermesi gerekiyor.

II. Bir şehrin gelişebilmesi ile şehir sınırlarındaki mal mübadelesinin bü-
yüklüğü arasında doğru orantı vardır. Dolayısıyla şehrin hinterlandı geniş 
olmalı, ulaşım imkanları gelişmiş olmalı ve yoğun bir para sirkülasyonuna 
sahip olmalıdır. Şehirler, iktisadî inkişafa katkı sağladığı ve dışarıya bağımlılığı 
azaldığı nisbette gelişecek ve millileşeceklerdir. Bu noktada Lambert, Agaçi 
ve Elgötz’ün İstanbul hakkındaki planlarını değerlendiren Neşet Halil, Lamert 
ve Agaçi planlarını İstanbul’u uluslararası pazara açmayı öngördükleri için 
millileşme süreci önünde bir engel olarak görür ve eleştirir. Zira İstanbul, 
Osmanlı dönemindeki beynelmilel karakterinden sıyrılmalı ve Cumhuriyet 
idaresinin kendisine biçtiği rolü oynamalıdır. Bu bağlamda İstanbul’un 
Konya’dan ya da Sivas’tan bir farkı yoktur, olmamalıdır. 

Ahmet Baş’ın sunumunun diğer mevzuunu ise;  daha ziyade iktisat ve maliye 
alanında çalışmaları ile bilinen, 50li yıllardan itibaren verdiği şehirciliğe dair 
eserlere rağmen bu tartışmalar çerçevesinde yeterince ele alınmayan Fehmi 
Yavuz ve onun özellikle Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar kitabı 
oluşturdu. Baş’a göre; akademisyen (1942’den itibaren Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi mensubu, Almanya ve ingiltere’de çalışmalarda 
bulundu) ve siyasi kimliği (1960-61 arası Milli Eğitim bakanlığı ve İmar ile 
İskan bakanlığı, Kurucu Meclis üyeliği yaptı) ile meseleyi teorik ve pratik 
çerçevelerde ele almaya çalışan Yavuz’un temel gündemi Türkiye’de imar 
mevzuatını sağlıklı ve ihtiyaçlara cevap verir bir mahiyete kavuşturmak. 
Fehmi Yavuz bu kitabında, İngiltere’de çalışmalarda bulunduğu sırada 
incelediği raporlar ve edindiği izlenimler çerçevesinde bu raporları Türki-
ye’ye uyarlamaya ve bir yandan da 1957’de çıkacak olan İmar Kanunu’nu 
değerlendirmeye ve daha verimli hale getirmeye çalışır. Bu çerçevede Fehmi 
Yavuz’un dikkat çektiği problemleri ve dile getirdiği teklifleri şu şekilde 
özetlemek mümkün:

I. Türkiye’deki mesken problemi belediyelerin değil, devletin bir proble-
midir. Mesken probleminin çözülmesi için yapılacaklardan birisi de inşaat 
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tekniklerinde yerelleşmeye önem vermek, iklimi, sosyo-ekonomik şartları ve 
mahallî mimarî gelenekleri dikkate almak, yöreye özgü üretim malzemelerini 
kullanmak ve bu malzemeleri kullanabilecek elemanları yetiştirmek gerekir. 

II. Büyük şehirlere göç eden insanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını 
temin edecek mekanizmalar kurulması “muhtaç” sayısının önünü almak 
açısından önemlidir. Bununla beraber esas itibariyle kır nüfusunun kırda 
kalması ve bunun için de ziraat ve hayvancılığın geliştirilmesi gerekir.

III. Şehirler ulaşım aksları üzerinde kurulmalı ve gelişmeli. Havayolu taşı-
macılığı geliştirilmeli ve şehirlerdeki nüfuslar arasında dengeli bir dağıtım 
gözetilmeli.

IV. İdarenin şehrin gelişim sürecine müdahele edebilmesi, arazi ve arsa 
spekülasyonlarının önüne geçilebilmesi için kamuya/kamu kurumlarına 
ait çok geniş araziler olması gerekiyor.

 V. Şehir planlamalı ve bu belirli periyotlarla ve halkın da sürece dahil ola-
bileceği şekilde yapılmalı. Planlar hazırlanırken öncelikle sosyo-ekonomik 
yapıya dair analizler yapılmalı, ikinci olarak bu analizlerle uyumlu mevzuat 
yasalaşmalı ve son olarak bu mevzuatı hayata geçirecek yeterli insan ve 
para kaynağı tedariğine gidilmelidir.



MECMUA
78

27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a  
Metinlerle Türkiye Darbe Tarihçesi*

     Hazırlayan: Serhat Aslaner

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe teşebbüsü ve sonrasındaki süreci kapsayan 
Bülten’in 91. sayısında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü vesile ittihaz ederek elinizdeki 
“Mecmua” kısmını hazırladık. Bugüne kadar bu konuyu ele alan muhtelif vadilerde 
dergi özel sayısı, televizyon programı, gazete eki, fotoğraf albümü ve daha az sayıda 
olmakla beraber- kitap yayınlandı. Hiç kuşkusuz muhtevası ve kalitesi nasıl olursa 
olsun, literatürü oluşturan bütün bu yayınlar, ileride yapılacak daha soğukkanlı ve 
akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecekleri itibarla değerlidirler ve bu nedenledir 
ki bu ve benzeri süreçlere dair bütün belgeleme faaliyetleri önemlidir. Bu değerin ve 
önemin farkında tüm askerî darbelerin kritik metinlerine yer verdiğimiz BSV Bülten’in 
“Mecmua” kısmında anahatlarıyla iki hususu gözettik: Bunlardan ilki; 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü sürecinin bizatihi kendisini, ikincisi ise bu hadisenin köklü darbe 
geleneğimiz içerisinde işgal ettiği mevkiyi anlamayı ve anlamlandırmayı mümkün 
kılacak, meselenin ele alınmasına tarihi bir derinlik katmaya imkan verecek metinleri 
bir araya getirmek. Bu itibarla; “Mecmua”nın ilk bölümünde 27 Mayıs 1960’tan 15 
Temmuz 2016’ya kadar yaşadığımız konvansiyonel, postmodern ve elektronik- her 
türlü darbe ve darbe teşebbüslerinin aktörleri ve siyasî muhataplarının kritik metin 
ve demeçlerini bir araya getirmeye çalıştık. İkinci bölümde 15 Temmuz 2016 darbe 
teşebbüsü sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oynadığı role, aldığı pozisyona 
dair metinlere yer vermeye çalıştık. Üçüncü ve son bölümde ise 15 Temmuz 2016 
gecesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in talimatı ile hemen her camiden 
yapılan ve halkı darbe teşebbüsüne karşı koymaya davet eden anonsların temsil 
kabiliyetini haiz olduğunu düşündüğümüz kayıtlarının çözümlerini yayınlayarak 
dikkatlerinize sunuyoruz.

Elinizdeki dosyanın daha önemli çalışmalar için vesile olması temennisi ile… 

 

* Metinlerin yer aldığı kaynaklardaki imlâ korunmuş, sesli ve görüntülü kayıtlar aynen deşifre 
edilmiştir. 
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27 Mayıs 1960 Darbe Bildiri Metni

(Milli Birlik Komitesi tarafından hazırlanan, Alparslan Türkeş tarafından TRT Radyosu’nda 
okunan darbe bildirisi)

Sevgili Vatandaşlar, 

Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş 
kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele 
almıştır. Bu harekâta Silahlı Kuvvetlerimiz; partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan 
kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında, en kısa 
zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi, hangi tarafa mensup olursa olsun, 
seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır.

Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. İdaremiz, hiç kimse 
hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile müsaade etmeyeceği gibi, edilmesine 
de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup bulunursa 
bulunsun, her vatandaş; kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele göre-
cektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soydan gelmiş evlatları 
olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle ve anlayışla muamele 
etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir.

Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sığınmalarını rica ederiz. Şahsi 
emniyetleri kanunun teminatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz, Birleşmiş 
Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tamamen riayettir. Büyük Atatürk’ün 
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ prensibi bayrağımızdır.

Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO ve CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız. 
Düşüncemiz ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’tur.

Milli Birlik Komitesi

12 Mart 1971 Muhtıra Metni

Meclis ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kardeş 
kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk’ün bize hedef verdiği 
uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın Kendi ülkesini 
işgal eden ordu öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı 
Kuvvetleri’nin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek 
çarelerin, partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik 
durumu giderecek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve 
inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar 
içinde teşkili zaruri görülmektedir. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve 
kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. 
Bilgilerinize…
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12 Eylül 1980 Milli Güvenlik Konseyinin  
Bir Numaralı Bildirisi : 

Yüce Türk Milleti: 

Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, 
varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. 

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, Anayasal kuruluşlar 
tezat veya suskunluğa bü rünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz 
tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu 
tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildi-
ğine artırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. 

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir 
şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare 
sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve 
nihayet yurdumuzun en masun köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı 
altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet 
güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti: 

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununun verdiği Tür-
kiye Cumhuriyetini kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve 
komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine 
bütünüyle el koymuştur. 

Girişilen harekâtın amacı; ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği 
sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini 
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan 
sebepleri ortadan kaldırmaktır. Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. 

Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 

Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. 

Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır. 

Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 5.00’ten 
itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. 

Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 13.00’deki 
Türkiye Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde yapılacaktır. Vatandaşların 
sükûnet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri izleme-
lerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
güvenmelerini beklerim.

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı



Kenan Evren’in 12 Eylül 1980 Tarihli  
Televizyon Konuşma Metni

Yüce Türk Milleti,

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sizlere radyo ve televizyondan hitap 
etmek imkanını bulmuş ve ayrılan kısıtlı süre içerisinde mümkün olduğu kadar, 
yurdumuzun içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumu ile anarşik ve bölücü 
eylemleri; alınması gereken tedbirleri çok kısa olarak izah etmeye çalışmıştım. 
Yine çok iyi hatırlayacaksınız ki, iki yıldır her fırsattan istifade ile muhtelif defalar 
verdiğim beyanat ve radyo-televizyon konuşmalarımda da bu hayati önemi olan 
konuları dile getirmiştim.

Kalbi bu vatan ve millet için atan sağduyu sahibi vatandaşlarım kabul edeceklerdir 
ki; ülkemizin halen içinde bulunduğu hayati önemi haiz siyasi, ekonomik ve sosyal 
sorunlar, devlet ve milletimizin bekasını tehdit eder boyutlara ulaşmış ve bu hal 
devletimizi, Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranına sürüklemiştir.

Yine hepinizin bildiği gibi; anarşi, terör ve bölücülük, her gün 20 civarında va-
tandaşımızın hayatını söndürmektedir. Aynı dini ve milli değerleri paylaşan Türk 
Vatandaşları siyasi çıkarlar uğruna, çeşitli suni ayrılıklar yaratılmak suretiyle 
muhtelif kamplara bölünmüş ve birbirlerinin kanlarını çekinmeden akıtacak kadar 
gözleri döndürülerek, adeta birbirlerine düşman edilmişlerdir.

Atatürk ilkelerini esas alarak kurulan Cumhuriyetimizin bu duruma düşürülebi-
leceğini, bundan 10 sene evvel tasavvur dahi etmek mümkün değildi.

Bugüne kadar iktidara gelen çeşitli hükümetlerin, her yıl artan bir hız ile yaygın-
laşan ve dünya tarihinde sayısız örnekleri görülen özel harbin sızma ve çökertme 
harekatına karşı iç güvenliği sağlayacak kararları ve tedbirleri birinci öncelikle 
alacaklarını vadetmelerine rağmen; sonuç alacak teşebbüsleri, siyasi çıkar ça-
tışmaları ve basit parti hesapları, kaprisler, hayaller, gerçek dışı talepler ve Türk 
Devleti’nin niteliklerine ters düşen gizli ve açık emeller arasında kaybolup gitmiştir.

Düşmanın amaç ve yöntemleri, anarşi, terör ve bölücülüğün ulaştığı düzey; 
özel hukuki tedbirlere, idari düzenlemelere, sosyal koşulların geliştirilmesine 
milli eğitim ve iş hayatının düzenlenmesine ihtiyaç göstermekteyken; milletin 
vekaletini taşıyan milletvekilleri ve senatörler Meclislerde aylardan beri, hiçbir 
sorumluluk duymadan yalnız parti menfaat ve disiplini uğruna bu olaylara seyirci 
kalabilmişlerdir. İktidarların başarı ümit ederek aldıkları her tedbir, muhalefetler 
tarafından kınanarak ve hatta memleket yararına da olsa baltalanmıştır. Milli 
birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğumuz dönemlerde bile kutuplaşmalar 
ve bölünmeler adeta teşvik edilmiş; yangını beraberce söndürmek yerine, üze-
rine benzin dökülerek memleket bilerek veya siyasi çıkarlar uğruna, sırf iktidara 
gelebilmek pahasına bir yangın yerine çevrilmek istenmiştir.

Ağızlarından düşürmedikleri hukuk devleti kavramı, bir kısım anayasal kuruluş-
larca, devletin parçalanması pahasına da olsa yalnız kişilerin müdafaası olarak 
yorumlanmış, devletin ve milletin savunulması ise sahipsiz kalmıştır.
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Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesinin birlikte getirdiği sorumluluk, uygulamada 
kuvvetler çatışmasına dönüştürülmüştür.

Düşüncelerimiz, dinimiz üzerinde ve akla gelebilen her konuda dış ve iç kaynaklı 
bölücü ve yıkıcı faaliyetler bütün şiddetiyle sürdürülürken ne hazindir ki; bir kı-
sım gerçeğe uymayan özerklik, dar görüşlü, sahibinden başkasının inanmadığı 
bilimsellik ve koşulları dikkate almayan salt hukuk savunucuları, yıkılacak devletin 
enkazı altında kalacaklarının, yok olup gideceklerinin idraki içinde olamadıkları 
görünümünü vermişlerdir. Bu acı hakikatleri görüp çare arayanların veya Türk 
Ulusunu uyaran ve milleti bütünleşmeye davet edenlerin ise seslerini duymak 
mümkün olamamıştır. (Bir kısım kıymetli Türk basınının bu konuda zaman zaman 
yaptıkları uyarıları burada şükranla belirtmek isterim.)

Siyasi partiler, bu kritik dönemde milletin özlemle beklediği önlemleri almak 
yerine; iç gerilimi devamlı olarak arttırarak, yıkıcı ve bölücü mihrakları büsbütün 
kışkırtarak, onlara cüret ve cesaret verecek beyan ve eylemleri ile adeta yarışır-
casına seçim yatırımları için zemin yaratma yollarını tercih etmişlerdir.

İktidara gelen siyasi partiler, devlet teşkilatının bütün kademelerini kendi görüşleri 
doğrultusundaki kişilerle doldurarak, kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın 
bir tarafa girerek kamplara bölünmesini zorunlu hale getirmişler, giderek anarşi 
ve bölücülüğü destekleyen kaynakların şekillenmesine ve kamu kuruluşlarında 
çalışanlarla, polis ve öğretmenlerin dahi birbirine düşman kamplara ayrılmala-
rına neden olan partizan tutum ve davranışlardan vazgeçmemişlerdir. Böylece 
tarafsız halkımız, devletten beklediklerini parti kapılarında aramaya mecbur 
bırakılarak devlet otoritesi yok olmaya, vatandaşların hak ve hukukunu korumak 
ve ona tarafsız hizmet götürmek yerine, devletin saygınlığı yavaş yavaş erimeğe 
mahkum olmuş ve dolayısıyla ülkemizde tam otorite boşluğu teşekkül etmiştir.

Bir kısım bedbahtlar Türk Milletinin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini temsil 
eden İstiklal Marşımıza, koyu taassup veya sapık ideolojik amaçlarla protesto 
maksadıyla oturarak veya İstiklal Marşı yerine Enternasyoneli söyleyerek açıkça 
saygısızlık gösterebilmişler ve buna doğrudan sorumlu kişiler tevil yoluna sapmak 
suretiyle savunmalarını yapabilmişlerdir.

Uzun zamandan beri bu fevkalade üzücü olayları yakından takip eden Türk Silahlı 
Kuvvetleri hatırlayacağınız gibi; milletin kendisine verdiği yetkileri kullanamayan 
ve bu korkunç gidişi acz içinde seyreden anayasal kuruluşların tümünü Cum-
hurbaşkanımız aracılığıyla uyararak, alınması gereken tedbirlere de yer vermek 
suretiyle büyük Türk Milletine karşı yüklendiği sorumluluğu dile getirmiştir. Ara-
dan geçen 8 aylık süre içerisinde yaptığımız sayısız uyarmalara rağmen hemen 
hemen bu tedbirlerin hiç birine yasama ve yürütme organları ile diğer anayasal 
kuruluşlardan yeterli bir cevap alınamamış ve bu konuda müspet faaliyetleri de 
izlenememiştir. Bu uyarı mektubundan sonra bir kısım yasaları etkisiz hale geti-
rerek çıkaran Meclislerimiz 22 Mart 1980 tarihinden beri siyasi çıkar hesapları ile 
çıkmaza sürüklenen Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı içinde bulunduğumuz 
buhran ile mücadelede en kıymetli unsur olan zamanı fütursuzca harcamışlardır. 
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Dünyanın hiçbir ülkesinde Cumhurbaşkanlığı makamı ve seçimi bu kadar hafife 
alınmamış ve bu kadar zaman boşa harcanmamıştır.

