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tezkire’nin temel amacı genel olarak sosyal bilim-
ler, özel olarak siyaset bilimi alanlarından bilim 
insanlarının düşüncelerini ve araştırmalarını 
paylaştıkları bir platform olmaktır. Bu çerçevede 
araştırma, inceleme, eleştiri ve benzeri özgün yazı-
lara yer verilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu 
yazarına aittir. Yayımlanmış yazıların yayım hak-
ları tezkire’ye aittir.   Yayımlanmak üzere gönde-
rilen çalışmalar öncelikle yayın kurulu tarafından 
amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kuralla-
rına uygunluk yönlerinden incelenir. Uygun bu-
lunan yazılar değerlendirilmek üzere bu alanda 
uzman iki hakeme gönderilir. Görüş ayrılığı söz 
konusu olursa üçüncü bir hakemin daha görü-
şüne başvurulur. Hakem raporlarının olumlu ol-
ması durumunda yazı, yayım programına alınır.   
Hakem raporları gizlidir. Dergiye gönderile-
cek yazılar A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ 
ve sol boşluk 2.5 cm bırakılarak 1.5 satır aralık-
lı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 
punto Times New Roman yazı karakteri kullanı-
larak yazılmalıdır. Çalışmanın MS Word ile ya-
zılmış bir kopyasının tezkiredergisi@gmail.com 
e-posta adresine ekli dosya olarak gönderilme-
si editoryal sürecin başlaması için yeterlidir.  
Yazar/lar/dan ayrıca tümünün imzasını taşıyan bir 
telif devir mektubunu yayımcıya posta, faks veya 
e-posta eklentisi ile göndermeleri beklenir. Eğer ça-
lışma birden çok yazarlı ise makalelerde editoryal 
yazışmanın kiminle yapılacağı da belirtilmelidir.  
Gönderilen çalışmaların aşağıdaki bölümleri içer-
mesi gerekir:
• Türkçe başlık
• Yazarın/yazarların tam adları ve unvanları
• Yazar/yazarlar hakkında bilgi (çalıştıkları ku-

rumlar, adres, telefon, faks ve elektronik posta 
bilgileri, çalışma ve ilgi alanları, yayınlarından 
seçmeler)

• Türkçe özet (150-200 kelime arası)
• Anahtar kelimeler (5-8 kelime arası)
• İngilizce özet (150-200 kelime arası)
• İngilizce anahtar kelimeler (5-8 kelime arası)



Bu Sayıda...

TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılını idrak ediyoruz bu yıl. Bu idrakin 
Türkiye’nin yüzyıllık Meclis ve demokratik siyaset tecrübesine dönüp bak-
mak, nereden nereye gelmiş olduğumuza dair bir sorgulama yapabilmek için 
iyi bir vesile oluşturması gerekiyor. Covid 19 dolayısıyla olağanüstü durum-
lar yaşadığımız, salgının her yerde kendisini birinci gündem maddesi ola-
rak konuşlandırdığı dünyamızda ve ülkemizde böyle bir sorgulamanın da 
kuşkusuz ehemmiyet derecesi ciddi bir biçimde etkileniyor. Bu, aslında tam 
da tarihsel olayların, bugün hala bizi etkilemeye devam ediyor olsa da hatır-
lanmasının ne kadar mümkün olduğuna dair bir soruyu da şöyle bir kenara 
koymamızı gerektiren bir durum. Tezkire, tabiatı ve ismiyle müsemma olma-
nın gereği bir hatırlama ve hatırlatma misyonunu da yükleniyor. Ancak bu 
hatırlama, hatırlamanın tabiatına dair de ciddi bir farkındalık gerektiriyor.

TBMM’nin yüzyıl önce kuruluş şartlarını bugün kim hatırlayabilir? 
Birinci dereceden şahitlerin, yaşamış olanların, yani hayatta olanların hiçbiri 
bugün hayatta yok. Bizim hatırlamamız ister istemez bir tarihyazımı üzerin-
den oluyor. Her birimiz kendimizi yaşanan tüm ihtilaflarda birilerinin tarafı 
sayarak katıldığımız tarih üzerinden. Tarihse tabiatı itibariyle her an yeniden 
yazılan bir canlılığa sahip. Geçmişte hiçbir şey olup bitmiş değildir. Her dem 
yeniden başka bir vesileyle başka bir değerlendirmeye maruz kalmak üzere 
tekrar açılmaya hazırdır.

