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Editör'den

Selâmların en güzeliyle…

Hamd, Âlemlerin Rabbine… Salât ü selâm Habib-i 
Kibriya'ya…

Rahmet aylarının eşsiz manevi iklimini idrak etmeye 
başladığımız şu günlerde yeni bir sayıyla daha huzurları-
nızda olmak, bizler için büyük bir onur ve mutluluk kay-
nağı. Bizleri üç aylara ve sizlere kavuşturan Rabbimize bir 
kez daha sonsuz hamd ü senalar ediyoruz. 

Medeniyet Bülteni, sizlerden aldığı sinerji ile yayın 
hayatına büyük bir azim ve gayretle devam etmektedir. 
Şükürler olsun ki bültenimiz, imkânları ölçüsünde bugü-
ne kadar hep Hakk’ın tarafını tuttu. Milletin, ümmetin, 
ülkenin ve bütün İslâm coğrafyasının sorunlarını sorun, 
dertlerini dert bildi. Hiçbirine duyarsız kalmadı. Kimine 
göz, kimine kulak, kimine dil oldu. Zalime zalim, mazlu-
ma mazlum dedi. İfrat ve tefritten ateşten kaçar gibi kaçtı. 
Sırat-ı Müstakim üzere yürüyüp iyiliği emreden, kötülük-
ten nehyeden “vasat ümmet”in mütevazı bir ferdi olmaya 
çalıştı. Ehl-i Sünnet anlayışıyla hareket ederek ilkelerine 
sadık kaldı. Nedir bu ilkeler? Tevhit, vahdet, uhuvvet, üm-
met, sadakat… En genel anlamıyla naslar! Çizgimiz belli: 
Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye.

Rabbimize hamdolsun; sizlerle yola çıktığımız ilk sa-
yılardan bu yana sayfalarımızda pek çok yazarın yazısına 
yer verdik, pek çok yazar dostumuzla bu vesileyle tanış-
tık, pek çok kalemin yetişmesine hizmet ettik. Allah'ın 
izniyle yarınlarından şüphe duymadığımız, kendilerin-

den büyük destekler gördüğümüz çok sayıda yazarın, ilk 
yazılarını yayımlama ayrıcalığına sahip olduk. Kimler yok 
ki bunlar arasında? M. Beşir Eryarsoy, Ömer Küçükağa, 
Kâzım Sağlam, M. Rüşdü İzgöer, Ahmet Zeki İzgöer, Bekir 
Sağlam, İsa Arı, Ramazan Tuğ, Süleyman Karakuş, İdris 

Gökalp, Ahmet Güney, Onun yerine şu isimler yazalım: 

İbrahim Özer, Özlem Doğan, Işık Yanar, Bülent Ertükel, 

M. Şerif Niziplioğlu, Bekir Atalay, İbrahim Hakkı Toprak, 

Ahmet Ali Yüksel, Muhammed Salih İzgöer, Muhammed 
Mert, Zuhal Güney, Erhan Tulay, Şükür Muhacir, Ali 
Dağdeviren, Muhammed Dalyan… Ve daha ismini zikre-
demediğimiz nice kıymetli yazarlar… Bunların bazıları za-
ten öteden beri yazan kalem erbabı dostlarımızdı, bazıları 
ise az veya çok yazıp kalemle ünsiyetlerini artıran kişiler… 

***
Bu sayıda dosya konumuz “Vefatının 100. Yıldönü-

mün de Sultan Abdülhamid Han'ı Rahmetle Anıyoruz”. 

Osmanlı'nın en zor dönemlerine otuz üç yıl boyunca şa-
hitlik etmiş ve çağa damgasını vurmuş bir halifeyi sınırlı 
sayıda yazılarla kâmil manada anlatabilmek gücümüzün 
çok fevkinde. Bizimki denizdeki damla misali. Az ve öz. 
Maksadımız Sultan'ı hayırla anmak, anlamak ve anlatmak. 
Ve tabii ki vefa. Şunu da ifade etmek gerekir ki Abdülhamid, 
Hak ehliydi ve büyük bir şahsiyetti. Onun şahsında dönemi 
yargılamak ve Müslümanları ceffelkalem mahkûm etmek 
nasıl yanlış ise dönemin İslâmcılarının şahsında Sultan'ı 
yargılayıp mahkûm etmek de o derece yanlıştır. İtidali 

elden bırakmamak gerekir. Vefatının 100. yılı vesilesiyle 
merhumu bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Sultan, küffara karşı yıkılmaz bir kaleydi. Kale yıkıl-
dı, ümmet de yıkıldı. Osmanlı parçalandı, Filistin, Suriye, 
Irak… elimizden çıktı, İstanbul başta olmak üzere güzelim 
İslâm diyarları bir bir işgale uğradı, İslâmî değerlerimiz ve 
kadim medeniyetimiz lağvedildi, velhasıl Abdülhamidsiz 
geçen yüzyılda bu coğrafyalar çok kanlar döktü, büyük acı-
lar yaşadı. Yaşamaya da hâlâ devam ediyor. 