Asayiş ve ekonomik bunalıma çareler getirmesi ve kanunlar yapması beklenen 
yasama organlarımız, memleket üzerine çöken bu kabusa karşı kayıtsız kalmışlardır.

Anayasamız, Türk Vatandaşlarının dini inançlarından ötürü kınanamayacağını, açıkça 
belirtmiş olmasına rağmen, tek bir oyun peşinde koşan siyasi partilerimiz, yüce 
Atatürk’ün Cumhuriyeti Döneminde unutulmuş mezhep ayrılıklarını kışkırtmakta 
faydalar görerek Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli ve Çorum illerinde 
siyasi çıkarlar uğruna vatandaşlarımızın birbirini katletmelerine neden olmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve kendini Türk Vatandaşı kabul 
eden herkesin tek bir vücut halinde Türk Milleti’ni oluşturduğu unutulmuş ve 
değişik mezheplere bağlı vatandaşlarımızın tam bir kardeşlik bağı ile kaynaş-
malarını engellemek isteyen kışkırtıcılar siyasi destek görmüşlerdir.

Bir kısım anayasal kuruluşlar muhtelif etkiler altında anarşi, terör ve bölücülük 
karşısında tarafsız, adil ve ortak bir yol izlemek yerine, bizzat Anayasanın ihlali 
karşısında dahi sesiz kalmayı tercih etmişlerdir.

Bütün bu şartlara rağmen; hukuk devletinin temel ilkelerini savunmakla görevli 
anayasal kuruluşlarımız, devletin en üst kademesindeki anarşizmin yarattığı 
tehlikenin büyüklüğünü idrak edemediklerinden veya terör odaklarının tehdidin-
den çekindiklerinden, devletin temellerine konan dinamitle her an parçalanma 
tehlikesi karşısında olduğunu gözlerden kaçırmaya çalışmışlardır. Devlet çöker-
tildiği zaman Anayasanın kanatları altına sığınan tüm hukuk kurumları ile özerk, 
bilim ve müessese ve derneklerinin bu enkaz altında yok olacağı unutulmuştur.

Son iki yıllık süre içinde terör 5.241 can almış, 14.152 kişinin yaralanmasına veya 
sakat kalmasına sebep olmuştur. İstiklal Harbinde, Sakarya Savaşındaki şehit 
miktarı 5.713, yaralı miktarımız 18.480’dir. Bu basit mukayese dahi Türkiye’de 
hiçbir insanlık duygusuna değer vermeyen bir örtülü harbin uygulandığını açıkça 
ortaya koymaktadır.

Sevgili Vatandaşlarım,

İşte bütün bunlar ve buna benzer sayılabilecek ve hepiniz tarafından yakinen bilinen 
daha birçok sebeplerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin ve milletin bütünlüğünü, 
milletin hak, hukuk ve hürriyetini korumak, can ve mal güvenliğini sağlayarak korku-
dan kurtarmak, refah ve mutluluğunu sağlamak, kanun ve nizam hakimiyetini, diğer 
bir deyimle devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle 
devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. Bugünden itibaren yeni hükümet ve 
yasama organı kuruluncaya kadar muvakkat bir zaman için yasama ve yürütme yet-
kileri benim başkanlığımda, Kara, Deniz, Hava Kuvveti Komutanları ile Jandarma Genel 
Komutanı’ndan oluşan Milli Güvenlik Konseyi tarafından kullanılacaktır.

Büyük Atatürk’ün deyimiyle “Ulusal kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkarmak yurdumuzu dünyanın en mamur ve en uygar araç ve kaynaklarına sahip kıl-
mak” hedefine yönelik hızlı bir kalkınma döneminin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi 
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zaruretine inanıyoruz. Bu inancımızın gerçekleşmesi için yüce ulusumuzun, bağrından 
çıkardığı ve yurdumuzdaki kutuplaşmada hiçbir tarafı tutmayan, sadece Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimine güveneceğinden kuşkumuz 
yoktur. İçinde bulunduğumuz buhrandan çıkmamız için ulusça arzu edildiğine inandı-
ğımız, disiplinli ve her türlü tasarrufa ağırlık veren bir yaşam ve dayanışma ortamına 
girilmesini ve milletçe gücümüzün tümünü ortaya koyacak bir çalışma hızını bekliyor 
ve yüce Türk Milleti’ne güveniyoruz.

Vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün halinde milli şuur ve 
ülküler etrafında birleştirmenin iç barış ve huzurun sağlanmasında vazgeçilmez faktör 
olduğu düşüncesiyle, Atatürk Milliyetçiliğinden hız ve ilham almanın, politikada “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı kalmanın, milli mücadele ruhunun, millet egemenliğine 
Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığın tam şuurunu yerleştirmek ve geliştirmekle 
ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüsleneceğine inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, NATO dahil tüm ittifak ve anlaşmalara bağlı kalarak, başta kom-
şularımız olmak üzere bütün ülkelerle karşılıklı bağımsızlık ve saygı esasına dayalı, 
birbirlerinin iç işlerine karışmamak kaydıyla eşit şartlar altında ekonomik, sosyal ve 
kültürel ilişkilerini geliştirme kararındadır.

Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesinden yana bir dış politika izlen-
mesine devam edilecektir.

Birçok tutum ve davranışlarıyla demokratik özgürlükçü parlamenter sisteme inancını 
defalarca kanıtlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, en kısa zamanda Bakanlar Kurulu’nu ku-
rarak, yürütme sorumluluğunu bu Kurula bırakacak ve hür demokratik parlamenter 
sistemin şimdi olduğu gibi dejenere edilmesine ve tıkanmasına mani olucu ve Türk 
toplumuna yaraşır bir Anayasa ve Seçim Kanunu ile Partiler Kanununu hazırlamayı ve 
bunlara paralel düzenlemeleri yapmayı müteakip insan hak ve hürriyetlerine saygılı, 
milli dayanışmayı ön plana alan, sosyal adaleti gerçekleştirecek, ferdin ve toplumun 
huzur, güven ve refahına önem veren özgürlükçü demokratik, laik ve sosyal hukuk 
kurallarına dayalı bir yönetime ülke idaresini devredecektir.

Sayılan bu hazırlıklar tamamlanıncaya kadar Yurdumuzda her türlü siyasi faaliyetler 
her kademede durdurulmuştur. Zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan siyasi partilerin 
yeniden hazırlanacak Anayasadaki düzenlemelere ve yeni Seçim ve Partiler Kanununa 
göre zamanı, koşulları ilan edilecek seçimlerden yeterince önce faaliyete geçmesine 
müsaade edilecektir.

Parlamento üyeleri, siyasi faaliyetlerden dolayı suçlanmayacak ve yeni yönetime karşı 
suç teşkil edecek tutum ve davranışlarda bulunmadıkları sürece haklarında herhangi 
bir işlem yapılmayacaktır.

Ancak, kanunların suç kabul ettiği fiilleri vaktiyle işlediği saptanan parlamenterler 
hakkında gerekli kovuşturma yapılacaktır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partilerinin parti başkanları şimdilik can 
güvenliklerinin sağlanması amacı ile Silahlı Kuvvetlerin koruma ve gözetiminde belirli 
yerlerde ikamete tabi tutulmuşlardır. Durum müsait olunca serbest bırakılacaklardır.
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Memlekette idarenin tam bir tarafsızlık içinde vatandaşın hizmetine koşması sağlana-
caktır. Devlet hizmetinde bulunanların siyasi etkiler dışında çalışmaları kanun hakimiyeti 
altına alınacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu şu anda devletin 
yanında tarafsız ve adil hizmet görecek yöneticiler, eski zamanın siyasi davranışlarına 
yönelmedikçe hizmet ve görevlerine devam edeceklerdir.

Kanun ve nizam hakimiyetini sağlamada tecrübeli ve yetenekli kişilerden oluşan 
mahkemelerin süratle ve doğru kararlar vermelerini ve bunları korkusuzca uygulaya-
bilmelerini sağlayacak yasal ve idari tedbirler alınacaktır.

Memleketin ekonomik koşullarını kendi gücümüzle iyileştirmek için her alanda elden 
gelen gayret sarfedilecektir. Çalışkan ve vatanperver Türk işçisinin mevcut ekonomik 
koşullar çerçevesinde her türlü hakları korunacaktır.

Ancak temiz Türk işçisini sömüren, onları kendi ideolojik görüşleri istikametinde kullan-
mak için her türlü baskı oyunlarına başvuran, işçinin hakkı yerine kendi menfaatlerini 
ön planda tutan bazı ağaların bu faaliyetlerine asla müsaade edilmeyecektir.

Tüm işverenlerin iş barışının koşullarını sağlayacak esaslardan ayrılmadan üretimin 
arttırılması ve ihracata yönelik gayretlerin gelişmesine yardımcı olmaları için her türlü 
tedbir alınacaktır.

Köylünün, milletimizin efendisi olduğu inancını, kuvveden fiilen çıkarmak için tarım ala-
nında üretimi artıracak bir tarım seferberliği ve fiyat politikası ile gerekli diğer önlemlerin 
alınmasına, bilhassa önem verilecektir. Türk köylüsünün tarlasından ayrılıp şehirlere 
göç etmesini zorlayan ekonomik ve sosyal nedenlere çare aranacaktır.

Eğitim ve öğretimde Atatürk Milliyetçiliğini yeniden yurdun en ücra köşelerine kadar 
yaygınlaştıracak tedbirler en kısa zamanda alınacaktır.

Yarının teminatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideolojilerle yetişerek 
sonunda birer anarşist olmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Bu maksatla hepimizin 
tek tek saygıyla andığımız öğretmenlerimizin Der’li, Bir’li derneklere üye olarak bö-
lünmelerine müsaade edilmeyecektir. Her düzeyde öğrencinin amacı Atatürk ilkeleri 
ve milliyetçiliği ile pekişmiş ve üretime yönelik bilgi ve becerisini kazanmak olacaktır.

En kıdemsiz erinden, en üst komutanına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli, 
bu amaçlara ulaşmada devletin iç ve dış tehditlere karşı kollayıcı ve koruyucu gücü 
olarak siyasetin dışında kalacaktır.

Aziz Yurttaşlarım;

Bir defa daha belirtiyorum ki; Silahlı Kuvvetler aziz Türk Milletinin hakkı olan refah ve 
mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi (azalmaya) azaltılmaya çalışılan 
Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen 
demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden 
tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.

Komutan, subay, astsubay ve erler olarak hepimiz vatan ve. milletin refah ve mutluluğu 
uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazırız. Memle-
kette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli birçok 
kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek, bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi 
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propagandalara başvurabileceklerdir. Bunlara asla inanmayınız. Bütün uygulamalar 
milletin gözü önünde yapılacaktır.

Kıymetli Vatandaşlarım;

Her zaman milletiyle bir bütün ve Türk milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ve yeni yönetime karşı yapılacak her türlü direniş, gösteri ve tutum anında en sert 
şekilde kırılarak cezalandırılacaktır.

Yurtta kan dökülmemesi için bütün vatandaşlarımın tahriklere kapılmaksızın sükunet 
içinde yayınlanacak bildiriler doğrultusunda hareket etmelerini ve ikinci bir bildiriye 
kadar sokağa çıkmamalarını rica ederim.

Vatandaşlarımın birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmalarını, sevgi içinde kırgın-
lıklarını unutmalarını, hepimizin bu mübarek topraklar üzerinde aynı haklara sahip bir 
Türk vatandaşı olduğumuzun idraki içerisinde olarak yeni yönetime yardımcı olmalarını 
vatanperverlik ve asil karakterlerinden bekler, mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim.

28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu 406 Sayılı Karar Metni

1. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma 
Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin iştirakleri ile aylık olağan 
toplantısını yapmıştır.

2. Kurul’un bu toplantısında, esasları ve nitelikleri Anayasada belirlenmiş, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletimizi ve cumhuriyet re-
jimimizi yıkmak, onun yerine bir siyasal dini düzen kurmak amacıyla yürütülen yıkıcı 
faaliyetler ve yapılan beyanlar ile, bunların oluşturduğu tehdit ve tehlikeler gözden 
geçirilerek değerlendirilmiştir.

3. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda;

 a. Ülkemizde şeriat hukukuna dayalı bir İslâm Cumhuriyeti kurmayı hedefleyen 
grupların, Anayasanın tanımladığı demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletimize 
karşı çok yönlü bir tehdit oluşturduğu, 

 b. Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı aşırı dinci grupların lâik ve anti lâik ayırımı ile 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri, 

 c. Türkiye’de lâikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum 
huzurunun da teminatı bir yaşam tarzı olduğu,

 d. Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayı-
şından vazgeçilemeyeceği, yasalar göz ardı edilerek yapılan çağ dışı uygulamaların 
takipsiz kalmasının hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı hususlarında 
görüş birliğine varılmıştır.

4. Bu görüş ve değerlendirmeler sonucunda;

 a. Türkiye’de Şeriat hukukuna dayalı bir İslâm Cumhuriyeti kurmayı amaçlayan 
aşırı dinci grupların, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize 
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karşı oluşturdukları çok yönlü tehdidin önlenmesi amacıyla; EK-A’daki tedbirlerin 
kısa, orta ve uzun vade içerisinde alınmasının Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine,

 b. 2946 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreteliği Kanununun 9ncu maddesine uygun 
olarak, MDK Genel Sekreterliği tarafından; EK’te belirtilen tedbirlere ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararları ile Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeyen uygulamaların, 
sonuçları hakkında belli süreler içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve MGK’na 
bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. 

EKLER: EK-A: Rejim Aleyhtarı İrticai Faali Karşı Alınması Gereken Tedbirle / 2 Sayfa  

Milli Güvenlik Kurulu’nın 28 Şubat 1997 Tarih ve 406 Sayılı 
Kararına EK-A (Rejim Aleyhtarı İrticai Faaliyetlere Karşı 
Alınması Gereken Tedbirler)

1. Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 
4’üncü maddesi ile teminat altına alınan lâiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle 
korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayırım gözetmeksizin uygulan-
malı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim 
altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır.

3. Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve Millet 
sevgisi, Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 
bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından:

 a. 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.

 b. Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebile-
ceği kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolunda faaliyet 
göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları ye-
tiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun özüne 
uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla 
gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, 
bunlar Diyanet İşleri Başkanlığınca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar 
arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir.

6. Mevcudiyetleri 677 Sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen 
tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal 
hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir.

7. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ‘nden ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK’ni dine karşıymış gibi 
göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki 
yayınları kontrol altına alınmalıdır.
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8.  İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları nedeniyle 
TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile 
teşvik unsuruna imkân verilmemelidir.

9. Türk Silahlı Kuvvetlerine aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat 
çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve 
diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da 
uygulanmalıdır.

10. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir 
çatışmadan korumak için, İran İslâm Cumhuriyeti’nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, 
tutum ve davranışlarına mani olunmalı, bu maksatla İran’a karşı komşuluk münase-
betlerimizi ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak, fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini 
önleyecek bir tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. 

11. Aşırı dinci kesimin TÜRKİYE’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda 
kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrıl-
masına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

12. T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasasına ve bilhassa Belediyeler 
yasasına aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari 
işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her 
kademede kesin önlemler alınmalıdır.

13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi çağdışı bir görünüme 
yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi 
kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle 
uygulanmalıdır.

14. Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis 
ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar 
getirilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15. Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim 
aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş 
yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır.

16. Özel üniforma giydirilmiş korumalar, ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal 
işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim 
boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

17. Ülke sorunlarının çözümünü “Millet Kavramı Yerine Ümmet Kavramı” bazında ele 
alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak 
onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

18. Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen 
suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir.

28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı MGK Kararı’nın Eki’dir.

(2 sayfa ve 18 maddeyi ihtiva etmektedir)
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27 Nisan 2007 TSK Genelkurmay Başkanlığı  
BA-08/07 No’lu Basın Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, başta laiklik olmak üzere, temel değerlerini 
aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevrelerin, bu 
gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir. Uygun ortamlarda 
ilgili makamların, sürekli dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetler; temel değerlerin 
sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, devletimizin bağımsızlığı ile 
ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan milli bayramlarımıza alternatif 
kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bu faaliyetlere girişenler, halkımızın kutsal dini duygularını istismar etmekten 
çekinmemekte, devlete açık bir meydan okumaya dönüşen bu çabaları din kisvesi 
arkasına saklayarak, asıl amaçlarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Özellikle kadınların 
ve küçük çocukların bu tür faaliyetlerde ön plana çıkarılması, ülkemizin birlik ve 
bütünlüğüne karşı yürütülen yıkıcı ve bölücü eylemlerle şaşırtıcı bir benzerlik 
taşımaktadır.