Milli hakimiyet düsturuyla hareket etmiş olan TBMM Türkiye’nin ilk 
meclis tecrübesi değil kuşkusuz. Meclis-i Mebusanın Ankara’ya taşınmasıyla 
ortaya çıkmış bir Meclis. Hakimiyet-i milliye inancının ilk doğduğu yer de de-
ğil dolayısıyla. Bu Meclisin çatısı altında Milli Kurtuluş Mücadelesinin yürü-
tülmüş olduğu ve bugün içinde yaşadığımız devletin kurucu tartışmalarının 
yapıldığı, sonradan üstünün milli hakimiyet ilkesiyle pek de bağdaşmayacak 
şekilde örtüldüğü de bir gerçek. Birinci Meclis ile ikinci meclis arasında sa-
dece bir kararla ortaya çıkan açık hakimiyet-i milliye farkı, sonradan ulusal 
egemenlik olarak ifade edilecek olan temsilin ne kadar söylemsel bir kurgu 
olabildiğini de gösteriyor. Hakimiyetin bila şart millete ait olduğu ilkesine 
dayalı olarak kurulan 1. Meclis’te millet kavramı da vatan kavramı da istiklal 
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kavramı da sonradan bu meclisle elde edilen meşruiyet üzerine inşa edilen 
yeni rejimde bambaşka anlamlara kavuştu. 1. Mecliste başkanın hemen ar-
kasındaki duvarda asılı olan “onların işleri aralarında şura iledir” ayetinin 
2. Mecliste apar topar kaldırılması, milli hakimiyetin bir kararı değildi elbet. 
Millete rağmen, millet için hareket eden küçük bir zümrenin, millet adına 
hakimiyeti üstlenen bir hizbin elinde başta Meclis’in etkinliğinin uzun süre 
askıya alındığı bir tarihi var TBMM’nin. Kuşkusuz 1950 yılından itibaren bu 
iradenin biraz daha ve zamanla daha fazla yansımaya başladığından söz ede-
biliriz. Hatta bütün darbelere ve askeri veya oligarşik müdahalelere rağmen 
Türkiye’de halk iradesinin, sömürge yaşamış, Osmanlı bakiyesi diğer ülkele-
re nazaran her zaman şeffaf ve denetlenebilir seçimler sayesinde tecelli etmiş 
olduğu bir gerçektir. Bugün Türkiye demokrasisi en azından meclisin teşek-
kül süreci noktasında, halkın iradesinin tecellisi noktasında ciddi bir avanta-
ja sahiptir. Temsilci demokrasinin genel sorunlarını bu avantajı azımsamak 
veya küçümsemek üzere zikretmeye bu bağlamda hiç gerek yoktur. Arap 
Baharı sürecinden geçen hepsi de Osmanlı sonrası, Osmanlı toprağı üzerinde 
kurulup sömürge yaşamış ülkeler bugün halkın iradesinin asgari düzeyde 
de olsa tecelli edeceği bir yer arıyorlar. “Halk… istiyor” şeklinde yankılanan 
sloganlar, “isteyen, irade eden, kararına sahip” bir halk özlemini yansıtıyor-
du. 100. Yılında TBMM ve 1. Meclis’i bu yaşanan trajik hadiselerin gölgesinde 
hatırlamak da vardır.