Kâzım Sağlam, Ahmet Zeki İzgöer, Ramazan Tuğ, 
Mehmet Üzmez, Muhammed Salih İzgöer, Murat Acar 
yazılarıyla dosyamıza zenginlik katan yazarlarımız. 
Kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Her zaman ilmî ve derinlikli yazılar kaleme alan M. 
Beşir Eryarsoy'a, Peygamber âşığı Bekir Sağlam'a, fikrî 
yönüyle hep ayrı bir yerde duran Ömer Küçükağa'ya, İHH 
İnsani Yardım Vakfına, çizgileriyle bültenimize renk ka-
tan Ebu Meryem'e, Kilis'in ve Türkiye'nin özel çok önemli 
entelektüel yazarlarından Mehmet Cemal Çiftçigüzeli'ne, 
Sayın Çiftçigüzeli ile birlikte Üstad Sezai Karakoç'la yakın 
dostluğu bulunan Mahmut Kaçarlar'a, şair ve müzisyen 
Ayhan Yavuz Açıkgöz'e, eğitimci-yazar H. Taşkın Önel'e, 

çok güzel yazılar yazan Hayriye Bican'a, kendilerini daha 
çok aile, çocuk ve eğitim yazılarıyla tanıdığımız Zuhal 
Güney ve Muhammed Mert'e, ileride çok önemli başa-
rılara imza atacağına inandığımız Ahmet Ali Yüksel'e, 
aramıza yeni katılan İzzet Orak'a, eğitimci-yazar Said 
Özdemir'e, yaşça küçük ama okuma, düşünme ve yorum-
lama biçimiyle hep başça büyük olduğunu/olacağını his-

settiren Muhammed Esat Öztop'a kıymetli katkılarından 
dolayı çok teşekkür ederiz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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Bataklıkta Doğan ve Bataklığı Kurutan 
Ümmet

Merhum Mehmet Akif:

“On dört asır önce, yine bir böyle geceydi,

Kumdan ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi”

mısralarıyla başlayan “Bir Gece” adlı şiirinde Allah tarafın-
dan son ümmeti, son ilahî vahiyle inşa etmekle görevli o 
yüce Resulün dünyaya geldiği dönemlerde beşeriyetin inan-
cını ve bu inancın yansıması durumundaki sosyal ve ahlâkî 
durumunu tasvir etmektedir.

Beşeriyetin ve özellikle coğrafyamızın itikadî, ahlâkî ve 
sosyal yapısını, vaziyetini o zamanın şartları ile “modern 
dünya” arasındaki benzerliğe de temas etmeyi ihmal etme-
den şu dizeleriyle ifade etmişti:

“Bir kere de, ma‘mure‑i dünya, o zamanlar

Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi.

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi!

Fevzâ bütün âfâkını sarmıştı zeminin

Salgındı, bugün Şark'ı yıkan, tefrika derdi.”

Bundan sonra da o yüce Resulün rehberliğinde bu üm-
metin beşeriyete armağan ettiği, -merhum Seyyid Kutub'un 
“yeni insanın miladı” diye adlandırdığı- “âlemlere rahmet 
Şer‘-i Mübini”nin ortaya çıkardığı ve gerçekleştirdiği o muh-
teşem “vasat ve örnek ümmet”in neleri gerçekleştirdiğine:

“Dünya neye sahipse onun vergisidir hep

Medyûn ona cemiyeti, medyûn ona ferdi

Medyûndur o masuma bütün bir beşeriyet...”

dizeleriyle kısaca temas ediyor ve sözlerini müminlerin dava-
larına getirerek şu mısralarla son veriyor:

“Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret!”

***

İslâm'dan Önce ve İslâm'dan Sonra ya da İslâm 
Neyi Değiştirdi?

Bu hâli en iyi anlatan Nebevî ifadelerden birisi şöyledir:

İyâz b. Himâr el-Mücâşiî'den rivayete göre Resulullah 
(s.a.v.) bir gün hutbesini irad etmek üzere ayağa kalkıp şöyle 
buyurdu:

- Bugün Rabbim, bana öğrettiklerinden sizin bilmediğiniz 
şeyleri size öğretmeyi bana emretmiş bulunuyor: Ben hangi ku‑
luma neyi verdimse o helâldir. Hepsini Hanifler olarak yarattı‑
ğım hâlde şeytanlar onların üzerine geldi, onları dinlerinden 
alıp uzaklaştırdı, onlara helâl ettiklerimi haram kıldı. Hakkında 
hiçbir delil indirmemiş olduğum şeyleri bana ortak koşmalarını 
emrettiler. 