Bu bağlamda;

Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile aynı 
günde kuran okuma yarışması tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve kamuoyu 
baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir.

22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa’da; Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden 
gelen bazı grupların da katılımı ile, o saatte yataklarında olması gereken ve yaşları 
ile uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan 
bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının 
indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri 
açıkça ortaya konulmuştur.

Ayrıca, Ankara’nın Altındağ ilçesinde “Kutlu Doğum Şöleni” için ilçede bulunan 
tüm okul müdürlerine katılım emri verildiği, Denizli’de İl Müftülüğü ile bir siyasi 
partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrencilerinin başları 
kapalı olarak ilahiler söylediği, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer beldesinde 
dört cami bulunmasına rağmen, Atatürk İlköğretim Okulunda kadınlara yönelik 
vaaz ve dini söyleşi yapıldığı yolunda haberler de kaygıyla izlenmiştir.

Okullarda kutlanacak etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönergelerinde 
belirtilmiştir. Ancak, bu tür kutlamaların yönerge dışı talimatlarla yerine getirildiği 
tespit edilmiş ve Genelkurmay Başkanlığınca yetkili kurumlar bilgilendirilmesine 
rağmen herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı gözlenmiştir.

Anılan faaliyetlerin önemli bir kısmının bu tür olaylara müdahale etmesi ve engel 
olması gereken mülki makamların müsaadesi ile ve bilgisi dahilinde yapılmış olması 
meseleyi daha da vahim hale getirmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
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Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmaktan başka 
amaç taşımayan bu irticai anlayış, son günlerdeki bazı gelişmeler ve söylemlerden 
de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir.

Bölgemizdeki gelişmeler, din ile oynamanın ve inancın siyasi bir söyleme ve amaca 
alet edilmesinin yol açabileceği felaketlerin ibret alınması gereken örnekleri ile 
doludur. Kutsal bir inancın üzerine yüklenmeye çalışılan siyasi bir söylem veya 
ideolojinin inancı ortadan kaldırarak, başka bir şeye dönüştüğü, ülkemizde ve 
ülke dışında görülebilmektedir. Malatya’da ortaya çıkan olayın bunun çarpıcı bir 
örneği olduğu ifade edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çağdaş bir demokrasi 
olarak, huzur ve istikrar içinde yaşamasının tek şartının, devletin Anayasamızda 
belirlenmiş olan temel niteliklerine sahip çıkmaktan geçtiği şüphesizdir.

Bu tür davranış ve uygulamaların, Sn. Genelkurmay Başkanı’nın 12 Nisan 2007 
tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği “Cumhuriyet rejimine sözde değil 
özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak” ilkesi ile tamamen çeliştiği 
ve Anayasanın temel nitelikleri ile hükümlerini ihlal ettiği açık bir gerçektir.

Son günlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin 
tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri 
bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca, Türk Silahlı 
Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin 
olarak karşısındadır, gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde 
ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.

Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, “Ne mutlu Türküm 
diyene!” anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve 
öyle kalacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş 
olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını 
muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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28 Nisan 2007 Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’in  
Basın Toplantısı Metni

“Dün Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir 
açıklama basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı’nın 
internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz, demokratik bir 
düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. 

Öncelikle söylemek isteriz ki, Başbakan’a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkan-
lığı’nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk 
devletinde düşünülemez.

Genelkurmay Başkanlığı, hükümetin emrinde, görevleri Anayasa ve ilgili yasalarla tayin 
edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre, Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden 
dolayı Başbakan’a karşı sorumludur.

Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay’ın internet sitesinde 
yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle, devletimizin yüce makamı olan 
Cumhurbaşkanlığı’na 11. Cumhurbaşkanı’nı seçme sürecinde böyle bir metnin, hem 
de geceyarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir.

Bunun, bu hassas dönemde, Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya 
çıkması, yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır.

Herkes şunu açıkça bilmelidir ki, hükümetimiz, devletimizin Anayasa’nın 1, 2 ve 3. 
maddelerindeki temel ve vazgeçilmez ortak değerleri, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, 
milletimizin saygınlığı, Türkiye’nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma 
niteliği konusunda herkesten daha fazla taraftır ve hassastır.

Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğü ve Türk Milleti’nin esenliği bu değerlerin korunması 
ile mümkündür.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerine, Anayasa ve yasalara aykırı, gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından zaman zaman ortaya konan hiçbir tutum ve davranışı tasvip etmek 
mümkün değildir. 

Bu durumlarda zaten başta Cumhuriyet Savcıları olmak üzere, soruşturma makam-
ları hiç kimseden izin almadan gerekli soruşturmaları yapma yetkisine sahiptirler. Bu 
konularda gereğini yapmak vazifeleridir.

Ayrıca hükümetimizin ve bağlı birimlerin gerek basın yoluyla duyulan, gerekse çeşitli 
ortamlarda dile getirilen, devletimizin temel değerleri ile çelişen uygulamalar konusunda 
duyarsız kalması sözkonusu olamaz.

Bu nedenle ilgili metinde Genelkurmay Başkanlığı’nın hükümetle ilişkileri bakımından 
son derece yanlış ifadelerin yer alması üzücü olmuştur. Devletimizin tüm temel ku-
rumlarının bu konularda daha özenli ve dikkatli olması gerektiği, Türkiye’nin güçlenme, 
modernleşme ve demokratik standartlarını yükseltme sürecinin sağlıklı yürümesi 
bakımından zorunludur. Aksi halde devletimizin güçlenmesine, ülkemizin huzur ve 
refahına telafi edilemez zararlar verilmiş olacaktır.
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Devletimizin temel değerlerini koruma konusunda birincil görev hükümetindir, Hükümet 
bu konuda tavizsiz bir şekilde taraf olduğu için, hükümete bağlı tüm kurumların da bu 
doğrultuda taraf olmaları zaten eşyanın tabiatı gereğidir.

Türkiye’nin her sorunu hukuk kuralları ve demokrasi içinde çözülecektir. Aksi bir dü-
şünce ve tutum asla kabul edilemez. Herkese ve her kuruma düşen görev, bu sürecin 
işlemesini kolaylaştırmaktır. Bunun dışındaki arayışların ülkemize ve milletimize ne 
kadar zarar verdiği geçmişte yeteri kadar, acı biçimde tecrübe edilmiştir. 

Hükümetimiz, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizi daha da 
güçlendirmek ve demokrasimizi zedeletmemek konusunda tam bir kararlılık içindedir.

Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz vazgeçilmez, geri döndürülemez bir kazanımdır. 
Bugün devletimizin temel niteliklerini korumak konusunda hepimiz el ve gönül 
birliği içinde geleceğe nasıl daha güçlü yürürüz onun mücadelesini vermeliyiz. 
Enerjimizi iç tartışmalarla tüketmek yerine ülkemizi küresel rekabette daha güçlü 
hale getirmeye ve milletimizin refah ve mutluluğunu arttırmaya sarfetmeliyiz. 
Bu bağlamda, bazı iyi niyetli olmayanların hükümetimizle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi 
karşı karşıya getirme çabalarını boşa çıkarmalıyız.

Türkiye’nin uluslararası toplumda itibarını zedeleyen, çağdaş dünyadaki konumumuza 
zarar veren, Türk ekonomisinin istikrarını tehdit eden, demokrasiye aykırı ve Türk Milleti’nin 
vicdanında yara açan davranışlardan tüm sorumluluk sahiplerinin kaçınması gereklidir.

Güven ve istikrarı zedeleyenler, ülkemizin ve milletimizin ali menfaatleri bakımından 
doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu da yükleneceklerini bilmelidirler.

15 Temmuz 2016 Yurtta Sulh Konseyi Darbe Bildirisi (00:13)

Bu metnin, Tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin bir isteği ve emridir. 

Türkiye cumhuriyetinin değerli vatandaşları,

Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri; devletin temel nitelikleri 
ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş, Türk Silahlı 
Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik saiklerle dizayn edilmeye 
başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir.

Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri 
tarafından; temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı, laik ve 
demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Devletimiz; uluslararası ortamda hak ettiği itibarini yitirmiş ve evrensel temel insan 
haklarının göz ardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline getirilmiştir.

Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak 
birçok masum vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin 
hayatına mal olmuştur.

Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış, ülke sathında 
bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir.
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Bu ahval ve şerait altında, yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fe-
dakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri, “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinden hareketle;

Vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek,

Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek,

Hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak,

Milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek,

Terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak,

Temel evrensel insan haklarını, mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatan-
daşlarımız için geçerli kılmak,

Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden 
tesis etmek,

Devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak,

Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve 
işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.

Devletin yönetimi teşkil edilen yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir.

Yurtta sulh konseyi  BM-NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş 
yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır.

Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Vatana ihanet içeri-
sinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve 
adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir.

Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.

İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi 
güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir.

Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler 
getirilmiştir.

Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve 
uygulanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek, kamu 
düzeninin bozulmasına fırsat verilmeyecektir.

Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakki, 
evrensel temel hak ve hürriyeti yurtta sulh konseyinin teminatı altındadır.

Yurtta sulh konseyi üniter devlet yapısı içinde dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın 
toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda 
sağlayacaktır.

Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene 
kadar yurtta sulh konseyi ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır.

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
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15 Temmuz 2016 Başbakan Binali Yıldırım’ın NTV’ye  
Yaptığı Açıklama (23:05)

Buket Aydın: Başbakan sayın Binali Yıldırım şu anda telefon hattımızda. Sayın Yıldırım, 
efendim, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için öncelikle. Oldukça merak edilen bir 
durum söz konusu. Hem İstanbul hem Ankara’da bir hareketlilik olduğu konuşuluyor. 
Bunun nedenini öğrenebilir miyiz?

Binali Yıldırım: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta 
zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak 
vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye zarar getirecek hiçbir faaliyete 
izin verilmeyecek. Bu, bir. İkincisi; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin 
seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun işbaşından gitmesi 
ancak milletin kararı ile olur; bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, 
bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir. 
Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç 
bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin olsunlar. Ama asla ve asla bu ve buna benzer 
çılgınlıklara da müsaade etmeyeceğimizi bilsinler. Teşekkür ediyorum. 

Buket Aydın: Sayın Başbakan, efendim, asker içerisinde bir yapılanmanın bir 
teşebbüsünden söz ediyorsunuz anladığımız kadarı ile... 

Binali Yıldırım: Evet, ama bunun tabii boyutu …

Buket Aydın: Bir darbe mi gerçekleştirilmeye çalışılıyor, bunu mu anlıyoruz?

Binali Yıldırım: Bunun adına henüz bir darbe demek doğru olmaz. Bir kalkışma olduğu 
doğrudur. Belirli bölgelerde sorumsuzca devletin emanet ettiği silahları, araçları alıp 
vatandaşların üzerine giden, [insan]ları yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalışan bir 
takım gruplar var. Bu grupların kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiğini kısa sürede 
anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun. Asla ve asla yasadışı, 
demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz.

Buket Aydın: Hâlihazırda bu gruplara yönelik bir çalışma, bir operasyon sürüyor mu 
efendim?

Binali Yıldırım: Güvenlik güçlerimiz harekete geçmiştir, gereği yapılacaktır. Teşekkür 
ederim. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te, 
kaldığı otelin önünde yaptığı ancak yayınlanamayan  
basın açıklaması (00:00)

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle bu akşam bir grup, silahlı kuvvetleri-
mizin içerisine malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine bütünlüğüne yönelik 
bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir ve bu hareketin içersine girmek suretiyle 
de bütün şehirlerimizde de şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Bu 
bir millî iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Millî iradeye yönelik bu ayaklanma 
hareketine karşı tabii ki hukuk yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir 
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defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, 
ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu 
bilmeleri lazım: Bu ülkede millî iradenin üstünde - beşer planında-bir güç söz konusu 
değildir. Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum: 
Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında millî iradeyi oluşturan 
cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Şehirlerimizin 
meydanlarında biz halkımızla elele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi 
orada vereceğiz. Zaten yargı da biliyorsunuz a bu ayaklanma hareketini yapanlara 
karşı şu anda tutuklama kararını vermiş durumdalar. Ve bir taraftan  aynı şekilde 
göz altı kararları çıkmaya başlamıştır. Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak 
bir ülke değildir. Ve Pensilvanya’dan da yönetilecek bir ülke de değildir. Bu ülkeyi bu 
ülkede yaşayan şu anda seçmen sayısı itibariyle 45 milyonu bulan insanımızın iradesi 
belirler. Bu irade yönetir. Ve az önce sayın başbakanın da ifade ettiği gibi bu tanklar 
bunların tankları değildir, bu milletin tanklarıdır. Ha, bu tankların önünde durmasını da 
biz gayet iyi biliriz. Ve bunlardan çekinme gibi bir şey söz konusu da olamaz. Bakın şu 
anda silahlı kuvvetlerin içerisinde çatışmalar olduğunu duydum. Bu tür haberler geldi. 
Ama şunu bilmeleri gerekir ki şu anda silahlı kuvvetlerin içerisindeki bir azınlığın aynı 
şekilde emniyet teşkilatımızda da böyle bir şeyin içerisine girmesinin bedelini bunu 
teşvik eden üst akıl çok ağır bir şekilde ödeyecektir.  Ve biz tamamiyle millî iradenin 
temsilcileri olarak da dimdik duracağız. Milletimin de dimdik duranların arkasında aynı 
şekilde durmasını özellikle istiyorum. Ve kendilerini havalimanlarına ve bunun yanında 
meydanlara özellikle davet ediyorum. Yani bizim için bu geceler inanıyorum ki gündüzler 
olacaktır. Kesinlikle durmak diye bir şey söz konusu değil. Özellikle içerdeki planlamayı 
yapanlar vs. bunlar da bunun bedelini çok çok ağır ödeyeceklerdir. Hiç yılmayalım. Hiçbir 
şeyden çekinmemize gerek yok. Çünkü bu ülkemizin kalkınma harekâtının olduğu bir 
dönemde, güçlenmenin olduğu bir dönemde bu tür adımların atılması kabul edilebilir 
bir şey değildir. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, her birlikte 
Türkiye olacağız. Kimseye de prim vermeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sabırlı olalım. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN TÜRK’e  
yaptığı açıklama (00:26)

Recep Tayyip Erdoğan: İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuv-
vetlerimiz içerisindeki azınlığın kalkışma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait, paralel 
yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin 
birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşılık inanıyorum ki milletçe 
vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda 
bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vs.yi, uçağını, helikopterini 
kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu 
konuda gerek cumhurbaşkanı olarak, gerek başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler 
atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun 
bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bıraka-
mayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza 
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inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek 
istiyorum. Ve bu konuda bu kararlığımı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. 
Bu arada da milletimize bir çağrı yapmak istiyorum. O da şudur: Milletimizi illerimizin 
meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe mey-
danlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla 
gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben 
tanımadım bugüne kadar (…) siyasi hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey 
tanımamız söz konusu değil. 

Hande Fırat: Sayın cumhurbaşkanım, yayındayız, Abdülkadir Selvi ile birlikte. Yüksek 
müsadelerinizle.. [Abdulkadir Selvi’ye dönerek] İstersen sen sor önce.

Abdülkadir Selvi: Sayın cumhurbaşkanım! Bugün demokrasiye sahip çıkma günü. Bu 
hareket emir-komuta zincirinde mi? Bu yönde bilgiler, bildiriler yayınlanıyor. Ülkenin 
cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz?

Recep Tayyip Erdoğan: Kesinlikle burada emir komuta zinciri filan çalışmamaktadır. 
Şu anda emir komuta zinciri askıya alınmıştır, çiğnenmiştir ve emir komuta zinciri 
içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz 
konusudur. Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben cumhurbaşkanıyım ve baş-
komutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir 
adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten 
yapacağız, yapılacaktır. Bundan zaten kimsenin endişesi olmasın. 

Hande Fırat: Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Kurmay Başkanı’nın rehin tutulduğu 
bazı komutanlarla birlikte [şeklinde] bir iddia dolanıyor, bir haber dolanıyor. Anadolu 
Ajansı da geçti. Bu konuda bilginiz var mı acaba?

Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda ne denli sağlıklıdır, onu tam bilemi-
yoruz. Biliyorsunuz, bu tür olayların olduğu zamanlarda hava iyice bulanık olur. Şu 
anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur ve bu havayı bulanık hale getirenler 
bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.

Abdülkadir Selvi: Sayın Cumhurbaşkanım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırı-
yorsunuz, meydanlara çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu 
darbe girişimi bastırılıp, buna kalkışanlar adalet önünde hesap verebilecekler mi?

Recep Tayyip Erdoğan: Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir. 
Ve bu, şu anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır. Ama onlara da 
bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. 