TBMM’nin yüzüncü yılında gerçekten de Meclis-i Mebusan’ın devamı 
olan ve kurtuluş mücadelesini yürüten, bağımsızlık ruhuna tutkuyla bağlı, 
İstiklal Marşını yazmış olan o meclise ne olduğu sorusu, bütün bir tarihyazı-
mını belirleyecek bir sorudur elbet. Çok partili hayata geçildikten sonra sü-
rekli o Mecliste tecelli eden millet iradesine kuşkuyla bakan, onu milletin şu-
ursuzluğunun, kendini bilmezliğin, eğitimsizliğinin bir ifadesi olarak görüp 
üzerinde değişik yollarla vesayet kurmaya çalışan mihrakların uzun yıllar 
süren vesayetçi tecrübeleri de bu yüzyıllık TBMM tarihinin önemli olayla-
rıdır. Türkiye’de Mecliste tecelli eden iradeyi, demokratik temsil süreçlerini 
bir müsamere olarak görmek isteyen, etkisini o düzeyde tutmak isteyen bu 
vesayet unsurlarının her zaman belli bir etkinliği hiçbir zaman eksik olma-
mıştır. TBMM’nin ekinliği bu mihraklara karşı da bir varlık kavgası vermek 
durumunda kalmıştır. Hiç kuşkusuz 15 Temmuz’da yapılmak istenen darbe-
nin önünde TBMM’de toplanan ve bir duruş sergileyen vekiller, TBMM’nin 
tarihinde ilk defa böylesi bir saldırıya maruz kalmasına da tanık olmuştur.

Yüz yıl önce, 1. Meclis olarak açılmış olan TBMM ne durumdaydı, millet 
için, demokrasi için, milletin egemenliği için ne anlam ifade ediyordu? Bugün 
üstlendiği rol ne? Bugünkü rolünü daha sağlıklı düşünmek için ilk meclis 
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veya sonraki meclisler bir referans veya bir nümune-i emsal oluşturur mu, 
yoksa katedilen yolun geleceğe uzanan kısmında bir istikamet tayininde bir 
işlevi mi olur? Her halükârda hatırlamakta, tezkir etmekte, tezkirede tartışıl-
maz bir fayda vardır.

Bu yüzden tezkire’nin bu sayısında TBMM’nin kuruluşunu 100. Yılında 
bir hatırlama ve hatırlatma görevine katılmak istedik. Ana dosya konumuzu 
TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılına hasrettik.

Bu sayının dosya konusu olan Birinci Meclis’in değerlendirildiği bölüm-
de ilk olarak: “Birinci Meclis Dönemi İstiklal Mahkemeleri (1920-1923)” adlı 
makalesi ile Caner Arabacı katkı sundu. Makale 1920 ile 1923 arası bir dö-
nemi ele alarak İstiklal mahkemelerinin devletin otoritesini ve gücünü nasıl 
arttırdığını, nasıl meşrulaştırdığını ortaya koyuyor. İstiklal mahkemelerinin 
algılanış biçimini iki kutupta değerlendiren Arabacı, ilk kutupta bu mahke-
melerin olağanüstü dönemde gerekliliğini savunanlar, ikinci kutupta ise bu 
mahkemelerin yarattığı adaletsizlik ve zulümlere yol açtığını savunanlar ola-
rak çözümlüyor. Bu durumun daha doğru değerlendirilmesi açısından bilim-
sel bir yaklaşımın zaruri olduğunu belirterek, İstiklal mahkemeleri ile ilgili 
tarihi vesikaları ve kaynakları daha kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu bölümde yer alan ikinci çalışmada ise: “Yüzüncü Yılında İlk Meclise 
Katılan Konyalı Mebuslar ve Faaliyetleri” adlı makalesi ile Ahmet Atalay kat-
kı sundu. Makalede, birinci meclis mebuslarının ne denli zor bir işi üstlendik-
leri vurgusu yapılarak, o dönemin olağanüstü şartlarını göz önüne seriyor. 
Bunu Konyalı mebusların birer kişi olarak portrelerini çizerek ve onların ha-
yatlarına dair bilgiler vererek yapmıştır. Konya’nın seçilme sebebi, mebusla-
rının ilk mecliste oldukça aktif olması ve o dönem içinde Konya’nın önemli 
şehirlerden biri olması olarak belirtilmiştir. Ayrıca kanun teklifleri ve icra-
atları ile Konyalı mebusların yeni devletin kuruluşunda ne büyük katkıları 
olduğunun altı çizilmiştir.