Şüphesiz Allah yeryüzündekilere bir baktı da ‑Kitap ehlinden 
geriye kalmış bazı kimseler müstesna‑ Arap olanlarıyla olmayan‑
larıyla onlara gazap etti…” 1

Efendimize risalet görevi verilmeden önce ve verildiği sı-
rada dünyanın akidevî, ahlâkî, içtimaî durumundan nispeten 
haberdar olan herkes, yüce Allah'ın “o dönemdeki beşeriyete 
niçin gazap etmiş olduğunu” kolaylıkla anlar.

Şirk, hayâsızlık, kız çocuklarının diri diri gömülmesi, 
cahiliye dönemi şairlerinden birisinin: “Bazen kardeşlerimiz 
Bekroğulları'na da hücum eder, baskın yaparız; kardeşlerimizden 
başka hücum ve talan edecek başka kimse bulamazsak” diye dile 
getirdiği şekilde hiçbir kayda ve hukuka bağlı olmayan cahil-
ce bir taassubun sebep olduğu yağmalar, adam öldürmeler, 
kadının, çocuğun savaşamadıkları, talan yağma ve ganimet 
elde etmeye hiçbir katkıları olmadığı gerekçesiyle mirastan 
mahrum bırakılmaları, hatta insan muamelesi dahi görme-
meleri… Ve bu kabilden daha neler neler…

Efendimiz ise gerçekten “insanın yeniden doğuşu” diye 
özetlenebilecek vahiy patentli beşeriyeti kurtarmaya matuf, 
aşılması bir tarafa benzeri dahi getirilemeyecek “mucize bir 

1  Müslim, 7386; Müsned, IV, 162.
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proje” takdim ederek2 insanlığa semadan gelen son çağrıyı 
tebliğ etti.

Tebliğ etmekle kalmadı, bu projeyi hayata geçirerek o 
korkunç ve her şeyi yutup imha eden bataklık içinden evve-
la birkaç kişiyi kurtardı ve sonunda dünya coğrafyasının hiç 
de azımsanmayacak bir bölümünü her geçen gün kemiyet ve 
keyfiyetleriyle yükselen muhteşem bir insan serveti ile ku-
rutmaya muvaffak oldu.

Nereden nereye gelindiğinin en güzel bir şekilde dile 
getirildiği, o döneme ait edebî miraslardan birisi de Cafer 
b. Ebu Talib (r.a.)'ın diğer Müslüman kardeşleriyle birlikte 
Habeşistan'a hicretleri sırasında Kureyşlilerin Habeşistan'a 
hicret edenlerin kendilerine geri verilmesini istemeleri üze-
rine Necaşî ile aralarındaki konuşmanın bir bölümündeki 
ifadelerdir.

Necaşî, kendilerini geri götürmek isteği ile gelmiş Amr b. 
el-Âs ile arkadaşının Kureyş adına dile getirdikleri iddiaları 
hakkında ne diyeceklerini Müslüman muhacir olarak ülke-
sine ve adaletine sığınmış olanlara sorunca, diğer kardeşleri 
adına Cafer b. Ebu Talib İslâm öncesi durumları ile İslâm son-
rası değişen vakıalarını ana çizgileriyle şöylece açıklamıştı:

-Ey kral, dedi. Bizler cahiliye içinde olan insanlardık. 
Putlara tapardık, leş yerdik. Türlü hayâsızlıkları işlerdik. 

2  Bkz. Kasas 49'da Kur’ân'ın benzeri bir kitabın getirilmesi; İsrâ 

88'de insanlar ve cinler bir araya gelse dahi Kur’ân gibi bir kitabı 

getiremeyecekleri; Hûd 13'te Kur’ân sureleri gibi uydurulmuş on 

sure getirilmesi; Yunus 37-38'de Kur’ân surelerinde bir surenin 

olsun benzerinin getirilmesi; Bakara 23'te Kur’ân surelerinden 

birisinin dahi benzerinin Allah'tan başka herkes yardıma çağırı-

lacak olsa dahi meydana getirilemeyeceği belirtilerek vahyin ve 

vahyin öngördüğü dinin, şeriatın ve hayat düzeninin eşsiz, ben-

zersiz ve rakipsiz olduğuna ve bu gerçeğin kıyamete kadar değiş-

meyeceğine dikkat çekilmektedir.

Akrabalık bağını koparırdık. Kötü komşuluk yapardık. 
Güçlümüz zayıfımızı yer, bitirirdi. Allah bize bizden, nese-
bini, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini bildiğimiz bir 
resul gönderinceye kadar bu hâl üzere idik. O bizi Allah'ı 
bir tanımaya, yalnız ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımı-
zın onun dışında tapmış olduğumuz taşları ve putları terk 
etmeye davet etti. Bizlere doğru konuşmayı, emaneti eksik-
siz ödemeyi, akrabalık bağını gözetmeyi, güzel komşuluk 
yapmayı ve haramlardan, kan dökmelerden uzak durmayı 
emretti. Bizlere hayâsızlığı, yalan ve iftirayı, yetimin malını 
yemeyi, iffetli kadınlara iftira etmeyi yasakladı. Bizlere bir ve 
tek olarak Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın yalnız ona 
ibadet etmemizi, bizlere namaz kılmamızı, zekât vermemizi, 
oruç tutmamızı emretti.