Hande Fırat: Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç cümle daha rica etsek. Şunun için: 
Şimdi gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepimiz evlerimizde… Çocuklarımız biz 
konuşurken ‘ne demek darbe’ diye sorarlarken biz evlerden çıktık. Küçük çocuklardan 
bahsediyorum. Pek çok iddia var, bazı yerlere ateş açıldığı yönünde…

Recep Tayyip Erdoğan: Hande hanım siz şimdi nasıl stüdyonuza geldiyseniz, sayın 
Selvi nasıl stüdyosuna geldiyse ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum: Meydanlara 
gelin ve  meydanlardan bunlara gereken cevabı her beraber verelim. Ben de başko-
mutan olarak meydana geliyorum. 
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Abdülkadir Selvi: Sayın cumhurbaşkanım, sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda 
bu yayınımız Türkiye’de tüm haber kanalları tarafında veriliyor. Lütfen biraz daha 
yayında kalıp halkımıza çağrınızı tekrarlar mısınız? İkincisi, darbeciler başarılı olacak 
mı? Halk bunu soruyor, bu yönde kaygılar var.

Recep Tayyip Erdoğan: Ben kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. 
Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamışlardır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır, 
bunu da böyle bilmeniz lazım. 

Hande Fırat: Sayın cumhurbaşkanım, siz de gelecek misiniz Ankara’ya?

Recep Tayyip Erdoğan: Tabii tabii. Çok teşekkür ediyorum. 

26. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun  
NTV’ye Yaptığı Açıklama (00:55)

Buket Aydın: Efendim merhabalar, oldukça hareketli bir gece yaşıyoruz. Bu gelişme-
lere ilişkin yorumlarınızı merak ediyoruz. Buyrun. 

Ahmet Davutoğlu: Her şeyden önce hayırlı geceler diliyorum. Bugün, bu gece hepimiz 
için bir onur günüdür, onur gecesidir. Onurumuz için sesimizi yükseltme günüdür, 
gecesidir. Bu gece karanlık gibi görünebilir ama yarın şafak doğduğunda demokra-
simizin, milli onurumuzun, insanlık onurumuzun korunduğu bir güne başlamalıyız. 
Bugün hangi partiye mensup olduğumuz, hangi siyasi görüşü benimsediğimiz önemli 
değildir. Çünkü bu millet bir bütün olarak 10 Ağustos 2014’te  cumhurbaşkanını hür 
iradesi ile seçmiştir, 1 Kasım 2015’te de parlamentosunu hür iradesi ile seçmiştir. Bu 
hükümet de bu partlamentodan çıkmıştır. Dolayısıyla bütün milletime sesleniyorum: 
Onurumuzu nasıl dış müdahalelere karşı korumuşsak, doğrudan bize, bizim irademize 
müdahale şeklindeki bu tür teşebbüslere karşı da korumak konusunda hiçbir tereddüt 
göstermemeliyiz. Hepimiz omuz omuza! Her siyasi görüşe, her farklı etnik mezhebî 
gruba ait olan bütün vatandaşlarım! Bugün oyumuzu, irademizi, milli kimliğimizi ko-
ruma günüdür. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli subaylarına sesleniyorum! 
Silahlı kuvvetlerimiz bütün tarih boyunca milletin emrinde olmuştur ve millet emrini 
milli irade ile tecelli ettirmiştir. Silahlı kuvvetlerimizin onurunu korumak için de bütün 
Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın, milletimizle karşı karşıya gelmek değil, milletimizle 
omuz omuza durma günüdür. En küçük neferinden en üst kademedeki komutanına 
kadar, ben, bu Silahlı Kuvvetler’le çalışmış bir başbakan olarak ifade ediyorum: Sizlere 
güveniyoruz. Sizler bir takım illegal yapıların emirlerine itaat etmeyeceksiniz. Milletin 
iradesine saygılı ve milletin iradesinin içinden çıkmış parlamentosuna ve onun içinden 
çıkan demokratik hükümetine sadık kalacaksınız. Silahlı Kuvvetler’imiz bugün tarihinin 
en önemli sınav günlerinden birinden geçiyor. Milletimiz bir sınavla karşı karşıya. Bu 
darbeye kim teşebbüs etmişse, arkasında kimler varsa bilsinler ki bu millet kolay teslim 
alınan bir millet değildir. Bilsinler ki Türk Silahlı Kuvvetleri geleneğini kolay kurmamıştır 
ve son derece çetin günlerde millet iradesine karşı çıkanlara da dimdik durmuştur. 

Ben bu zor günde, bu zor gecede güzel bir aydınlık güne doğacağımız inancını ta-
şıyorum. Milletimiz topyekün omuz omuza olmalıdır. Seçilmiş cumhurbaşkanının, 
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seçilmiş parlamentonun, seçilmiş hükümetin yanında durmalıdır. Bugün bir onur 
günüdür, onurumuza sahip çıkma günüdür. Ben başta NTV olmak üzere demokratik 
yapıdan, demokrasiden yana tavır alan bütün yayın kuruluşlarına da teşekkürü bir 
borç biliyorum. Gün ses yükseltme günüdür, gün onurumuzu koruma günüdür. Hiç 
kimse demokrasimizi de milletimizi de teslim alamayacaktır. Eğer birilerinin herhangi 
bir şekilde bir görüşü varsa bunu demokratik platformlarda dile getirir ve millî iradenin 
tecelli edeceği demokrasi yöntemleri içinde kalır. Bizler bu yöntem dışına çıkan kim 
olursa olsun, çağdaş hukuk devletini ve milli birliği temsilin ana odağı olan demokrasiyi 
korumaya kararlıyız. 

Ben tekrar teşekkür ediyorum ve bütün gücümüzle demokrasinin ve memleketimizin 
yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. 1 Kasım’daki iradeye herkes sahip çıkmalı. 

Oğuz Haksever: Çok çok teşekkür ederiz sayın Davutoğlu. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün  
NTV’ye Yaptığı Açıklama (00:58)

Oğuz Haksever: İnternet üzerinden 11. Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül ile 
bağlantı halindeyiz. Sayın Gül, olanlarla ilgili değerlendirmelerinizi rica ediyoruz 
öncelikle efendim.

Abdullah Gül: Önce bütün milletimize şunu söylemek isterim. Düşüncesi, fikri, partisi 
ne olursa olsun herkes bu farklılığını bir kenara bırakmalı bugün ve demokrasi için 
sımsıkı sağlam durması gerekir. Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Türkiye bir 
Afrika ülkesi değil. Türkiye’de böyle bir grubun darbe yapması, milli iradeye karşı 
çıkması, böyle bir gece baskınıyla rejim değişikliği yapıp her şeye, nizama el koyması 
düşünülemez, kabul edilemez. Dolayısıyla hatada olanlar bir an önce hatasından 
vazgeçsin, hemen boşaltsınlar, kışlalarına çekilsinler. Bu zaten bir emir komuta zinciri 
altında olan bir şey değil, gayet açık bir şekilde. 

Genelkurmay Başkanı[nı], bir tarafta terörle bir tarafta Türkiye’nin milli menfalarını 
kazanmak ve savunmak için büyük bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
başını bu şekilde tutmak büyük bir zuldür, çok büyük bir suçtur. Herkes, bu hatayı 
yapanlar bundan hemen vazgeçsinler, kışlalarına dönsünler. Bir daha milletin yüzüne 
bakamayacak hale gelirler. Tekrar bütün aziz milletimden benim ricam, gayet vakar 
içerisinde, herhangi bir saldırganlık olmadan, herhangi bir çatışmaya hiç fırsat ver-
meden, ağırbaşlı bir şekilde demokrasiye sahip çıkmalarıdır. Gün bu gündür! Herkesin 
sınav günüdür. İnanıyorum ki Türkiye bu sıkıntılı geceyi atlatacak. Ve ondan sonra 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukukun geçerli olduğu bir nizam olacak 
Türkiye’de. Onun için bir kez daha bütün aziz vatandaşlarımdan ricam şudur ki; bu tip 
ne olduğu belirsiz müdahalelere, ayaklanmalara karşı saflarını sık [tutsunlar] gayet 
tavırlı dursunlar ve demokrasiye, millet iradesine sahip çıksınlar.

Oğuz Haksever: Sayın Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı, siz de vatandaşlardan 
bu girişime karşı duruş mesajını ortaya koydunuz. Yalnız bir sözünüz dikkatimi çekti: 
“Genelkurmay başkanını tutuyorlar” dediniz. Böyle bir bilgi mi var sizde efendim?
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Abdullah Gül: Bunu tabii ki televizyonlardan ve gelen haberlerden duyuyorum. Böyle 
bir ayıbı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup hiç kimse yapamaz, böyle bir zulü Türk 
Silahlı Kuvvetler tarihine kara leke olarak geçiremez. Bunu kimler yapıyorsa bir an 
önce bu yanlışlarından vazgeçsinler ve bir an önce yaptıkları hata[nın], yaptıkları bu 
büyük yanlışın farkına varsınlar. Kendilerine kim talimat veriyorsa bu talimatlarını 
asla dinlemesinler. 

Buket Aydın: Sayın Gül, herkes aslında sokağa çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yani bu 
çağrılar bir şekilde yanıt bulmuş gibi gözüküyor. Siz bunun dönüşünün nasıl olaca-
ğını düşünüyorsunuz? Herkes, çünkü özellikle sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısının 
ardından, sokaklarda. Her yer boştu, şimdi bir hareketlilik başladı. Biz de aktarıyoruz. 

Abdullah Gül: Şu… Tekrar hatırlatıyorum, bakın: Türkiye bir Latin Amerika ülkesi 
değil. Türkiye bir Afrika ülkesi değil. Bu şekilde gece baskınıyla Türkiye’de yönetim 
asla değişmez. Onun için ülkeye daha çok zarar vermemek için, vatandaşlarımız 
arasında üzüntüyü [daha] fazla derinleştirmemek için, Türkiye’yi bir kaosa sokmamak 
için bir an önce bu yanlışın içerisine bulaşmış olanlar, hemen vazgeçsinler bunlar. 
Kendilerine talimat verenler varsa, bunların yanlış olduğunu söylesinler. Ve emir 
komuta zinciri içerisinde olmayan hiçbir şeyi kabul etmesinler. Türkiye inanıyorum 
ki bu günleri atlatacaktır. 

Oğuz Haksever: Sayın Gül, sizin bulunduğunuz yerde bir olağanüstülük var mı efendim?

Abdullah Gül: Yok. Hiçbir aksilik yok.

Oğuz Haksever: Peki sayın Cumhurbaşkanımız, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolun 
yayınımıza katkılarınız için.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanında yaptığı 
basın açıklaması (04:15)

Recep Tayyip Erdoğan: Şimdi değerli arkadaşlar, bugün, bildiğiniz gibi, öğleden sonra 
bir hareketlilik, ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde, mevcuttur. Ve bu hareketliliğin 
neticesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içerisinde bir azınlık, ne yazık ki ülkemizin 
birliğini beraberliğini, bütünlüğünü hazmedemeyen; milletimizin birliğini, beraberliğini 
ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet 
yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı 
kuvvetlerimizin içinde de  emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumların da kendine 
yer bulmuş, her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bu günlere kadar da bu şekilde gelmişti.  
Şu andaki hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana 
ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler, bunu bir defa peşinen 
söyleyeyim. Yani burada milletin oylarıyla işbaşına gelmiş olan bir hükümete, mil-
letin oylarıyla işbaşına gelmiş - Anayasa’nın ifadesiyle - Başkomutan olarak Tayyip 
Erdoğan’ı hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bitiş olmayacak. Onlar hangi yola, 
başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki; biz bu yola, bu 
kutlu davaya  başımızı koymuşuz, canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Ve her 
olanda hayır vardır anlayışından hareketle de şu anda bu olay, bu hareket Allah’ın 
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bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken 
silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir.  Şu anda 
biliyorsunuz Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. YAŞ’ın öncesinde böyle bir 
adımın atılmış olması manidardır. Çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, 
çok iyi biliyorlardı onun için de böyle bir adımı attılar.

Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni Türkiye’nin davranış 
biçimleri çok daha farklıdır. Ve bu davranış biçimlerini kullanmak suretiyle biz bu 
adımı atıyoruz. Bakın şu anda şu  çatısı altında bulunduğumuz Yeşilköy Atatürk 
Havalimanı, şurada kısa bir süre önce  DAİŞ militanlarının adeta işgaline uğramış 
ve burada onlarca insanı kaybetmiştik.

Şimdi de paralel devlet yapılanmasının bir işgali burada söz konusu ve düşünebi-
liyor musunuz?: Atatürk Havalimanı’nın üzerinde F-16’lar uçuyor. Bu F-16’lar niye 
uçuyor? Biz bu F-16’ları niye aldık? Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun 
diye aldık. Şimdi ise bu F16’ları uçuranlar, uçurmaya muktedir olduğunu zanne-
denler - düşünebiliyor musunuz? - bu havalimanına normal yolcuların inmesine, 
kalkmasına bile müsaade etmemek üzere bunu yapıyor ve cumhurbaşkanını da 
bir taraftan tehdit ediyor.

Ben buraya gelmeden önce farklı bir yerdeydim; Marmaris’te. Ve ayrıldığım yerde 
de hemen arkamdan oraları ne yazık ki aynı şekilde bombalamışlar. Herhalde 
bizim hâlâ orda olduğumuzu zannediyorlardı ve buraya gelişimizi de herhalde 
takip edemediler. Şimdi yaptıkları iş bu. Aynı şekilde devletin kurumlarına, MİT’e, 
cumhurbaşkanlığına, başbakanlığa... Ve benim şu anda genel sekreterimi alıp gö-
türdüler. Ne oldu? Ne yapacaksınız siz benim genel sekreterimi alıp götürmekle? 
Genelkurmay başkanımızın şu anda durumunu bilemiyorum. 

Ama hemen buradan bir seslenmede bulunuyorum: 

Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak 
üzere, komutanlarına sesleniyorum: Sizler, inanıyorum ki, bu milletin değerle-
rine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz 
komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki 
onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. 
Onlar  Pensilvanya’dan talimat alıyorlardı. Onlar gelip de, ordunun içerisindeki ast 
üst zincirine bağlı olarak bir çalışma yapmıyorlardı. Aynı şekilde er/erbaş bütün 
askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız. Sizler bizim Mehmetçiği-
mizsiniz. Evlatlarımız olarak, Mehmetçiğimiz olarak, Mehmetlerimiz olarak şu 
anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize 
karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil.  Bu silahlar size bu 
millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen silahları eğer siz, size 
bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de, faturasını da ağır 
ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. Bakın şu anda yargı tutuklamaya 
başladı. Bir çok yerde albay, binbaşı, yarbay vs. şu anda tutuklanıyorlar. Ve bu 
orada kalmayacak. Daha yukarılara da gidecek. Çünkü gitmesi gerekiyor. Ordumuz 
temizdir. Silahlı kuvvetlerimizin tertemiz haline leke getirilmemesi lazım. Leke 
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getirenlerin burada kalması, bilesiniz ki, silahlı kuvvetlerimizin geleceğini mah-
veder. Onun için bu operasyona başladık, bunu tam manasıyla artık bitireceğiz. 
Bugün bu iş başladı, ama bunun devamı nasıl  terör örgütleriyle olduysa aynen 
bunda da bu şekilde devam edecek. Zira bu da bir terör örgütüdür demiştik. İşte 
buyurun, aynı zamanda silahlı bir terör örgütü de olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. 
Öyle çıktı ki, bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla milleti vuruyorlar. Böyle bir 
durum ortaya çıktı, bu bambaşka bir felakettir. 

Ve dünya medyasında da bazı, ülkemizin bu gelişmesini hazmedemeyenlerin 
kalkıp ‘asker Türkiye’de duruma el koydu’ [yazması]. Nereye el koydu? Askerin 
içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye’de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan 
bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. 
Ve bizler görevimizin başındayız. Ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah’ın iz-
niyle yürüteceğiz. Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Bunu bilmenizi 
istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sonu iyi olacak. Sağolun. 

Bir muhabir: Son durum nedir? Acaba son durum nedir şu anda? 17 şehit olduğu 
söyleniyor Gölbaşı’nda.

Recep Tayyip Erdoğan: Arkadaşlar, şu anda sayısal durumları bilmiyoruz. Ama 
bakanlar kurulumuz Çankaya’da çalışmalarını sürdürüyor. Ve zannediyorum kısa 
bir süre içerisinde başbakanımız da onlarla beraber olacak. Ve bakın sizin için en 
önemli olan nedir biliyor musunuz? Şu anda Türkiye genelinde -saatimiz kaç? 
04:30- milyonlarca vatandaş nerde? Sokaklarda. Niye bu millet sokaklarda? 

Bir vatandaş: Sayın cumhurbaşkanım, ben Kürdüm, Bingöllüyüm. Bayrağım 
şerefimdir, ülkem şerefimdir ve ben buraya (…) eğer gerekiyorsa ölmeye geldim.

Recep Tayyip Erdoğan: Allah razı olsun. Bu bir şeyi gösteriyor. Ha millet.. Hep şunu 
söyledik: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ve milyonlarca insan şu anda sokaklarda 
eğer şu gelişmelerin sonucunu bekliyorsa bu, şu demektir: Biz sonuna kadar 
bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla 
çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil, bu tanklar onlara 
emanettir. Ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Şu anda yargı bunlarla ilgili zaten 
operasyonlar sürdürüyor. Aynı şekilde bunlar da devam edecek. 

