
 

 

 
 
 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

Üniversitemiz Tarafından “Darbeler ve Milli Egemenlik” Konulu Panel Düzenlendi 
 
Üniversitemiz tarafından yakın geçmişimize ve darbelere ışık tutarak milli egemenlik 
kavramının altını çizmek amacıyla, milletimizin siyasi hafızasında travma etkisi oluşturmuş bir 
tarih olan 28 Şubat’ta “Darbeler ve Milli Egemenlik” konulu panel düzenlendi.  
 
Düzenlenen panele Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Alpaslan Serel ile Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Genel Sekreterimiz Cihangir Boz, Manyas 
Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Burak Darıcı, Adalet Meslek Yüksekokulu 
Müdürümüz Doç. Dr. Ertan Demirkapı, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. 
Dr. İbrahim Tümen’in yanı sıra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı. 
 
Rektör Danışmanımız ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız Doç. Dr. İsmail Şahin’in 
moderatör/panelistliğinde gerçekleşen programa, GENAR Başkanı İhsan Aktaş ile Maarif Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe de panelist olarak katıldı. 
 
Panelin moderatör/panelisti Rektör Danışmanımız ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımız 
Doç. Dr. İsmail Şahin, ilk sözü GENAR Başkanı İhsan Aktaş’a verdi.  Darbeleri genel olarak siyasi 
ve ekonomik bakımdan ele alan Aktaş, “Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu ya da Pers İmparatorluğu zamanında dünyada imparatorluklar arasında bir 
denge vardı. Farklı farklı milletler, değişik zamanlarda birbirlerine galip gelirlerdi ancak daha 
sonraları Sanayi Devrimi Batılı medeniyetlere kesin bir üstünlük sağladı.  Bu sebepten, Batılılar 
yüz yıl süreyle toprak işgaliyle meşgul oldular. Bu süreçlerde işgal edilen halk topyekûn 
kadınıyla erkeğiyle ayaklanırdı, bu hep bu şekilde gerçekleşmiştir. Ve eğer halk birlik olabilirse 
düşmanı püskürtür ve ülkesini işgale karşı korurdu. Fakat modern dönemde öyle bir duruma 
geldik ki savaşlar başka şekillerde gerçekleştiriliyor. Artık Batılıların bir daha bu millet kendi 
kültürünü hatırlamasın, oluşturmasın diye uyguladıkları farklı politikalar var. Bizim ülkemiz için 
de aynı durum söz konusu olmuştur. Ülke olarak mücadele vererek Cumhuriyetimizi kurduk. 
Bunun sonrasında Batılılar için Anadolu toprakları artık işgal halinde tutulamayacağı için bu 
milleti nasıl kontrol altında tutabiliriz diye düşünmeye başladılar ve bizi birbirimizi düşürmek 
için ellerinden geleni yaptılar. Ama elbette ki tüm suçu onlara atamayız. Kendi ülkesinin 
başkalarına karşı üstünlüğünü savunması gerekirken tam tersini yapan bir kesim var. Bu 
kesime askerimiz içinden bir grup da maalesef ki dahil olmuştur. Kendi ülkelerinin rakiplerine 
karşı ülkelerini zayıflatan bu grubun yaptığı vatan hainliğidir ve bu insanların idam cezasıyla 
yargılanması ve ömür boyu hapis yatması gerekirdi. Toparlayacak olursam, her darbe 
girişiminde ülkeler biraz daha geriye giderler ancak ben her ne kadar darbe ve benzeri 
girişimler olsa da geleceğimizin de geçmişimize benzeyeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye 



 

 

Cumhuriyetinin geleceği geçmişimizde ortaya koyduğumuz değerler ve medeniyet ışığında 
aydınlık olacaktır.” diye konuştu. 
 
 
 
 
 
GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın ardından sözü alan ve darbeleri felsefi temellleri bakımından 
değerlendiren Osman Nuri Kabaktepe ise “Her yapılan işin arkasında bir felsefe vardır. 
Dolayısıyla darbe eyleminin ardında da yatan felsefi temeller vardır. Biz de sizlerle darbe 
eylemini konuşmak için toplandık. Bana, ‘15 Temmuz’un ikinci kez gerçekleşmesi mümkün 
mü?’ diye sorduklarında 352.sinin de olma ihtimalinin bulunduğunu söylerim. Çünkü şeytan 
ölmedi, kötülükler sonsuza dek devam edecektir ve biz de sonuna kadar savunmaya devam 
edeceğiz. Darbeyi anlamak anlamlandırmak için bir aradayız ve konuşuyoruz. Bir daha 
olmaması için neler yapılması gerektiğini konuşmalıyız. Bir iktidar mücadelesi olarak da 
tanımlayabileceğimiz darbede, aynı kültürü aynı ekmeği paylaşmış insanların bu kadar 
yabancılaşabilmesini sorgulamayız. Darbenin sosyolojik, askeri, siyasi vb. etkilerinden 
kurtulmak için neler yapabileceğimizi hep birlikte ele almalı ve tartışmalıyız. Sosyologlar altı 
katmanda insanın kendisi, çevresi ve evrenle olan ilişkisini ortaya koyarlar. Bu altı katman; 
insanın kendisiyle ilişkisi, aşkın varlıkla ilişkisi, aile bireyleriyle ilişkisi, içinde bulunduğu 
toplumla ilişkisi, evrenle ilişkisi. İşte bu ilişkiler bütünü neyin yasak neyin doğru neyin iyi neyin 
kötü olduğunu belirliyor. Yani birey dediğimiz varlık mevcut bu altı katmana kendi verdiği 
anlamlarla bir dünya yaşamak istiyor peki herkes kendi yaşamak istediği dünya için diğerini 
yıkmak zorunda mı? İşte bütün mesele bu soruda yatıyor. Bu soruya evet cevabını verenler 
darbeye yelteniyor. Biz bu soruya ‘hayır’ diyoruz. 28 Şubat’ta gerçekleşen darbenin sahibi 
ülkemizde egemen olan askeri bürokrasiydi. Bunun kod adı neydi ‘laiklik elden gidiyor’, 
‘Cumhuriyetin temel ilkeleri tehlikede’ idi. Kuran da çok güzel bir ayet var. ‘Bilmediğin şeyin 
ardına düşme. Çünkü elin, gözün, kulakların ondan sorumlu olurlar.’ Dünyada en çok bilgiye 
sahip olan en çok zarar veren olmuştur. Bilginin bu kadar kıymet ifade ettiğinin altını çizmek 
istiyorum, aslolan bilginin iyinin, güzelin, doğru ve adil olanın egemenliği için kullanılmasıdır. 
28 Şubat darbe sürecinde Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar birçok arkadaşımız tutuklandı ve 
işkence gördü. 12 Eylül döneminde olduğu gibi işkencelerle muhatap olan birçok insanımız 
oldu. Allah bu günleri bir daha bu millete yaşatmasın. 352. Darbenin olmaması için hep birlikte 
elimizden geleni yapmalıyız.” dedi. 
 
Soru-cevap bölümünün ardından Rektörümüz Prof. Dr Süleyman Özdemir, döneme ışık tutan 
kıymetli bilgi paylaşımlarından ve önemli tespitlerinden dolayı panelistlerimize teşekkür 
ederek kendilerine plaket ve Bandırma Vapuru maketi takdiminde bulundu. 
 
Gerçekleştirilen panel, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 