Vakıayı rivayet eden Ümmü Seleme (r. anhâ) validemiz: 

- Böylelikle o, İslâm'ın bütün emirlerini ona saydı, diye 
eklemektedir. 

Cafer (r.a.) devamla şunları söyledi: 

- Sonunda biz de onu tasdik ettik, ona iman ettik. 
Allah'tan getirdikleri üzere ona uyduk. Bir ve tek olarak 
Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize 
neyi haram kıldıysa biz de onları haram bildik, neyi helâl kıl-
dıysa biz de onları helâl bildik. Bu sefer kavmimiz bize saldır-
dı. Bize işkenceler yaptılar, bizi dinimizden çevirmeye uğraş-
tılar. Böylelikle yüce Allah'a ibadetten tekrar putlara ibadete 
döndürmek, daha önce helâl bildiğimiz pis ve murdar şeyleri 
tekrar helâl bilelim diye zorladılar. Onlar bize galip gelip bize 
zulmettiler, bizleri baskı altında tutup bizimle dinimiz arası-
na engel oldular. Bunun için biz de senin ülkene çıkıp geldik, 
seni senden başkalarına tercih ettik. Senin himayende olma-
yı arzuladık. Senin nezdinde bize zulmedilmeyeceği ümidini 
taşıdık ey kral, diyerek sözlerini tamamladı.3 

Cafer (r.a.)'ın bu ifadeleri hem cahiliyenin karakteris-
tik yapısını hem de mücadelenin amaç ve gayesini ortaya 
koymaktadır.

Efendimiz vefat ettiğinde ise yepyeni ve beşeriyete karşı 
“şahitlik yapma” vasfına sahip bir ümmetin inşası tamam-
lanmış bulunuyordu. Bir başka ifadeyle kâmil dinin, beşer 
hayatının ictimaî ve ferdî yönlerini kapsayan mükemmel bir 
“kâmil ümmet” modeli ortaya çıkmış oluyordu.

Hicretin on dördüncü yılında gerçekleşen Kadisiye 
Savaşı'nda, savaş öncesi yapılan görüşmelerde Fars başko-
mutanı Rüstem ile elçi olarak gelmiş bulunan Rıb‘î b. Âmir 
arasındaki görüşmede tarihin kaydettiği şu konuşma konu-
muz açısından son derece dikkat çekicidir. Rüstem sordu:

- Sizi buraya kadar getiren sebep nedir? Âmir cevap 
verdi:

3  İbn Hişam, “Sîre”, Beyrut 1417/1996, I, 265-266.
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- Allah, bizim şunun için buraya kadar gelmemizi 
sağladı:

 • Dileyeni kullara kulluktan çıkartıp Allah'a ibadet etme-
sini sağlayalım,

 • Dünyanın darlığından genişliğine çıkartalım,

 • Diğer dinlerin zulmünden İslâm'ın adaletine 
kavuşturalım.

 • Bunun için bizi dini ile yarattığı kullarına onları bu dine 
çağıralım diye gönderdi.

 • Bunu bizden kabul edenin biz de o kabulünü kabul ede-
riz. Onu topraklarıyla baş başa bırakırız. Oraya biz iliş-
meyiz, o imar eder. 

 • Kim de teklifimizi kabul etmezse Allah'ın bize vadettiği-
ne kavuşuncaya kadar, sonuna kadar, onunla savaşırız.

Rüstem sordu:

- Allah'ın vadi nedir?

Rib‘î'nin cevabı:

- Teklifimizi kabul etmeyenlerle savaşırken ölene cen-
net, kalana da zafer.4

Son derece dikkat çekici bir konuşmadır bu. Rib‘î b. 
Âmir'in vurguladığı hususlar son derece önemli. O İslâm 
nimetinin kazandıracaklarını söyledikten sonra özellikle bu 
ümmetin gerçek misyonu olan daveti, bu davetin ve onun için 
savaşmanın asla sömürmek ve başkalarının zenginliklerine el 
koymak maksadına matuf olmadığını, insanların zahiri kabulleri 
ile yetinileceğini, aksi takdirde bu davetin başkalarına ulaşması‑
na engel olunması hâlinde sonuna kadar savaşılacağını söylüyor.

Çünkü bu ümmetin bir misyonu, bir görevi, bir sorumlu-
luğu var. Bu ümmet sorumluluklarını yerine getirmek yolun-
da ilerlerken karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmakla 
yükümlüdür. Çünkü bu ümmet kendi dinine yalnız başına 
muhtaç değildir. Bütün beşeriyetin onun elindeki dünya ve 
ahiret saadetini ihtiva eden adil dine ve bu dinin ortaya çı-
karacağı beşeriyetin yüz akı “İslâm medeniyeti”ne ihtiyacı 
vardı. 