Bir muhabir: Efendim, askerî anlamda bu darbe girişiminin başında kimin olduğunu 
biliyor musunuz acaba? Kimdir? İsmi var mı?

Recep Tayyip Erdoğan: Arkadaşlar, biraz sabırlı olun. Hepsi çıkar meydana.

Ben şu anda halkımla beraberim, bir yere gitmiyorum. Vatandaşlarımla beraberim. 

[Biz de sizinleyiz sesleri]
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16 Temmuz 2016 TBMM Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 
Ortak Bildiri Metni

Bizler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik 
Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak aziz milletimizin kendisine, millî 
iradeye, devletimize, özellikle de millet iradesinin temsilcisi olan milletvekillerine ve 
Gazi Meclise yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hâle 
getirilen darbe girişimini ve Meclise yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Milletimiz, bütün dünyaya örnek olacak şekilde darbenin karşısında durmuş ve kanlı 
darbe girişimini engellemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kurumlarını canı pahasına 
koruyan bu aziz millet her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmektedir. Bu 
uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı da 
asla unutmayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu aziz ve kahraman milletin temsilcisi olarak mille-
timizin verdiği yetkiyle bombaların ve kurşunların altında görevini ifa etmiş, bir kez 
daha milletine layık bir Meclis olduğunu göstermiştir. 

Unutulmamalıdır ki TBMM, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, Türkiye’nin demokrasiye 
geçişini gerçekleştiren, demokratik parlamenter sistemi yıllar içinde geliştirmiş, bir 
milleti yokluk ve yoksulluktan alıp muasır medeniyet seviyesine çıkarmanın müca-
delesini vermiş bir meclistir. 

Meclisimiz tek yürek, tek vücut olarak büyük bir cesaretle darbeye karşı haysiyetli bir 
duruş sergilemiştir. Darbecilere gereken cevabı, dünyaya da gereken mesajı vermiştir.  
TBMM’nin, meşum darbe girişimine karşı sergilediği kararlılık, Türkiye’de demokrasinin 
daha da yerleşmesi ve gelişmesi adına da son derece değerlidir. 

Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, millî iradeye, Gazi 
Meclise uzanacak her el, karşısında TBMM’nin çelikten iradesini bulacaktır. 

TBMM milletin demokrasiye sarsılmaz inancını yansıtmayı sürdürecektir.

Meclisimizde bulunan tüm parti gruplarının darbe girişimine ortak bir tavır ve ortak 
bir dille karşı durmaları değerlidir ve tarihe geçecektir. Bu ortak tavır ve ortak dil, 
milletimizi ve millî iradeyi daha da güçlendirecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yürek hâlinde görevinin başındadır. 

Milletin Meclisi, millete ve egemenliğine yönelik bu saldırıya girişenlere bedelini 
hukuk içinde en ağır şekilde ödetecektir. 

Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının en somut ispatı da işte bu ortak bildiridir.  
Dört parti olarak farklı görüşlerimiz olsa da hepimiz, tüm milletvekillerimizle, tüm 
teşkilatlarımızla, milli iradenin yanındayız, milli iradeye hep birlikte sahip çıkıyoruz 
ve ebediyen sahip çıkacağız. 

Milletimiz müsterih olsun. 

Milletin Meclisi ve milletvekilleri, milletin emanetini yere düşürmemiştir ve düşürmeyecektir.  
Bir kez daha demokrasimize, milletimize, milli iradenin tecelligahı TBMM’ye saldırıyı 
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şiddetle kınıyoruz. Demokratik tepki sınırlarını aşan, ülkemize yakışmayan şiddet 
eylemlerinden uzak durulmasını halkımızdan rica ediyoruz. 

Darbeye direnirken vefat eden şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 

Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun diyoruz. 

Bu zor anımızda Türkiye’nin ve aziz milletimizin yanında duran, destek mesajlarını 
ileten tüm dost ve kardeş ülkeleri de buradan selamlıyoruz.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Basın Bildirisi 
(20 Temmuz 2016)

Milli Güvenlik Kurulu 20 Temmuz 2016 tarihinde toplanmıştır. 

1. Toplantı neticesinde aşağıdaki hususların aziz milletimizle paylaşılması kararlaş-
tırılmıştır: 

“Fetullahçı Terör Örgütü adı verilen bir ihanet çetesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri içindeki mensupları vasıtasıyla silahlı bir darbe girişimi başlatmıştır. 

Bu örgüt, kuruluş aşamasından itibaren etkisi altına aldığı eğitim kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, medya kuruluşları, ticari kuruluşlar ve kamu görevlileri aracılığıyla 
milleti ve devleti kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı 
terörist canilerini harekete geçirerek ülke yönetimine el koymaya çalışan Fetullahçı 
terör örgütün bu girişimi, milletimizin feraseti, cesareti ve fedakârlığı ile güvenlik 
güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde başarısız olmuştur. 

Bu tarihi süreçte canlarını hiçe sayma pahasına milli iradeye ve demokrasiye sahip 
çıkan aziz milletimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medya kuru-
luşlarımız, tüm görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak silahlı darbe girişimi karşısında 
tek vücut olmuş ve meydanları çete mensubu terörist hainlere terk etmemiştir. 

Devletimiz, milletiyle el ele vererek, ertesi gün akşam olmadan silahlı darbe girişimini 
bastırmış, durumu kontrol altına almıştır. “

2. Kurulumuzca sivil, asker, polis tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar 
dilenmiştir.

3. Kurulumuz, demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne olan 
bağlılığı bir kez daha teyit etmiştir. Toplantıda, kurul üyelerinin değerlendirmeleri 
doğrultusunda, bundan sonra atılması gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür. 
Bu çerçevede, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi 
amacıyla, Anayasamızın 120. maddesi gereği, hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi 
tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu tavsiye, sadece ve sadece demok-
rasiye, hukuk devletine, hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması 
için yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneliktir. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından MGK ve 
Bakanlar Kurulu Toplantılarını Müteakiben Yapılan Basın 
Açıklaması (20 Temmuz 2016)

Ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım,

Dünyanın dört bir yanında gönlü ve gözü Türkiye’ye kilitlenmiş sevgili dostlar, 
Aziz kardeşlerim;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye, 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren tarihinin en kritik günlerinden 
birini yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri-
miz içinde yuvalanmış bir grup, emir-komuta zinciri dışına çıkarak darbe girişimi 
başlatmıştır. Fetullahçı terör örgütü üyesi oldukları anlaşılan bu grup, uçaklarla, 
helikopterlerle, tanklarla, silahlarla devlete ve millete karşı saldırıya geçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Genelkur-
may Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve 
çeşitli askeri birimlerimiz, yoğun saldırı altında kalmıştır. Şahsımın ve hükümetin 
kararlı duruşu, milletimizin darbe girişiminde bulunanların karşısına cesurca 
dikilmesi ve güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi sayesinde hamdolsun bu 
teşebbüs amacına ulaşamamıştır.

Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında dar-
becilerin silahları da, tankları da, helikopterleri de, uçakları da işe yaramamıştır. 
Asker elbisesi giymiş teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve 
geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca kahramanlık destanları yazmıştır.

Gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milleti-
mizin tüm fertleri darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Darbe teşebbüsünde 
bulunan hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız gözlerinin önünde onlarca 
kişi vurularak şehit olurken, yaralanan birçok kardeşimiz de bütün bu şehit 
olan kardeşlerimizi o yaralı halleriyle kurtarmak gayreti içerisine girmiş, sabaha 
kadar kararlı bir şekilde direnişlerini sürdürmüşlerdir. Hamdolsun, kendisini bu 
vatanın bir evladı, bu milletin bir ferdi olarak hisseden herkes darbe girişiminin 
karşısında yer almıştır.

Milletimiz 1960 darbesinde Menderes ve arkadaşlarına sahip çıkamamanın 
üzüntüsünü yıllarca yaşamıştır. 1980 darbesinde bir sağdan, bir soldan anlayışıyla 
darağaçlarına gönderilen gençlerine sahip çıkamayan toplumumuzun acısı hâlâ 
tazedir. 15 Temmuz 2016 tarihi, bu kötü gidişe dur denilen bir dönüm noktası 
olmuştur. Ülkemiz tarihinde ilk defa bir silahlı darbe girişimi, milletin bizzat kendisi 
tarafından akamete uğratılmıştır.

Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını, vatandaşlarının canı pa-
hasına ispat etmiştir. Darbe girişiminde bulunanların açtıkları ateş sonucu sivil 
vatandaşlarımızdan, polislerimizden ve askerlerimizden şu an itibarıyla 246 
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masum insan hayatını kaybetmiş, 1536 masum vatandaşımız da yaralanmış-
tır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum.

Çok açık söylüyorum, şu anda şu siyasi parti, bu siyasi, parti; bunun üzerinde 
duracak değilim. Ama cumhurun başkanı olarak ben milletimle iftihar ediyorum 
ve milletimizle birlikte inanıyorum ki bütün bu engelleri aşmak suretiyle demok-
rasi tarihine bir kahramanlık destanını Türk milleti olarak biz yazmış oluyoruz; 
bu böyle anılacaktır.

Aziz vatandaşlarım;

Darbe girişiminin haber alındığı andan itibaren Cumhurbaşkanı olarak başbakanı-
mızla, bakanlarımızla, Emniyet Teşkilatımızla, Silahlı Kuvvetlerimizin darbecilere 
karşı duran komutanlarıyla çok yakın bir çalışma içinde olduk. Tüm tehlikeye ve 
tehditlere rağmen derhal İstanbul’a giderek milletimle birlikte darbecilerin kar-
şısında dimdik bir duruş sergiledik. Milletimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında, 
darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf edilmiştir.

Bugün, yani 20 Temmuz Çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulu’muzu 
topladık, ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik 
Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirme sonunda, darbe girişiminde 
bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için 
ülkemizde Anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini, 
hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğ-
rultusunda Türkiye’de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.

Bilindiği gibi Anayasamızın 120. maddesi, ülkede demokrasiyi, temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri olması durumunda 
olağanüstü hal ilan edilmesine imkan sağlıyor. Olağanüstü hal ilanının amacı, 
ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine 
yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde 
atabilmektir. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı 
değildir, tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir.

Yaşadığımız darbe girişimi Türkiye’de kimlerin canları pahasına demokrasinin ve 
hukuk devletinin yanında olduğunu, kimlerin de diktatörlük peşinde olduğunu 
açıkça ortaya koymuştur. Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuru-
luşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emir-komuta kademesi ve elbette en 
önemlisi milletimiz tercihinin daima demokrasiden yana olduğunu göstermiştir.

Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesinden itibaren meydanları, sokakları doldurarak 
devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu haykıran tüm vatandaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

Partisi, siyasi fikri, inancı ne olursa olsun, tankların karşısında dikilen her bir 
vatandaşım benim gözümde Mehmet Akif’in ifade ettiği gibi: “İmandır o cevher 
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ki İlahi ne büyüktür, / İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.” Onlar gerçekten o 
imanlarıyla o tankların karşısında durdular ve şahadete koştuklarını haykırdılar.

Değerli kardeşlerim;

Namluların karşısında dimdik duran, ki bu noktada tabii ki beraber yıllarca ça-
lıştığımız arkadaşlarımızı da biz burada uğurladık. Önüne, arkasına bakmadan 
paletlerin altına yatan 32 yaşındaki bir hanım kardeşimiz, bakıyorsunuz şahadete 
yürüyor. Bunlar işte bir bayanı tankla ezecek kadar alçak, bu denli namussuz, 
bu denli vahşi… Ama benim o hanım kardeşim, şahadet şerbetini yudumladı ve 
oraya yürüdü. Durmadılar; ama milletim de durmadı. Onlarca insan vurulduğu 
halde saatlerce bulunduğu yeri terk etmeyen vatandaşlarımın her biri İstiklal 
Harbi kahramanlarımızın torunları olduklarını ispatlamışlardır. Savaş uçakları, 
helikopterler tepesinde dolaşıp bombalar atmasına, ağır silahlarla ateş etmesine 
rağmen sokakları, asker kılıklı teröristlerin hedef aldıkları yerleri boşaltmayan 
kardeşlerimin kahramanlığını ifade edecek kelime inanın bulamıyorum.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından başka birileri yeniden aynı cüreti göste-
remesin diye günlerdir tüm şehirlerimizin meydanlarında demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlarımızın her biri isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını bilmelidirler. 
İşte bugün saat 4, baktım 4’ten itibaren herkes Kızılay’a yürümeye başlamış, şu 
anda yine binlerce insan Kızılay Meydanı’nda, onbinler Konya’da meydanda ve 
biraz sonra telekonferansla onlara bağlanacağız, onlara hitap edeceğiz.

Şurası çok çok önemli: Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, An-
kara Emniyet Müdürlüğü binalarında görev yapanlar başta olmak üzere, darbe 
girişiminde bulunanların ağır saldırıları altında kalmalarına rağmen bir an olsun 
tereddüt göstermeden görevlerinin başına koşan, mücadele eden polislerimizin 
fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde darbe girişimlerine karşı kararlı bir duruş 
sergileyen, bu uğurda şehit olan, yaralanan askerlerimizin sağlam duruşlarını da 
milletimiz asla unutmayacak ve onları sürekli hayırla yâd edecektir. Ve kendile-
rine yanlış emir veren, ‘artık komuta da bizdedir’ diyeni, evet, alnından vurarak 
öldürmek suretiyle daha sonra kendisi de şehit olan askerimizi, Niğdeli kardeşimi 
de ben buradan hayırla yâd ediyorum, mekanı cennet olsun.

Valiliklerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere darbe girişimini haber aldıkları 
andan itibaren tüm imkânlarıyla, tüm güçleriyle devletlerinin ve milletinin yanında 
yer alan kurumlarımızın yöneticilerini de tebrik ediyorum. Aynı şekilde darbe 
teşebbüsü karşısında millet iradesinin yanında saf tutan tüm medya kuruluşla-
rımıza ve sivil toplum örgütlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletim;

Türkiye tarihinin en güçlü devlet-millet birlikteliğini 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında ortaya koymuştur, milletimiz devletine, devletimiz de milletine sahip 
çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir 
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vatandaşımızın, hiçbir kurumun en küçük bir endişesi olmasın. Hükümetimizin 
ilan ettiği olağanüstü hal, bu değerleri onlara yönelik saldırılardan koruma amacı 
gütmektedir, asli hedef budur.

Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese edilemeyecek derece küçük terör olayları 
karşısında benzer tedbirler alan Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların 
Türkiye’yi eleştirmeye hakları kesinlikle yoktur. Aldığımız bu kararı eleştirmeye 
kesinlikle hakları yoktur, önce onlar kendilerine baksınlar. Biz kimseden ihsan 
istemiyoruz, sadece gölge edilmesin yeter. Bu millet kendi kaderini belirlemeye 
muktedirdir, bunu herkes böyle bilsin.

Olağanüstü hal ilanının sadece ve sadece ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör 
tehdidine karşı gerekli önlemlerin alınmasına; demokrasinin, hukuk devletinin, 
temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir tedbir olduğunun altını 
özellikle çizmek istiyorum.

Özellikle ekonominin yurt içindeki ve yurt içindeki unsurlarının olağanüstü hal 
uygulaması konusunda en küçük bir olumsuz çekinceleri, tereddütleri olmama-
lıdır. S&P (Standard & Poor’s / Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu) 
Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye, görünümünü de durağandan negatife 
indirmiş. Türkiye’yle senin ne alakan var? Türkiye senin şu anda zaten üyen 
filan değil. Daha önce de bunları yaptın. Biz dedik ki, ‘bizim seninle alakamız 
yok’ ve kestik ilişkiyi. Şu anda siyasi bir karar açıklıyor kendine göre, yani ‘ben 
bunu açıklarsam acaba Türkiye’de yatırımlar’ durur mu? S&P, boşuna uğraşma, 
bizimle hele hiç uğraşma, aynı şeyleri bundan önce de yaptınız tutmadı ve bu-
gün de tutmaz. Biz kararlı bir şekilde yatırımlarımıza nasıl devam edeceğimizi 
göreceksin. Bak Osmangazi Köprüsü’nü açtık, şimdi 26 Ağustos’ta Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü de açacağız, 20 Aralık’ta inşallah Avrasya Tüneli’ni, Boğaz’ın 
altından onu da açacağız. Sizin gücünüz bizim bu yatırımlarımızın ne açılmasına, 
ne de yapılmasına yetmez; biz buna devam edeceğiz.

Bütün bu yaptıkları değerlendirme Türkiye ekonomisinin gerçeklerini yansıtmıyor. 
Bunlar her şeyi yapabilirler böyle dönemlerde. Zaten onlar böyle dönemlerde bu 
anları beklerler. Yarın bakarsanız bunlar piyasaya bol bol virüs de salarlar, farklı 
bazı adımlar atmaya da yönelirler.