“Yerelden Ulusala Doğru Evrilen Anadolu Mücadelesi ve Birinci 
Meclisin Toplumsal Tabanı” adlı makalesiyle İbrahim Kaygusuz katkı sundu. 
Makalede I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da direniş ve bunun neticesinde 
oluşan I. Meclis’in demokratik yapısı anlatılmıştır. Kaygusuz, I. Meclis’in hu-
kuki düzenini Osmanlı Anayasal tecrübesi ile mukayese ederek ikisi arasın-
daki ilişkileri tespit ediyor. I. Meclis’in oluşturduğu ortam ve zamanın ilerle-
dikçe değiştiğini ve toplumsal bir mühendislik çabasıyla, dayandığı toplum-
sal tabandan uzaklaştığını vurguluyor.

Bu bölümün dördüncü ve son çalışmasında ise; “Birinci Meclis’in Siyasal 
Mirası” adlı makalesiyle Mehmet Veysel Karataş katkı sundu. Bu çalışmada 
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I. Meclis’in TBMM’ye kattığı tecrübelerin yanında, I. Meclis’e kadarki sürecin 
de nasıl bir birikimle oluştuğu inceleniyor. Özellikle I. Ve II. Meşrutiyet’in I. 
Meclis üzerine daha da özelinde I. Meclis’in muhalefet söylemini ne derece-
de belirlediği gözlemleniyor. Bu muhalefet kültürünün hangi yönlerde geli-
şim gösterdiği, yarar ve zararları ele alınarak hangi işlevleri yerine getirdiği 
sorgulanıyor.

Bu arada Gündem bölümünde Türkiye ve Dünya gündemi ile ilgili de-
neme yazılarına yer verdik. Bu minvalde “Ayasofya Dünyamızın Aynası” 
başlıklı yazısıyla Yasin Aktay Ayasofya-ı Kebir Camii’nin yeniden ibadete 
açılmasını değerlendiriyor. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılışıyla ilgili bir 
algı, Müslümanların tarihin bir döneminde Kiliseleri Camiye çevirmesi ola-
rak sunulmaktadır. Ayasofya ile ilgili de bu algı, Müslümanların tarihteki 
ilkesel ve rutin olarak takip etmiş oldukları pratiklerini gizleyen bir tarafı 
oluyor. Aktay, Ayasofya’ya İstanbul’un fethi esnasında uygulanan istisnanın 
tarihsel yanına vurgu yaparken, bunun yaratabileceği çağrışımlara ve yol aça-
bileceği tartışmaların bu konudaki belli bir tarihe ışık tutacağını anlatıyor. 
Böylece Ayasofya üzerinden Müslümanların mümtaz tarihsel tecrübelerine 
dikkat çekilmesi mümkün olabilecek ve Ayasofya’nın açılışı buna vesile ola-
bilecektir. Ayrıca Ayasofya’yı her dönemde yaşadığımız dünyanın bir ayna-
sı olma niteliği atfeden Aktay, tarihte Müslümanlar ne durumda olmuşlarsa 
Ayasofya da o durumda olduğunu söylüyor. Müslümanların zayıf hatta esir 
oldukları dönemde Ayasofya da zayıf ve özgürlüğü kısıtlanmış idi. Bugün 
de Ayasofya’nın ibadete açılmış olması Müslümanların dünyadaki mev-
cut konumlarıyla yakın ilişkilidir. Tıpkı Kudüs gibi. Ayasofya da halimizin 
aynasıdır.

Bu bölümde yer alan diğer bir değerlendirmede ise: “‘Anne with an E’ 
ile Netflix’in Kısık Ateşinde Kaynamak” adlı deneme yazısı ile Aydın Aktay 
Netflix platformu ve içeriğine dair izlediği politikayı ele alıyor. Netflix platfor-
mu özelinde, Kültür Endüstrisi eleştirisi yapan Aktay bu minvalde Netflix’te 
yayınlanan bir dizi üzerinden, tasarlanan bir kültürel üretim faaliyetinin altı-
nı çiziyor. Gündemde çokça yer bulan LGBT-I hareketinin ve çarpık ilişkilerin 
sunulma ve gösterilme biçimlerini eleştirel bir dille eleştirirken, yine çoktan-
dır gündemde olan İstanbul Sözleşmesi’ni de ele alıyor.