Bu ihtiyaç aynı şiddetiyle hâlâ kendisini hissettirmektedir.

Yeni Bir Ümmet, Bir İhtiyaçtı 

Beşeriyetin durumu bu iken elbette yeni, kurtarıcı, diril-
tici, yenileyici bir ümmete ihtiyaç vardı. Çünkü beşeriyetin 
o hâli yukarıda zikrettiğimiz hadiste de dile getirildiği gibi 
Allah'ın razı olmadığı bir hâldi. Bu hâl “ahsen‑i takvim” üzere 
yaratılmış, “eşref‑i mahlûkat” payesi verilmiş, görünür görün-
mez kâinatın büyük bir bölümü Allah'ın emriyle kendisine 
müsahhar kılınmış ve en önemlisi Allah'ın emir ve hükümleri  

4  Taberi, Tarihu'l‑Ümem ve'l‑Mulûk, Beyrut 1407, II, 401.

gereğince yaşamak, bunların gerektiği gibi hayata geçirilerek 
yaşanması demek olan “halifelik” makamına getirilmiş insa-
na, insanlığa yakışmıyordu.

Bu hâl ve vakıa; onun varoluş gayesiyle, fıtratıyla bağdaş-
madığı gibi, onun aslî görevleri ve kâinat düzeni arasındaki 
uyumu ile de bağdaşmıyordu.

Kısacası beşeriyet tükenmişti, kendisini tüketmişti. 
Çünkü kendisini ayakta tutan ve varlığını fıtratı ile örtüşen 
bir şekilde devam ettirmeye yarayan kimliğinin aslî bütün 
unsurlarını ve değerlerini, eskitmiş, pörsütmüş, yıpratmış 
hatta yok etmişti. Kısaca vahşilik ve yırtıcılıkta “sırtlanları” 
geride bırakmış, en büyük kanser, en acımasız canavarlık 
onun bütün benliğine, hâl ve hareketlerine, Rabbi ile kâinat 
ile hemcinsleriyle ilişkilerine rengini vermiş, ona büsbütün 
egemen olmuştu.

Bu hâliyle beşeriyetin mutluluk, rahat, sükûn, huzur 
bulması şöyle dursun; varlığını devam ettirmesine de imkân 
yoktu.

İşte bütün bu gerekçeler ve sayamadığımız daha niceleri 
“yeni insan”ın doğuşunu “yeni hayırlı ve vasat ümmet”in ortaya 
çıkmasını kaçınılmaz kılıyordu.

Bu Ümmetin Kısaca Serüveni

Ve… Allah'ın emri ve dilediği şartlar çerçevesinde bu üm-
met tarih sahnesine çıktı. 

Bidayette bu ümmetin doğuşunun farkına varılmadı bel-
ki. Fakat doğuşunu müteakip kısa bir süre sonra ümmetin 
çekirdeği durumundaki ilk Müslümanlar “imtihan fırını”nda5 
“bütün insanlığın iyiliği için ortaya çıkartılmış en hayırlı üm‑
met”in6 müstesna filizleri olarak her türlü engellemeye rağ-
men güçlenerek boy attı, büyüdü, serpildi. Buna karşılık her 
geçen gün varlıklarını kendileri için tehlikeli gören “canavar 
düzen”in kodamanları, onların ve dolayısıyla davalarının so-
nunu getirmek için her türlü yolu denedi, bu uğurda bütün 
imkânlarını seferber etti. Ama Allah'ın muradı başka idi7…

Bu ümmeti beşer ve resul sıfatlarıyla inşa etmekle 
Muhammed (s.a.v.) görevlendirilmiş idi. O, vahyin yönlen-
dirmesi gereğince bu ümmeti bina ve inşa etmek için geceli 
gündüzlü çalıştı ve görevini Rabbini razı edecek şekilde ta-
mamladı. Görevini tam olarak ifa ettiğine dair hayatının son-
larına doğru eda ettiği Veda Haccı'nda ashabını şahit tuttu.

Sorumlu bir lider ve önder olarak ümmetini fiiliyle, sözlü 
irşadıyla yönlendirerek ağır görevini ifa etmek için yoğun bir 
çaba harcadı. Olup bitenleri bazen olumlayan bazen eksikleri 

5  Bkz. Bakara, 214; Ankebût, 2 vd. 

6  Âl-i İmrân, 110.