Ama şunu çok açık ve net söylüyorum: Bu süreçte Türkiye başta tasarrufların 
arttırılması konusundaki teşvikler olmak üzere, ekonomideki reformlarını kesintisiz 
sürdürecektir. Merkez Bankamız gayet güzel açıklamalarını, ön açıcı açıklamalarını 
da yaptı. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Piyasada 
herhangi bir likidite sıkıntısı söz konusu değil ve olmayacaktır da. Piyasaların 
kendi kuralları içindeki işleyişleri konusundaki hassasiyet, izlenen rasyonel 
ekonomi politikası çerçevesinde sürecektir. Her zaman söylüyorum, yine biz mali 
disiplinden asla taviz vermez, yolumuza böyle devam ederiz.
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Bugün yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu Toplantımızın hemen arkasından icra 
ettiğimiz Bakanlar Kurulu Toplantımızın ve aldığımız kararların ben hayırlı ol-
masını diliyorum.

Milletime şunu söylüyorum: ‘Eyvah, şimdi olağanüstü hal ilan edildi, yoksa bu 
süreçte artık valiler devreden çıkıp Silahlı Kuvvetler mi yönetime el koyacak?’ 
Asla böyle bir şey söz konusu değil. Tam aksine valilerimizin yetkileri, iradeleri 
bu süreç içerisinde daha da artacak ve Silahlı Kuvvetlerimiz valilerimizin emrinde, 
onların yönetiminde bu süreci sürdüreceklerdir. Ve bizler demokrasiden asla 
taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz, bunu da böyle biliniz. Silahlı 
Kuvvetlerimiz de kesinlikle hükümetinin emrinde, hükümetiyle beraber hareket 
etme noktasındadır.

Anayasamızın amir hükmü gereği, bu milletin seçmiş olduğu cumhurbaşkanı 
olarak, başkomutan olarak bizler de askerimizle beraber Silahlı Kuvvetlerimi-
zin içerisindeki bütün o virüsleri temizleme mücadelesini sürdüreceğiz. Diğer 
kurumlarımızda, emniyette ve diğerlerinde bu tür virüsleri de görüyorsunuz 
temizleme süreci devam ediyor, kararlı bir şekilde bu da devam edecek. Çünkü 
adeta bir kanser virüsü gibi vücut metastaz oldu, bunu temizlemeye mecburuz. 
Bunu inşallah temizleyeceğiz ki milletimiz huzur bulsun, milletimiz geleceğe 
umutla bakmaya devam etsin.

Ben milletime şunu hatırlatıyorum: Sakın endişeye kapılmayın, hiçbir endişeye 
yer yok. Türkiye bu badireyi hamdolsun atlattı ve bundan sonra da yatırımlarıyla 
beraber bu süreci güçlenerek devam ettirecektir.

Hepinize en kalbi duygularla, şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Kalın sağlıcakla.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ve 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

 - Belgeler -
Hazırlayan: Serhat Aslaner

22 Temmuz 2015 Tarihli Cuma Hutbesi

GÜN, MİLLETÇE KENETLENME VE GELECEĞİMİZİ İNŞA ETME GÜNÜDÜR 

Kardeşlerim!

 Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Gevşeklik göstermeyin, 
üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.”* 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müminin 
durumuna şaşılır! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. 
Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı 
geldiğinde ona sabreder; bu da onun için hayır olur.”**

 Kardeşlerim! 

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte engin rahmetiyle milletimizi büyük 
sıkıntılardan ve felaketlerden kurtaran Yüce Allah’a sonsuz hamd-ü senalar olsun. 

Bu süreçte kendilerine şehitlik nasip olan bütün kardeşlerimize Cenabı Hak’tan 
rahmet ve mağfiret, yakınlarına ve milletimize sabr-ı cemil ve metanet diliyorum. 
Yaralılarımıza acil şifalar vermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. 

Aziz Kardeşlerim! 

15 Temmuz gecesi millet olarak tarihimizin en zor, en uzun ve karanlık gecelerinden 
birini yaşadık. Yüce Rabbimiz, bütün unsurlarıyla milletimize kenetlenmeyi nasip etti 
ve milletimiz emanetine sahip çıktı. Hiç kuşkusuz millet olarak sahip olduğumuz bu 

* Al-i İmran, 3/139.

** Müslim, Zühd ve rekâik, 64.
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birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu en büyük nimetlerden biridir. Hamdolsun! Bu büyük 
nimet sayesinde ateş çukuruna yuvarlanmaktan ve karanlığa gömülmekten kurtulduk. 

Kardeşlerim! 

Bu acı tecrübe bize şunu gösterdi: Hiçbir güç Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yü-
reklerden daha üstün olamaz! Bu hain saldırılar bize şunu öğretti: Şerefli milletimizi 
sindirmeyi, itibarını zedelemeyi hedefleyenler rezil ve zelil olmaya mahkûmdur! Kim 
mazlumun, mağdurun, muhacirin yanındaysa Cenab-ı Hakk’ın kudret, rahmet ve 
inayeti de onun yanındadır. 

Değerli Kardeşlerim!

 Allah’a sonsuz hamdolsun ki, bu topraklar asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet 
şüheda evladıdır. Bu ezanlar, bu cumalar İslam’ın şiarıdır. Bu dinin, tek bir harfi bile 
değişmeyen bir kitabı vardır. Bu dinin, en güzel örnek olma vasfına sahip bir Peygam-
beri vardır. Allah’ın bize verdiği bir akıl, bir kalp vardır. Bizim değişmez değerlerimiz, 
14 asırlık engin bir tecrübemiz vardır. Hiçbirimiz Müslüman olarak bütün bunları 
bir tarafa bırakamayız. Aklımızı, idrakimizi, vicdanımızı bir kişiye ya da gruba teslim 
edemeyiz. Dünya menfaati için dinimizden geçemeyiz. Din-i mübin-i İslam’ı alet 
ederek dünyayı elde etmeye çalışanlara ise asla fırsat veremeyiz. 

Muhterem Kardeşlerim!

Geliniz, bu Cuma gününde, bu mübarek saatte hep birlikte el açıp Yüce Rabbimize 
yalvaralım:

 Allah’ım! 

İzzetine sahip çıkmak için tanklara meydan okuyan bu millete zeval verme!

 Asırlar boyunca mazlumların umudu olmuş, mağdurların yanında yer almış, muha-
cirlere kucak açmış bu milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme! 

Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları 
ekmeye çalışanlara fırsat verme! 

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düş-
manlardan bizleri halas eyle! 

Biz sırtımızı sana dayadık, sana güvendik, gücümüzü sana ettiğimiz imandan aldık, 
yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah’ım! 

Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma Allah’ım! 

Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Allah’ım! 

İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, 
mağrur olup haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınırız. 

Sen, milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer 
eyle! 

[22 Temmuz 2016 tarihinde okunmak üzere Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlanarak bütün camilere gönderilen Cuma Hutbesi metnidir.]
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Olağanüstü Din Şûrası Kararları* (3-4 Ağustos 2016)  
Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY

Dini istismar eden bir örgüt (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz 2016 gecesinde 
gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin ardından, ülke ve millet olarak içinden 
geçtiğimiz süreci değerlendirmek, bu ve benzeri yapıların ülkemize, milletimize 
ve dinimize verdiği zararları tespit etmek, dinî açıdan bu konularda istişarelerde 
bulunmak ve atılacak somut adımları belirlemek amacıyla Din Şûrası Tüzüğü’nün 
5’inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı, tek gündem maddesiyle 3-4 
Ağustos 2016 tarihlerinde Din Şûrası’nı Ankara’da olağanüstü toplamıştır. 

Hain ve kanlı darbe girişimi karşısındaki vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm 
dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip 
çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu ve bu direnişte 
milletimizin maneviyatını canlı tutan bütün din gönüllüsü kardeşlerimiz nesiller 
boyu şükran ve minnetle anılacaktır. İstiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, 
milletin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkma davetine derhâl icabet edip şehadet 
mertebesine kavuşan aziz şehitlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyor, 
yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Halk iradesine dayanan meşru bir yönetimi, din kisvesi altında örgütlenip silah 
zoruyla devirmeye teşebbüs etmek, millî iradeyi hiçe saymak bir hak gasbıdır. 
Dinen meşru görülemez. Bu girişimi şiddet ve nefretle tel’in ediyoruz. İki gün süren 
Şûra’da gündem, üye, katılımcı ve davetliler tarafından müzakere edilmiş, alınan 
kararlar ittifakla kabul edilmiş ve kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür:

1. Gizli ve karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah gören, dini ve 
dinî duyguları istismar eden; milletimizin zekâtını, sadakasını, kurbanını çalan, 
evladını elinden alıp yanlış yönlendiren, dinimizin temel değerlerini, kavramla-
rını tahrif ve tahrip eden, gayr-i İslamî ve gayr-i ahlakî tutum ve davranışlarla 
fitne, fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkân devşiren, devletin tüm 
organlarına sızarak, milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe 
girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/
PDY) dinî bir oluşum olarak nitelenemez. Bu örgütün elebaşı “din âlimi” ya da 
“hocaefendi” olarak kabul edilemez.

2. İslam’a göre Hz. Peygamber’den başka, “masum ve tartışılmaz” bir otorite 
ve rehber kabul edilemez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı, kendisini dinin mutlak 
temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığa 
çağıramaz. İslam’da mutlak itaat ve bağlılık, çerçevesi Kur’an ve Sünnet tarafından 
belirlenen ilkeler için söz konusu olduğundan, İslam’a göre hiçbir kişinin kendisini 

* Olağanüstü Din Şurası’nın ardından Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan ve şûrada 
alınan kararları da ihtiva eden Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY başlıklı raporun tam metni için 
bkz. http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/din-isleri-yuksek-kurulu-baskanligi-tarafindan-hazir-
lanan-dini-istismar-hareketi-fetopdy-raporu/39153 (Erişim Tarihi: 07.08.2016).
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yanılmaz bir otorite ve rehber olarak kabul etmesinin veya bağlıları tarafından 
böyle görülmesinin bir geçerliliği yoktur. Bu, Allah’ın kitabına ve Hz. Peygamber’in 
sünnetine açıkça aykırıdır. Bu çerçevede bir kişinin, özel, seçilmiş ve yanılmaz 
olduğu, beyan ve öğretilerinin kutsiyet arz ettiği iddiası dinen kabul edilemez.

3. İslam’da davet, Allah’a ve Hz. Peygamber’in yoluna yapılır. Allah adı kullanılarak 
çeşitli kişilere, yapılara ve hiziplere yönelik davet, insanları din ve Allah diyerek 
aldatmaktır ve dine yapılmış en büyük haksızlıktır. Hiç kimse aklını, iradesini ve 
kişiliğini başka birine teslim edemez. Din adına, Allah adına insanların manevî 
duygularını istismar ederek kurulan yapıların İslam’dan onay alması mümkün 
değildir.

4. Dinî görünümlü eğitim faaliyetlerini bir güç ve çıkar ağına dönüştürerek 
dünyevî, siyasî ve ekonomik bir yapı oluşturmak, böylece her türlü gizli ve kirli 
ilişkilerini perdelemek, İslam’ın temel ilkeleri ile hiçbir şekilde bağdaşmaz. Öte 
yandan din üzerinden menfaat elde etmenin ve nüfuz oluşturmanın da herhangi 
bir dinî temeli yoktur.

5. Tarih boyunca toplumun güvenliğini tehdit eden mehdici-mesihçi ve hurufî- 
bâtıni karakter arz eden pek çok fitne ve fesat hareketi ortaya çıkmıştır. Sır, 
gizem, adanmışlık, karizmatik kişilik gösterisi ve takıyyecilik/çift şahsiyetlilik bu 
hareketlerin en bariz özelliği olmuştur. Modern zamanlarda ise bu tür hareketler, 
uluslararası siyasal mühendisliklerin güdümünde İslam toplumlarının parçalanması 
ve sömürülmesinin birer aracı olarak kullanılmışlardır. 

6. Bu yapının sözde dinî söylemlerinde, İslam’ın temel bilgi kaynaklarından çok, 
rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum kitleler aldatılıp 
efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur. Bu amaçla özellikle medya 
kullanılarak sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edilmiştir. 
Bu vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamber’in katıldığı iddia edilmiş, mensuplarına 
verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygamber’e dayandırılmaya çalışılmıştır. 
Bu şekilde insanları kandırarak kendi otoritesini tahkim etmeyi bir yöntem olarak 
kabul eden bir yapının dinden cevaz alması mümkün değildir.

7. İslam toplumunda, farklı mezhep, meşrep ve düşünce ekolleri ahenkli bir şekilde 
bir araya gelmiş ve büyük bir zenginlik oluşmuştur. Ancak İslam’da Müslümanla-
rın birliği esas olduğundan vahdeti parçalayacak her türlü tefrika ve gruplaşma 
yasaklanmıştır. (FETÖ/PDY) Hakikati kendi tekeline alarak kendisinin dışında 
herkesi dışlayan bir yapı İslam geleneği ile bağdaşmaz. Dolayısıyla İslam ümmetini 
parçalamayı esas alan hiçbir yapı, düşünce ve hareket masum kabul edilemez.

8. Din alanında gizli faaliyet gösteren, denetime kapalı olan ve özellikle malî kay-
nakları şeffaf olmayan yapı ve organizasyonların, her türlü şaibe ve karanlık ilişkiyi 
içinde barındıracağı muhakkaktır. Bu noktada kendince dinî argümanlar üreterek 
meşruiyet sağlamaya çalışan bir hareketin takip ettiği siyaset ve stratejinin hiçbir 
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sağlam ve sahih temeli yoktur. Dolayısıyla bu yapı insanların dinî duygularını 
istismar ederek kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır.

9. Kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, 
takıyye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda 
inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, tecessüste bulunma, mahremiyeti 
ihlal etme, şantaj yapma, kayırmacılık, kötü emeller için örgütlü dayanışma gibi 
yöntemler gayr-i İslamî ve gayr-i ahlakîdir.

10. Kendi mensuplarını kadrolara yerleştirip devleti ele geçirmek amacıyla başta 
soru hırsızlığı olmak üzere her türlü yolsuzluğu ve hukuksuzluğu yapmak, kul ve 
kamu hakkına tecavüz etmektir. Böyle bir yöntemi, örgütlenmesinin temel aracı 
yapmış olan bir yapı İslamî kabul edilemez. Buna önderlik eden, yol veren ya da 
göz yuman insanların vicdandan, ahlaktan ve dinden nasipleri yoktur.

11. Allah için yapılması gereken ibadetler, farklı amaçlar için istismar edilemez. 
Zekât ve kurban parasıyla televizyon kurmak, medya çalışmaları yapmak, lobi 
faaliyeti yürütmek, bu paraları değişik ülkelerde seçim kampanyalarına aktarmak, 
asla meşru görülemez.

12. FETÖ/PDY batılı kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak, medeniyetler ça-
tışması tezine karşı duyarlılık üretme adına ‘Dinlerarası diyalog’ ve ‘ılımlı İslam’ 
diyerek şaibeli girişimler başlatmış, pek çok sırlı ve gizemli ilişkiyle uluslararası 
dünyada Müslümanların aleyhine oluşturulan karanlık projelerin bir parçası ol-
maktan çekinmemiştir. Hiç şüphe yok ki Allah katında hak din İslam’dır. Başka 
din mensuplarıyla dinî özgürlükleri zedelemeden barış içinde yaşamak esas 
olup insanlığın faydasına olacak her işte onlarla ortak zeminde yardımlaşma 
ve dayanışma mümkündür. Dolayısıyla dinlerarası diyalog adı altında belli bir 
siyaset mühendisliği olduğu anlaşılan ortak bir dinî teoloji veya dinî kültür birliği 
oluşturma çabası hiçbir şekilde tasvip edilemez. İslam’ın temel esaslarından ödün 
vermek, söz gelimi kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) 
risâletini göz ardı etmek asla kabul edilemez. 

13. FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok yerinde özellikle 
Asya ve Afrika’da açtıkları okullar marifetiyle içi boş bir İslam söyleminin öncüsü 
olmuş, bu bölgelerde yaşayan Müslümanların umut ve enerjilerini heder etmiştir. 

14. FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim gönüllüleri adı altında gönül coğrafya-
mızda, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Uzak Doğu’da gerçekleştirdiği tahrifat ve 
tahribat ile bu ülkelerde dini ve dinî değerleri kullanarak kurdukları hegemonya 
tespit edilecektir. Söz konusu tespitler Kasım ayında toplanacak Avrasya İslam 
Şûrası’na katılacak ülkelerin Din İşleri Bakanları ve Diyanet İşleri Başkanları ile 
paylaşılacaktır.

15. Diyanet ve İlahiyat camiasının FETÖ ve benzer yapıların dini istismar faaliyet-
lerini irdeleyen ilmî çalışmalar yapmaları aciliyet kesbetmektedir. Bu bağlamda 



MECMUA
114

örgütü ve liderini yüceltici sözde bilimsel çalışmalar ve yayınlar da ilgili kurumlarca 
incelenerek bilimsel açıdan değerlendirilmeli ve gereği yapılmalıdır.

16. Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde, İlahiyat Fakültelerindeki farklı branşlardan 
akademisyenlerin de iştirakiyle özel bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon, 
öncelikle FETÖ/PDY terör örgütünün İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararları, 
İslam’ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak  düsturlarında yaptığı tahrifat 
ve tahribatı, İslam’ın temel kavramlarına dair çarpıtmaları tespit edilecek ve bu 
tespitler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

17. Bu tür dinî yapıların toplumu bir kez daha aldatmasına fırsat vermemek için, 
din eğitim ve öğretim politikaları yeniden değerlendirilmeli ve bu çerçevede her 
seviyede din eğitimi ve öğretimi gözden geçirilmelidir. 

18. Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle -öz-
gürlüklerine müdahale edilmeksizin Türkiye’de din hizmetine ve din eğitimine 
destek veren sivil dinî-sosyal teşekküllerle, İslam’ın tarih boyunca medeniyetler 
kuran ana yolundan ayrılmamak, her türlü ifrat ve tefritten uzak kalmak, daha 
şeffaf ve denetlenebilir yapılar olmak yönünde ortak çalışmalar yapılmalıdır. 
Ayrıca dinî ve ilmî denetim ve rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
üst kurullar oluşturulmalıdır.

19. Cumhuriyet tarihi boyunca din-devlet-toplum arasında yaşanan sosyo-politik 
gerilim süreçlerinde ülkemize özgü bir kurumsallaşmanın yeterli düzeyde ve eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle ortaya çıkan boşlukta türeyen din 
eksenli yapılar, zaman zaman toplumun dinî hayatını zaafa uğratacak boyutlara 
ulaşmıştır. Bu durum, ülkemizde din-devlet-toplum ilişkilerinin gerekli yasal 
zeminin inşası da dâhil olmak üzere yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

20. Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırı neticesinde pek 
çok vatandaşımızın bilhassa genç nesillerin maneviyatını derin bir bunalım ve 
çıkmaza sürükleme potansiyelini bertaraf etmek için özel çalışmalar yapılacak 
ve yayınlar gerçekleştirilecektir.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/din-isleri-yuksek-kurulu-baskanligi-tarafin-
dan-hazirlanan-dini-istismar-hareketi-fetopdy-raporu/39153
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15 Temmuz’da Minarelerden Neler Söylendi?

Serhat Aslaner
15 Temmuz 2016 gecesinin önemli aktörlerinden birisi de Diyanet İşleri Başkanlığı 
personeli idi. Halkın, İstanbul ve Ankara’da darbe girişimini engelleme ve durdurmaya 
dönelik mücadelesine Diyanet İşleri Başkanlığı da ülke genelindeki bütün cami personelini 
göreve çağırarak halkın seferberlik halini takviye etti. Bu çerçevede daha önce emsali 
görülmemiş bir şekilde yurt genelindeki bütün camilerden halkı sokağa çıkmaya, darbe 
girişimini engellemeye teşvik eden çağrılar yapıldı. Müezzinler; tekbirler, salat-ı ümmi-
yeler, salâlar, dualar, İstiklal Marşı, şiirler ve anonslar eşliğinde herhangi bir metne bağlı 
olmaksızın irticalen civardaki ahaliyi 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı koymaya, vatanı/
bayrağı/ezanı/namusu kurtarmaya, demokrasiye sahip çıkmaya; müteakip gecelerde 
ise- ilk günlerde her vakit ezanından önce ardından sadece yatsız ezanından önce salâ 
vermek suretiyle - halkı meydanlara, 10 Ağustos 2016 tarihinde sona eren demokrasi 
nöbetlerine iştirake davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin hemen tamamının 
-15 Temmuz gecesi için bazı bölgelerde çatışmanın ortasında kalmak bahasına bazı 
bölgelerde ise çevredeki vatandaşların bir kısmının sözlü ve fiili saldırılarına uğramak 
suretiyle - rol oynadığı bu süreç Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez’in ilk olarak 23.40 
sularında Ülke TV’ye canlı yayına telefonla bağlanarak* verdiği sözlü talimatla başladı**:

“Bütün din gönüllüsü kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen her biriniz minarelere koşun. 
Oralardan önce bir Peygamberimiz (sav)’a bir sala getirin ve ardından da milletimizin 
her ferdini milletimizin hukukuna sahip çıkmaya, iradesine sahip çıkmaya [davet edin]”

Televizyondan canlı yayınlanana bu sözlü talimatın yanı sıra saat 01.00 sularında ise 
bütün Diyanet personeline Mehmet Görmez tarafından aşağıda metni yer alan kısa 
mesaj (sms) gönderildi:

“Din gönüllüsü kardeşim. bugün milletimizin hukukunu korumak için üzerimize düşeni 
yapmak en büyük vecibedir. Ülkenin ve milletin birliğinin, huzur ve refahının ayaklar altına 
alınması, milli iradenin cebir ve şiddetle çiğnenmesi asla kabul edilemez. Milletimizin 
manevi rehberleri olarak her türlü kanun ve hukuk dışı girişimlere karşı milletimizle 
beraberiz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri olan minarelerimizden halkımıza bu büyük 
ihanete şiddete başvurmadan karşı koymaya davet ediyorum. Salalar verilerek milletimiz 
hukukuna sahip çıkmaya davet edilecektir.

Mehmet Görmez”

* Mehmet Görmez’in o gece başka kanallara da bağlanmaya çalıştığı bilgisi için bkz. Abdulkadir 
Selvi. “Görmez: Diyanet Cumhurbaşkanlığı’na Bağlanmalı”, Hürriyet, 01.08.2016. Mehmet Gör-
mez’in minarelerden salâlar okunamasına dair düşüncesinin Kıbrıs Barış Harekatı günlerine 
giden hikâyesi için bkz. Görmez, agm.; Mehmet Görmez’in 18.07.2016’da TRT HABER’de canlı 
olarak yayınlanan mülâkatı. (Söz konusu programı şu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtu-
be.com/watch?v=KZ83VqQfxxE (Erişim Tarihi: 07.08.2016). 

** Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii müezzini Yeni Şafak gazetesinin 24 Temmuz 2016 tarihli Pa-
zar eki için verdiği beyanatta henüz herhangi bir talimat gelmeden önce salâ vermeye başladığını 
ve ilçe müftüsünü arayarak bütün camilerde okunması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunduğu-
nu belirtiyor. Müâkatın tam metni için bkz. “İlk Salâ Hıçkırıklarla Edirnekapı’dan Yükseldi”, http://
www.yenisafak.com/gundem/ilk-sala-hickiriklarla-edirnekapidan-yukseldi-2498678 (Erişim 
Tarihi: 07.08.2016).
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Mehmet Görmez’in bu talimatının ardından artık bütün minarelerden salâlar ve ezanlar, 
dualar, anonslar yükselmeye başlamıştı. Mehmet Görmez gerek televizyonda gerekse 
personele gönderdiği mesajda müezzinler için genel çerçeveyi çizmiş, personelin - bu 
çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla - bu hususta serbest bırakmıştı. Bu irticali durum 
ortaya değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir materyal potansiyelinin çıkmasına da 
zemin hazırladı. Zîra 15 Temmuz gecesi minarelerden yapılan çağrılara ait kayıtlar; bir 
yandan diyanet personelinin bu meş’um olayı nasıl telakki ve bu telakkinin halka nasıl 
intikal ettiğini  diğer yandan da halkın motivasyon araçlarından - belki en etkililerinden 
- birisinin nasıl bir fonksiyon icra ettiğini anlamaya yardımcı olacaktı. Elinizdeki metin bu 
düşüncelerden hareketle hazırlandı. 

Dosyayı hazırlarken; İnternet ortamında, ses ve video paylaşım sitelerinde (özellikle 
ve birkaç ortamda varsa tercihen Youtubeda) olabildiğince geniş bir arama yapmaya, 
bulduklarımız içerisinde bir bütünlüğü haiz ve ses kalitesi bakımından deşifre edilmeye 
en müsait olanları tesbit etmeye gayret ettik. Ulaştığımız dosyaların tamamını burada 
neşretmemekle beraber temsil kabiliyetini haiz bir derleme yapmaya gayret ettik. De-
şifrelerini verdiğimiz kayıtların hangi camiye ait olduğunu tesbit etmeye gayret ettik. 
Keza kayıtların linklerini - dosyaların bizzat kendilerine ulaşmak isteyenler için - metin 
sonlarına ekledik. Deşifre metinler içerisinde gerekli durumlarda verdiğimiz izahları ise 
[ ] içerisinde belirttik.

Gelecekteki çalışmalara kaynaklık teşkil etmesi ve bu mütevazı dosyanın geliştirilmesi  
bu dosyanın en mühim gayesidir*. 

1. İstanbul Eyüp Sultan Camii

“Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 
Allahümmensuril islâme ve’l-müslimîn! Allahümme eyyid kelimete’l-hakki ve’d-
din. Allahümme eşğili’z-zalimîne bi’z-zalimîn! Ve ehricna min beynihim salimîn! 
Allahümme kahhiri’l keferete ve’l-fecerete ve’l-mülhidîne ve’l-mürtedîn!

Ya rabbelalemin!

İslam’a ve müslümanlara yardım et! Vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve ümmet-i 
Muhammedi her türlü tehlikeden koru. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rab! 
Birliğimize kasteden hainlere, düşmanlara fırsat verme ya Rab! Kurmuş oldukları 
tuzakları, desiseleri kendi başlarına çevir ya Rab! Onlara fırsat verme ya Rab!. Bizleri 
birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme ya Rab! Şu mübarek gecede sana 
yalvarıyoruz ya Rab! Şu yalvarmalarımızı, yakarmalarımızı boş çevirme ya Rab! 
Dualarımızı boş çevirme ya Rabb!

Ya rabbelalemin ve ya hayrennasırîn! 

*  Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diriliş Bestesi: Sala isimli bir belgesel ha-
zırlandığını ve bu belgeselin TRT Diyanet’te yayınlandığını bu vesile ile belirtmiş olalım. Belgeseli 
ayrıca şu linkten de izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=cG22djcuzrc (Erişim Ta-
rihi: 07.08.2016).
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Ecdadımız Kuran için, İslam için, bizler için mücadele etti, kanını akıttı ve bu cennet 
vatanı bizlere emanet etti. Ya rab! Ecdadımızın yolunda gitmeyi bu cennet vatana 
sahip çıkmayı ve kanımızın son damlasına kadar bu vatanı savunmayı hepimize nasip 
eyle. Ya rabbelalemin! Ümmet-i Muhammede yardım eyle! Polislerimize askerlerimize 
yardım eyle Ya Rab! Tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle! İçimizdeki hainlere 
fırsat verme ya Rab! 

Ya rabbelalemin! Ya rabbelalemin! 

Biz birbirimizi senin rızan için seviyoruz. Senin rızan için bir araya geliyoruz. Daha mutlu 
ve huzurlu yaşayalım diye, daha müreffeh bir hayat yaşayalım diye bir araya geldik, 
şu meydanda toplandık. Şu meydanda toplanan kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. 
Huzurunda bulunduğumuz Eba Eyyub el-Ensari hazretlerinin şefaatına bizleri nail 
eyle ya Rab!. Onun yüzü suyu hürmetine ya Rab, bu ümmet-i Muhammede, şu güzel 
kardeşlerimize yardım eyle ya Rab!. 

Ya rabbelalemin! İlahî! 

Vermiş olduğumuz bütün nimetleri saymaya kalksak saymamız mümkün değildir. 
Ya Rab! Nankörlük etmekten bizleri muhafaza eyle! Birlik beraberliğimizi daim eyle. 
Aramızdaki hainlere fırsat verme Allah’ım. Bizleri, ülkemizi, vatanımızı, yurdumuzu …” 
[Kayıt burada kesiliyor.]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=C63cAoYRukg (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

2. İstanbul Şehzade Camii 

 [Çatışmalar esnaında… Salâyı müteakiben…]

 “Ey Mehmed’im! … cihanın süsü Mehmedim! Nedir bu … Mehmedim! Sen ki vatanımın 
bekçisi, namusumun bekçisi, ezanımın bekçisi ey Mehmedim! Sen bensin ben senim. 
Ey kınalı kuzu Mehmedim! Kışlamız seni bekliyor! (…)  Her taraftaki Mehmetçik çekildi 
kışlasına. Bir tek sen burada kaldın. Sen de çekil, üzme vatandaşını. 

Sen namusumun bekçisi, ezanımın bekçisi, bayrağımın bekçisi sensin Mehmedim! 
Kışlana dön! Sen bensin ben senim. Bizden başka biz yok, bu vatandan başka vatan 
yok. Gelin bir olalım! Diri olalım! Hep birlikte küfre karşı zulme karşı dimdik duralım. 
Bayrak dinmesin, ezanlar, salalar dinmesin! Senin namlun düşmana çevrilsin, bna değil 
ey Mehmedim! Ey kınalı kuzu Mehmedim!

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=6zbnNPn7OTQ ve https://www.
youtube.com/watch?v=SyEV4zx7xdM (Erişim Tarihi: 07.08.2016).

[Müezzin İstiklal Marşı’nı okuyor:]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=m53VAzASnOI (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

[Teşrik tekbirleri, salat-ı ümmiyeler ve Kuran-ı Kerim tilaveti için bkz.: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVWTL-A_YL8 (Erişim Tarihi: 07.08.2016).
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3. Güngören Merkez Camii

 “Kıymetli kardeşlerim!

Kalbinde, gönlünde iman aşkıyla bu vatanı, bu milleti, askerini, polisini, bütün mem-
leketini seven, her bir karış toprağına sevdalı olan, bir ağacının dalının yaprağının 
düşmesine dahi müsaadesi olmayan kıymetli kardeşlerim! İman sahipleri!

Vatanımıza, milletimize, devletimize, mukaddes değerlerimize, camilerimize, mina-
relerimize, ezan ve bayrağımıza kastedenler, huzuru bozmaya çalışanlar, vatan ve 
millet hainleri için tüm halkımızı, tüm milletimizi, tüm gönüldaşlarımı tepki vermeye, 
duruşunu sergilemeye sokağa davet ediyoruz. 

Ulubatlı Hasanlar gibi, Sütçü İmamlar gibi, bu vatanın, bu milletin bu toprağın bağrında 
yetişen aslanlar gibi asla geçit vermeyelim! Asla müsaade etmeyelim! 

Ve diyoruz ki Ya Rab! 

Bu milletin huzuruna kastedenlere fırsat verme ya Rab! Birliğimizi, beraberliğimizi 
bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rab! Yarın çocuklarımıza açıklama yapmakta 
zorluk çekeğimiz bu günleri bizlere yaşatma ya Rab! Kin ve nefret besleyen, kin ve 
nefret duygularıyla hareket edenlere fırsat verme ya Rab! Kurmuş oldukları tuzakları, 
kurmuş oldukları hileleri, desiseleri kendi başlarına çevir ya Rab! 

Ya rabbelalemin!

Bizlere bu dünyada da hem de ahrette de iyilekler ver, güzellikler ver. Kardeşliğimizi 
bozan, bozmak isteyenlere fırsat verme! 

Tüm halkımızın tüm gönüldaşlarımızın, tüm insanımızın, iman ehli, İslam ehli, haki-
kat ehli insaniyet namıyla birlikte, İslamiyet sadasıyla birlikte tepki vermeye tepki 
koymaya davet ediyorum. Rabbim gazamızı mübarek eylesin.” 

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=EsPBt2XmN0c (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

4. İstanbul Çağlayan Yeni Cami

[Camide Ramazan ayından kalma ay-yıldız motifli mahya var. Müezzin İstiklal Mar-
şı’nın tamamını okuyor]

Web erişim: https://www.youtube.com/watch?v=z_BzVTETIcI (Erişim Tarihi: 07.08.2016).

5. İstanbul Tuzla Toki Camii

[16 Temmuz, gündüz]

“(…) Şiddete başvurmadan meydanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

Aziz vatandaşlarım! 

Devletimize yönelik terör girişimine karşı devletimizin meşru güçleri duruma hakim 
olmuştur. Sorumlular göz altına alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı 
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devletimizin yanında yer almaya devam etmeye, tam bir istikrar sağlanana kadar 
şiddete başvurmadan meydanlara sahip çıkmaya devam etmelerini arz ediyorum. 

Necip milletim, aziz kardeşlerim! 

Bu şanlı devlete yönelik olarak terör girişiminde bulunma gafleti içinde olanlara 
karşı devletin meşru güçleri duruma hakim olmuştur. Sorumlular göz altına alınmış 
ve alınmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızı devletimizin yanında yer almaya 
devam etmeye ve tam bir istikrar sağlanana kadar şiddete başvurmadan meydanlara 
sahip çıkmaya devam etmelerini arz ediyorum. 

Rabbim bu necip milletin ve Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerinin yar ve yardımcısı 
olsun. 