Kitap değerlendirme bölümünde ise ilk olarak; Alperen Karapınar, 
Yasin Aktay’ın “İslâm ve Sekülerleşmenin Kaynakları” adlı kitabını inceleye-
rek bu sayıya katkı sundu. Yazıda, İslâm ve Sekülerleşmenin Kaynakları’nı de-
ğerlendirirken kitabın nasıl bir yöntem izlediğini ve hangi hareket noktaları 
üzerine bina edildiği ortaya koyuluyor. Özellikle Aydınlanma, Liberalizm 
ve Muhafazakârlık üzerine yapılan incelemelerle nihayetinde Sekülerleşme 
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ekseni tartışılıyor. Sekülerleşme tartışmalarının yoğun olduğu son birkaç yıl 
içinde yeni bir perspektif sağlaması itibarıyla büyük bir önem taşıyan çalış-
ma, bunu yaparken bilimsellik iddiasından uzaklaşmadan; Sekülerleşmenin 
kaynaklarında İslâm’ı ve dinî hakikati koyarak dolaşıyor.

Bu bölümdeki bir diğer çalışmada, “Kent Sosyolojisi Literatürüne 
Özgün Bir Katkı: Kenti Dinlemek” başlıklı kitap incelemesiyle Ömür Nihal 
Karaarslan bu sayıya katkı sundu. Alev Erkilet’in “Kenti Dinlemek” adlı kitabı-
nın Kent Sosyolojisi açısından bir incelemesini ele alan çalışma, kentsel ayrış-
mayı öne çıkararak İstanbul Yarımada ve Süleymaniye örneklemini inceliyor. 
Bu minvalde kentlerdeki bozulmanın orada yaşayanlarca nasıl yorumlandı-
ğını göstermesi açısından önemli bir yere oturmaktadır.

Bir diğer çalışma olarak, “Duino Ağıtları ile Bir Meleğin Yakarışı/Dualar 
Adlı Yapıtlarda Melek İmgesi” başlıklı kitap değerlendirmesi ile Sedef 
Açıkgöz bu sayıya katkı sundu. Funda Emer Kızıler’in aynı adı taşıyan ki-
tap çalışmasını değerlendiren Açıkgöz, ünlü şair Rilke’nin yapıtlarındaki 
melek imgesinin sorgulanma serüveninin altını çizerek bu imgenin esasın-
da İslâm’ın ve özelde Tasavvuf geleneğinde var olan melek imgesi ile olan 
bağlantısının kurulmasını değerlendiriyor. Batı yazınında ve edebiyatında 
İslâm’ın ve İslâm kültürü ve geleneğinin izlerini yakalamak oldukça heyecan 
verici. Dolayısıyla böylesi bir yüksek sanat ilhamında İslâmî olanı görmek 
ve değerlendirmek, Hakikatin ne kadar baskılansa da bir yerlerden yine açı-
ğa çıkacağına dair güzel bir örneği temsil ediyor. Bunu yaparken Romantik 
indirgemecilikten ve yapay bağlantılandırmalardan kaçarak Akademik bir 
yöntemi izlemiş olması kitaba artı bir değer yüklüyor.

Bu bölümün son çalışması olarak, Ümit Çalışkan Oppenheimer’ın 
“Devlet” adlı kitabını değerlendirerek bu sayıya katkı sundu. Kitabın içeriği-
nin yanı sıra Oppenheimer’ın hayatı hakkında da bilgiler veriyor. Devlet’in 
ideolojilerle olan ilişkisi üzerine teorilerini temellendiren Oppenheimer’ın 
Türkler üzerine yaptığı objektif değerlendirmelere dikkat çekiliyor. Siyaset 
ve Sosyoloji alanlarında söylem ve teori anlamında önemli bir kaynak teşkil 
ediyor.

Keyifli okumalar dileriz…

tezkire
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