7  Fetih, 29.
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tamamlayıp yanlışları düzelten müdahaleleri ile de her şeyi 
olması gereken hâle sokuyor ya da doğru ve mükemmel olanı 
gösteriyordu. O, bütün bunları aynı zamanda örnek oluşu-
nun bir gereği olarak yapıyordu.8

Yüce Allah da bu fani hayata veda etmesine yakın zaman-
larda bu dinin, dolayısıyla bu ümmetin inşasının tamamlan-
mış ve kemale erdirilmiş olduğunu bildiriyordu.9

Dinin kemale erdirilip tamamlanmış olması; nazariyatını 
yani ümmetin inşa edilmesinin esas ve ayrıntılarını, proje-
lerini ihtiva eden Vahyin (Kur’ân ve sahih Sünnet'in) de ta-
mamlanmış olması ve aynı zamanda bu projenin her zaman 
örnek alınacak yaşanmış tatbikatı anlamına gelen “insanların 
hayrına çıkartılmış o hayırlı ümmet”in inşasının tamamlanma-
sı anlamına geliyordu.

Dolayısıyla bundan sonraki çağlarda ümmetin devamını 
teşkil edecek bütün halkalar, istikamet ve inhiraflarını bu 
kâmil proje ve modele bakıp tespit edecek, kendilerini kont-
rol edecek, eksiklerini ona göre tamamlayacak, yanlışlarını 
ona göre düzelteceklerdi.

Neden Bu Ümmet?

Bu özellik, aynı zamanda kendilerine kitap indirilmiş fa-
kat örnek uygulamaları tahrif, tebdil ve tağyire uğradığı için 
doğru yoldan şaşmış, bu nedenle ilâhî gazaba uğramış diğer 
millet ve ümmetlerden10 en önemli fark ve avantajdır.

Bu ümmetin dininin yani beşeriyete sunmakla yükümlü 
olduğu ilahî mesajının ve kendilerinin “insanlar için en ha-
yırlı bir ümmet” hâline gelmelerini sağlayan en temel özelliği 
nelerdi?

Cafer b. Ebu Talib (r.a.) ile Rib‘î b. Âmir bunu olağanüstü 
mükemmel bir şekilde çok özlü ifadelerle dile getirmiş bulu-
nuyorlar. Benzeri birçok anlatımları aktarmak ya da hatırlat-
mak mümkün olmakla birlikte bu iki örnekle yetinmiş olalım.

Bu dinin muhtevasının ya da mesajının ana hatlarını 
şöylece özetlemeye çalışalım:

 • İnanç, düşünce ve şuur sahasında bütün arı, duru ve an-
laşılırlığı ile Tevhid'i esas almıştır. Bu dinde Tevhid'in te-
mel boyutları, yalnızca yaratıcının birliğine inanmak de-
ğildir. Aynı zamanda mabut da birdir, şeriat koyucu da 
birdir. O eşsiz, ortaksız, ilmi her şeyi kuşatmış, kudreti 
ve hikmeti sonsuz ve kendisini vasfettiği bütün kemal 
sıfatlara sahip yüce Allah'tır.

 • O'nun şeriatı; hiçbir kimsenin müdahil olamadığı ve 
değiştirmeye kimsenin güç yetiremeyeceği; kâinata 
egemen, değişmez kevnî kanunları; toplumsal hayata  

8  Bkz. Ahzâb, 21; Âl-i İmrân, 31…

9  Bkz. Mâide, 3.

10  Bkz. Fâtiha, 5-7.

egemen olan “içtimaî sünnetler”i ve ümmetin hayata ge-
çirmekle yükümlü olduğu, doğruluğuna harfiyen inan-
dığı, hakkaniyet ve adaletine güvendiği, dünya ve ahi-
ret saadetini gerçekleştirecek olan biricik hayat nizamı 
“İlâhî Şeriat”ı kapsar.

 • Ayrıca bu boyutlarıyla şeriatı anlamak, idrak etmek ve 
onun gereklerini yerine getirmek de, şeriatın beşeriye-
tin kıyamete kadar bütün meselelerini çözebilecek bir 
hüviyette olduğuna kalpten sarsılmaz bir yakîn ile inan-
mak da şeriata imanın bir gereğidir.

 • Bu hayat nizamı; ümmetin fert fert sahip olmakla yü-
kümlü olduğu kâmil bir imanın bütün hakikatlerini, iba-
detini, ahlâkını, sosyal, siyasî, ekonomik her türlü ilişki 
ve hukukun temel esaslarını ihtiva eder. Hikmet gereği 
hükmü bulunmayan, zamanla ortaya çıkması müm-
kün ilişki ve meseleler, Kitap ve Sünnet'te var olan ana 
esaslar ışığında yetkililer tarafından ele alınıp çözüme 
kavuşturulur.

 • Müminin bu şeriata karşı sorumluluğu ise bütün gayretiy-
le gücünün son noktasına kadar kendisinin ve sorumlu 
olduğu kimselerin (aile ve yönetilenler dâhil) gereklerini 
yerine getirmesi için çalışmak ve hayatı onun boyasıyla 
boyamak için uğraşmaktır, diye özetlenebilir.