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=IGwNXyGSMhs [22:17-24:11 
arası] (Erişim Tarihi: 07.08.2016).

6. Ankara - Cami tesbit edilemedi

Değerli vatandaşlarım! 

Allah adına, devlet adına, millet adına meydanlara çıkın! Devlet başkanımızın, cum-
hurbaşkanımızın çağrısına uyun! Allah için çıkın dışarıya! Meydanlara çıkın! Devletimiz 
adına, Allah adına milletimizi meydanlara bekliyoruz. Çıkın değerli kardeşlerim.

[daha yüksek sesle ve devamla]

Çok kıymetli vatandaşlarım! 

Lütfen! Allah aşkına, İslam aşkına, demokrasi aşkına ülkemize ve milletimize sahip 
çıkmak amacıyla lütfen meydanlara gelin! Sayın cumhurbaşkanımızın davetine lütfen 
icabet edelim.

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=innOM1bRlxU (Erişim Tarihi: 
07.08.2016). 

7. Şanlıurfa Kadıoğlu Camii

 [Makamsız teşrik tekbiri… Müteakiben]

“Muhterem cemaat, mahalle halkı! 

Fatih Sultan Mehmed’in, Sultan Murad’ın, Abdülhamid Han’ın emanetini elimizden 
almak istiyorlar. Avrupası, Amerikası, Fethullah Gülen’in köpekleri idareyi yönetimi 
elimizden almak istiyorlar. Vatanımıza göz dikenler, namusumuzu, vatanımızı eli-
mizden almak istiyorlar. 

Muhterem cemaat, muhterem mahalle halkı! 

Hepimiz bir olalım, beraber olalım. Buradan beraberce topluca valiliğin önünde top-
lanalım. Valilik binasının önüne yürüyelim. İrademize, yönetimimize, namusumuza, 
vatanımıza sahip çıkalım. Hiç kimse irademize ipotek koyamaz. Biz bu vatanın 
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sahipleriyiz. Bize bu vatanı dar edecek olanları bize kazdıkları kuyuya, oynadıkları 
oyunun içine gömeriz. 

Muhterem cemaat!

Caminin önünde toplanalım. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, erkek-
lerimizle, yaşlılarımızla caminin önünde toplanalım. Kalabalık bir şekilde valilik 
binasının önüne gidelim. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza sahip çıkalım. Hiç 
kimse hele hele Yahudi, Hristiyan oyuncağı olmuş, bu milletin başına bela olmuş 
köpekler bizi yönetemezler. Muhterem cemaat!

Camimizin önünde toplanalım, valilik binasının önüne yürüyelim. Valimize ida-
remize sahip çıkalım. Caminin önünde toplanalım cemaat! Cumhurbaşkanımıza, 
başbakanımıza, vatanımıza, namusumuza sahip çıkalım. Bizi silah zoruyla, bizi 
darbeyle yönetmek istiyorlar. Hiç kimse buna … nasip olamaz bu kendisine. Ca-
minin önünde toplanalım inşallah. Caminin önünde toplanalım cemaat! Caminin 
önünde toplanalım gençler! Evinizde yatmayın uyumayın. Bizi Mısır’a çevirmek 
istiyorlar. Bizi Suriye’ye çevirmek istiyorlar. Bu milletin %50’sinin oy verdiği adamı 
hapse atmak, öldürmek istiyorlar. Osmanlı padişahlarına yaptıklarını Recep Tayyip 
Erdoğan’a da yapmak istiyorlar. Bu siyaset değildir cemaat! Gün siyaset günü de-
ğildir. Gün darbeye karşı ayağa kalkma günüdür. Ayağa kalkalım! Ayağa kalkalım! 
Dik duralım! Bize oynanan oyunlara karşı ayağa kalkalım cemaat!”

[Tekrar makamsız olarak teşrik tekbiri.. Devamla:]

“Toplanalım cemaat. Caminin önünde kalabalık bir şekilde toplanalım. Susmayalım. 
Yan gelip yatarak, evimizde oturarak bu millete, vatana, toprağa sahip çıkamayız. 
Caminin önünde toplanalım, kalabalık bir şekilde. Yahudinin, Hristiyanın maşası 
oyuncağı olmuş kişiler, kimseler bizi yönetemezler. Muhterem mahalle halkı yat-
mayın, kalkın! Zaman yatma zamanı değildir. Uyuma zamanı değildir. İradenize 
sahip çıkın. Tek bir kişi de olsak tek başımıza da olsak valiliğin önüne yürüyoruz. 
Sizi bekliyoruz. Kalabalık şekilde bekliyoruz inşaallah”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=BMuxLBrFt0w (Erişim 
Tarihi: 07.08.2016).

8. Denizli [Cami tesbit edilemedi]

 “Sevgili Denizli halkımız! Denizli Çınar Camii’nden şu anda sala verilecektir. Bütün 
halkımızı devletine ülkesine sahip çıkmaya Çınar Meydanı’na çağırıyoruz. 

Sevgili Denizli halkı!  Çınar camimizden bütün Denizli’ye yönelik sala verilecek. 
Bütün halkımızı Çınar Meydanı’na ülkesine milletine sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

[Salâyı müteakiben] 

“Sevgili Denizli halkımız! Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır… 

Bütün Denizli halkımızı Çınar Meydanı’na ülkesine, devletine, milletine sahip 
çıkmaya çağırıyoruz. [Daha yüksek sesle devamla] 
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“Sevgili Denizli halkı! Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın 
ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır. 

Bütün Denizli halkını ülkesine, milletine sahip çıkmaya Çınar Meydanı’na çağırıyoruz.

Sevgili kardeşlerim! Bugün, bugün tarihi bir gündür. 

Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın çağrısıdır! Tüm kardeşlerimizi 
Denizli Çınar Meydanı’na ülkesine, milletine sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

[Tekrar salâ ve devamla:] 

“Sevgili kardeşlerim, sevgili Denizlili kardeşlerim! Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın Çağrısıdır. 

Sevgili Denizlili kardeşlerim! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet 
İşleri Başkanımızın Çağrısıdır. 

Bütün Denizli halkını Çınar Meydanı’na vatanına, ülkesine, milletine bağımsızlığına 
sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

Sevgili Denizlili kardeşlerim! Şu anda, şu anda Çınar Meydanı’nda on binler, ida-
recilerimiz, kardeşlerimiz ülkesine bağımsızlığına sahip çıkmak için Çınar Meyda-
nı’ndadır. Bütün kardeşlerimizi Çınar Meydanı’na davet ediyoruz.”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=jA0oWzcsD8c (Erişim 
Tarihi: 07.08.2016).

9. [Şehir ve cami tesbit edilemedi]

“Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve’l-hamdülillahi 
rabbilalemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi 
ecmain.  Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entessemi’ul-alîm. 
Ve tüb aleyna ya mevlana inneke ente’t-tevvabürrühim. 

Allahümmensuri’l islame vel müslimin. Allahümme eizze’l-islame ve’l-müslimin. Alla-
hümme merhamu ümmet-i muhammedin! 

Ya Rahim ü ya Rahman! Ya Muin Ya Allah! Ya rabbellalemin ve ya erhamerrahimin!

Ellerimizi açtık yalvarıyoruz ya Rabbi, dua ediyoruz. Milletimize, devletimize birlik 
beraberlik ihsan eyle. Bu güzel vatanımızın, bu biricik vatanımızın yok edilmesine, 
dağıtılmasına, parçalanmasına çalışanlara fırsat verme ya Rabbi! Birlğimizi beraber-
liğimizi daim eyle ya Rabbi! 

Sen her şeye kadir olansın! 

Zalimlere, kafirlere, münafıklara karşı ümmet-i muhammede yardım eyle ya rabbi! 
Vatan hainlerine fırsat verme ya Rabbi! Zalimlere fırsat verme ya Rabbi! Dirliğimizi, 
düzenimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbié 

Ezanlarımızın susmasına [çalışanlara], bayraklarımızın dalgalanmasına engel olmak 
isteyenlere fırsat verme ya Rabbi! 
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Allah’ım! Biz sana inanıyoruz, sana güveniyoruz sen her şeye kadir olansın, her şeye güç 
yetirensin. Allah’ım! Ümmet-i muhammede yardım eyle! Allah’ım milletimize yardım 
eyle! Allah!ım devletimize yardım eyle! 

Ya Rabbi! Bizleri zor durumda bırakma. Vatanımızı zor durumda bırakma. Kafirleri 
sevindirme ya Rabbi! Münafıkları sevindirme ya Rabbi! Zalimleri sevindirme ya Rabbi!

Velhamdülillahi rabbilalemin. Ümmet-i Muhammedin sıhhat ve selameti için, birliği-
mizin beraberliğimizin devamı için, Ümmet-i Muhammed’in dirlik ve düzeni için, Allah 
rızası için el-Fatiha. 

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=t9JTz8Q0fF0 (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

10. Elazığ İzzet Paşa Camii 

“Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah

Kıymetli Elazığ halkı! 

Halk iradesine ve demokrasiye karşı bir kalkışma ile karşı karşıyayız. Bütün vatandaş-
larımızın bu kalkışmaya karşı demokratik yollarla tepkilerini göstermelidirler. Hepinizi 
yürütme yetkisini halktan elden devlet otoritelerine ve temsilcisi olan emniyet teşki-
latına destek olmaya davet ediyoruz. [Ardından müezzin teşrik tekbirlerine başlıyor, 
meydandaki halk iştirak ediyor]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=OpyK_Gf8GII (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

11. Aksaray Kurşunlu Camii

 [Ezanı müteakiben. Müezzinin ilk cümleleri anlaşılamadı.]

“Bu yapılan olay vatana ihanettir. Hep birlikte yılmadan bu ihanetin kalkması için yüce 
yaratıcıya, mevlamıza dua edelim.” 

[Müezzin tarafından 3 defa, halkın da iştirak ettiği, teşrik tekbiri. Müteakiben:]

“Değerli arkadaşlar, bu olaya karşı tepkimizi bu meydanda demokratik ölçüler içerisinde 
göstermeye gayret edelim. Aynı zamanda bu olaya tepki için dua yapmak isteyen kar-
deşlerimiz de camimizde namaz kılıp namazı müteakip dua edebilirler. Camimiz açık.”

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=14-dbJRHFss (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

12. Manisa Hatuniye Camii

[Salâyı müteakiben]

 “Sayın halkımızı, milletimizi birlik beraberlik içerisinde devletimizin yanında olmaya 
davet ediyoruz

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=qUfZWEZkt0U (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).
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13. Cami tesbit edilemedi

[Müezzin Arif Nihat Asya’nın “Biz Kısık Sesleriz” şiirini okuyor.]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=hpBI_4srQwQ (Erişim Tarihi: 
07.08.2016).

14. Cami tesbit edilemedi

“ (…) Şimdi gerçek Müslümanlığı gösterme zamanı. Bu bir cihaddır! Allah için sokaklara 
inelim, evde durmayalım! Rabbim hainlere fırsat vermesin.

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=IGwNXyGSMhs 00:38-00:58 
arası] (Erişim Tarihi: 07.08.2016).

15. Antalya - Cami tesbit edilemedi

“Demokrasiye sahip çıkmak için tüm halkımızı meydanlara davet ediyoruz. [3 defa. 
3. defada yüklem “bekliyoruz]

Web erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=IGwNXyGSMhs 07:05-08:04 
arası] (Erişim Tarihi: 07.08.2016).
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BİLİM VE SANAT VAKFI
2016 GÜZ DÖNEMİ SEMİNERLERİ LİSTESİ

GENEL GİRİŞ SEMİNERLERİ

1 Edebî İktisat                 Mustafa Özel   

2 Ahlâk ve Siyaset                              Ahmet Okumuş   

GİRİŞ SEMİNERLERİ

Küresel Araştırmalar Merkezi

1 Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları                   İsmail Yaylacı   

Medeniyet Araştırmaları Merkezi

1 Klasik Sosyal Teori I                                                        Nurullah Ardıç 

Sanat Araştırmaları Merkezi 

1 Osmanlı Edebiyatı ve Estetik                                       Berat Açıl 

Türkiye Araştırmaları Merkezi

1 Osmanlı - Türkiye Tarihi I: Klasik Dönem                  Abdurrahman Atçıl

2 Yakın Türkiye Tarihi                                                         Abdulhamit Kırmızı

TEMEL SEMİNERLER

Küresel Araştırmalar Merkezi  

1 Avrasya’da Siyaset                  Vügar İmanbeyli  

2 Küresel İktisadi Gelişmeler ve Türkiye               Ahmet Faruk Aysan  
                  Lokman Gündüz

3 Liberal Nötrlük ve Laik Devlet                Ömer Taşgetiren

4 Modern Çin’de Siyaset ve Dış Politika               Kadir Temiz 

5 Modern Ortadoğu’nun Siyasi Dönüşümü               Z. Tuba Kor

6 Uluslararası Düzen ve Büyük Güçler Siyaseti         M. Akif Kayapınar  

Medeniyet Araştırmaları Merkezi  

1 Arap Dünyasında İslami Hareketler:                  H. M. Mansor Qabas Aboras 
   İçeriden Bir Bakış       

2 Bilim Tarihi I: Mezopotamya’dan 17. Yüzyıla           Baha Zafer   

3 Çağdaş Bilinç Tartışmaları                Lütfü Hanoğlu  

4 Hukuk Felsefesine Giriş                 Mustafa Yaylalı 

5 İşraki Felsefe                 İshak Arslan  

6 Türkiye’de Modernleşme ve Medya               Hediyetullah Aydeniz 
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Sanat Araştırmaları Merkezi  

1 İslam Medeniyetinde Musiki            Fazlı Arslan  

2 Kıssadan Anlatıya: Hikâyenin Hikâyesi             Hasanali Yıldırım 

3 Mimarlık ve Mekân Algısı            Celâleddin Çelik 

4 Osmanlı’da Sinema              Ayşe Yılmaz - Barış Saydam  
                                                      Peyami Çelikcan - F. Samime İnceoğlu

5 Türkiye’de Güncel Sanat            Ahmet Albayrak  

Türkiye Araştırmaları Merkezi  

1 Anadolu Tarihi: Selçuklu ve Beylikler            Fatih Bayram 

2 İslam Tarihi: Endülüs                                C. Ersin Adıgüzel  

3 Osmanlı Arap Coğrafyası Tarihi           Ebubekir Ceylan

4 Osmanlı’da Devlet ve Bürokrasi           Zahit Atçıl  

5 Türkiye’de Sosyoloji             Yücel Bulut 

6 Türkiye’de Tarih ve Tarihçilik            Mehmet Genç  

OKUMA GRUPLARI

Küresel Araştırmalar Merkezi 

1 İslam ve İktisat             Ahmet Faruk Aysan - Lokman Gündüz

2 Eleştirel Uluslararası İlişkiler Teorisi           İsmail Yaylacı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi

1 Eğitim Sosyolojisi Okuma Grubu           Alim Arlı

2 İslam Felsefesi Okuma Grubu                               Cüneyt Kaya

3 Kelam Atomculuğu Okuma Grubu                              Osman Demir

4 Marx Okuma Grubu                                Hüseyin Etil - Metin Demir

Sanat Araştırmaları Merkezi

1 Roman ve Hakikat Okuma Grubu                              Mustafa Özel

2 Shakespeare Okumaları           Nagihan Haliloğlu

Türkiye Araştırmaları Merkezi  

1 M. Fuat Köprülü Okumaları                                Abdülkerim Asılsoy

2 Osmanlı Çalışmaları: Dil ve Kaynaklar                                     Ömer Faruk Köse - Betül Sezgin
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3 Osmanlı Diplomatikası:                     Baki Çakır 
Maliye Kayıtları Okumaları         

4 Osmanlı Diplomatikasi:                                       F. Şensoy - F. Samime İnceoğlu 
Sosyal ve İktisadi Tarihin Kaynakları        

5 Osmanlı Hukuk Düşüncesi (1300-1600):                    Abdurrahman Atçıl 
Kavramlar, Metodlar, Perspektifler   

6 Sosyoloji Okuma Grubu                   Yücel Bulut

ATÖLYELER

Medeniyet Araştırmaları Merkezi 

1 Türkiye’de Medya ve                      Hediyetullah Aydeniz 
İletişim Çalışmaları Atölyesi II  

Sanat Araştırmaları Merkezi  

1 Aruz Ölçüsü (Teori ve Pratik) Atölyesi                          Kadir Turgut

2 Belgelerle Osmanlıda Sinema                                       A. Yılmaz - F. Samime İnceoğlu

3 Film Bahane                    Hasanali Yıldırım

4 Hayal Perdesi Film Atölyesi                                      Murat Pay

5 İslam Coğrafyasında                      Yusuf Ziya Gökçek 
Sinemanın Politik Serüveni 

6 Karagöz Atölyesi                                       Türkan Alvan

7 Yazı İşliği                    H. Yıldırım - N. Tenekeci

Türkiye Araştırmaları Merkezi  

1 Fetva Mecmuaları Neşir Grubu                                      Süleyman Kaya

2 Sözlü Tarih                   Mustafa Sacid Öztürk 

 