Bu özeti daha da genişletmek ve ayrıntılandırmak müm-
kün olmakla birlikte bu kadarı şimdilik yeterlidir.

İşte bu ümmetin, ilkine işaret ettiğimiz o en “hayır-
lı nesilleri”11 ile onların izini takip eden “sonradan gelen-
ler”; Resulullah'ın kâmil dinini hayata geçirerek ete kemiğe 
büründürmeyi hedef edinen mükemmel örnek nesildir. 
Bunlardan, gerçek İslâm âlimleri, ilgili ayetten ilham alarak 
“ashab ve onlara güzel bir şekilde uyanlar”12 diye söz ederler. 

Kâmil dinin en mükemmel uygulaması Resulullah'tan 
sonra hiç şüphesiz Raşid Halifeler eliyle gerçekleşmiştir. 

11  Haşr suresinin 8-10. ayetlerinde, ilk nesilden muhacirler ile en-

sar olarak söz edilirken, onların izinden gidenlerden onları sevip 

sayan ve “onlara dua edenler” olarak söz edilmektedir. Bu son-

radan geleceklerin bireysel ya da toplumsal sapma ve inhirafları 

neye göre ve kime bakarak düzeltip, çözüm ve çare üretecekleri-

nin de anahtarını ihtiva etmektedir.

12  Bkz. Tevbe, 100.
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Ondan sonra sapma ise, hayatı İslâm'a bürümenin tepe nok-
tası olan “Halifelik makamı”nda baş göstermiştir.

Ümmet Tarihinde Düşüş Çizgileri

Muaviye (r.a.)'ın kendisinden sonra halifelik makamı için 
Yezid'i veliaht tayin edip onun için kendisi hayatta iken zorla 
beyat alma yoluna gitmesi, İslâm ümmetinin üzerini örten 
şemsiye ya da tavan mesabesindeki en yüksek idarî ve siyasî 
makamda bir gedik açmak demekti. Bu idarî ve siyasî ma-
kamın, “İslâm şeriatının toplumsal, siyasal, ahlâkî, ferdî ve 
hatta devletlerarası ilişkilerde bütün ayrıntılarıyla uygulan-
masının sorumluluğunu” taşımak olduğunu unutmayalım.

İşte açılan bu delik, İslâm şeriatına yabancı bir yama ile 
kapatılmak istendi, denendi. 

Bu yama tutmadı… Delik gittikçe genişledi, delik genişle-
dikçe yama gerildi ya da şemsiyenin tabiatına aykırı ve farklı 
başka yamalar eklendi…

Bu arada toplumun kendisi istikametini büyük ölçüde 
koruyor, ilmî faaliyetler her alanda harıl harıl devam ediyor-
du. Her alandaki ilmî fütuhat, İslâm coğrafyasının zamanla 
Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar yayılan geniş 
coğrafyasındaki cihadî fütuhattan da ümran ve medeniyet 
hareketinden de geri kalmıyordu.

Kısacası ümmet, âlimleri aracılığı ile kevnî şeriatı da, iç-
timaî sünnetullahı da, itikadî ve amelî şeriatı da bütün im-
kân ve kabiliyetleriyle kurcalıyor; öğrenmeye, öğretmeye ve 
gereklerini yerine getirmeye muazzam bir çaba ve gayret sarf 
ediyordu…

Önceleri çeşitli alanlarda işlenen küçük hatalar ya da 
ihmaller, yamanmaya çalışılan şemsiye deliklerinin ümmet 
hayatına olumsuz tesirleriyle birlikte gittikçe ilerledi, bü-
yüdü, arttı ve nihayetinde bu ümmetin varlığının iç ve dış 
daha birçok etkenin bir araya gelmesi ile birlikte darmadağın 
olmasıyla sonuçlandı… Hilâfetin lağvedilmesi ile de ümmet, 
ipi koparılarak başta imamesi olmak üzere dağılan tespih ta-
neleri gibi oldu. 

Sözün burasında yüce Resul'ün şu hadisi çok anlamlı 
görünüyor:

“İslâm'ın kulpları birer birer koparılacaktır. Her bir kulp sö‑
küldükçe insanlar hemen ondan sonraki ile uğraşacaklardır. İlk 
sökülecek kulp, hüküm (yönetim ve mahkeme hükmü diye açık‑
lanmıştır), sonuncuları ise namaz olacaktır.”13

Şemsiyedeki ilk delik ile ilk kulp sökülmüş oldu mu olma-
dı mı? Yoksa bu kulpun tam anlamıyla sökülmesi Halifeliğin 
kaldırılması ile mi tahakkuk etti? Şu andaki hâline bakarak 
acaba namaz kulpu sökülmüş sayılır mı sayılmaz mı? Buna 

13  Müsned, V, 251.

benzer meseleler üzerinde durmanın ve bu hususları burada 
kurcalamanın anlamı yoktur.

Bu Ümmetin Yeniden Doğuşuna İhtiyaç Var

Ancak hadisin ışığında -ve tarihi doğru okuyup yorum-
lamak için gerekli diğer argümanları da bir araya getirmek 
suretiyle- tarihi doğru okumaya çalışacak olursak bu ümme-
tin yeniden doğup tarih sahnesine çıkmasının bir zorunluluk 
ve bir mükellefiyet olduğunu idrak etmek durumundayız. 
Aşağıdaki hususların da bu çerçevede varılabilecek temel so-
nuçlar arasında yer alabileceğini düşünmekteyiz:

 • Ümmetin kendisine biçilmiş bulunan misyonun gerek-
lerini yerine getirmekten çok uzaklarda olduğunda şüp-
he yoktur.

 • Ümmet, bulunduğu nokta ile aradaki mesafeyi kapat-
mak için çok ter dökmek ve emek harcamak zorundadır.

 • Ümmet, içeriden ve dışarıdan o kadar ağır olumsuz 
şartlarla kuşatılmış bulunuyor ki bunların ağırlığını ge-
reği gibi idrak etmeden bir varlık gösterme aşamasına 
gelemez.

 • Ümmet, önce Allah'a, sahip olduğu akide ve şeriatın ev-
velâ kendisi sonra beşeriyet için biricik kurtarıcı oldu-
ğuna tam anlamıyla iman edecek, ondan sonra da hem 
kendisine hem de beşeriyete karşı sorumluluğunun bi-
linciyle tarih sahnesine yeniden çıkmaya hazırlanmak 
zorundadır.

 • Tarihin sahnesine yeniden çıkması sıradan bir çıkış 
olmayıp tıpkı on dört asır önceki ilk çıkışı gibi tarihin 
mecrasını akması gereken yatağına yeniden irca edip 
İslâm'ın her zaman yeni olan nizamıyla “yeni insan”ı 
tekrar beşeriyetin istikametini tayin edebilecek biricik 
güç ve otorite hâline gelmesi için azamî gayret göster-
mek zorundadır.

 • Bütün olumsuzluklar onu ümitsizliğe değil, aksine doğ-
ru istikametteki çalışmalarının ilahî lütufla katlanarak 
bereketleneceğine iman ile an be-an ümidini ve gayret-
lerini hep tazeleyecektir.

 • Ümmetin hâli hiçbir zaman Yusuf'unu uzun yıllar-
dan beri kaybetmiş ve ondan hiçbir haber alamamış 
Yakub'un hâlinden daha ümit kırıcı değildir. Aradan yıl-
lar ve yıllar sonra Mısır'a giden oğullarına: “Oğullarım 
gidin, Yusuf 'u ve kardeşini arayın, araştırın; Allah'ın rah‑
metinden de ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan 
başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez.” demişti.14 O 
hâlde ümitsizlik bu ümmetin geleceğinin yeniden inşa 
edilmesinde pay sahibi olmak isteyen gerçek dava adam-
larının semtine asla uğramamalıdır.

14  Yusuf, 87.
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 • Ümmetin yeniden tarih sahnesine çıkmasının ne anla-
ma geldiğini ve ne denli gerekli olduğunu ne kadar çok 
idrak edersek, onu çepeçevre kuşatmış bulunan ve bu 
ümmetin yeniden dirilişine tavizsiz bir şekilde karşı du-
ran güçlerin de güçlü ve ileri olduklarını fark edersek, 
alınması gereken mesafenin, dökülmesi gereken terin, 
uykusuz geçirilmesi gereken gecelerin de o oranda çok 
olduğunu daha iyi anlamış oluruz.

Yeniden Doğuşun Programı

Yaşadığımız çağda ümmet güneşinin yeniden doğması 
artık bir zarurettir. Hayat veren ışıklarını mevcut zifiri ka-
ranlıkların üzerine göndererek beşeriyeti aydınlığa çıkarmak 
her zamankinde daha çok elzem ve zorunludur.

Bu ümmetin tekrar tarih sahnesine bütün özellikleriyle, gü‑
zellikleriyle ve ihtişamıyla beşeriyeti yeniden Rabbi ile buluştur‑
ma sorumluluğu hem akidesinin ona yüklediği bir yükümlülük 
hem de tarihe ve beşeriyete karşı sorumlu olmasının tabii bir 
gereğidir.

Durum böyle olduğuna göre bu alaca karanlıkta ortaya 
atılan ve çoğu net olmayan, olsa bile İslâm'ın diriltici ruhu 
ve yapısı ile bağdaştığı şüpheli bulunan, test edilme imkânı 
dahi bulunmayan birçok reçetenin “yeniden doğuş”u gerçek-
leştirebilme salahiyetlerinin ne kadar güvenilir ve muteber 
olduğu hususu bir vakıadır. 

Bu gibi reçeteler arasında -belki de bir kısmı bu ümmetin 
ve dinin hayrını istemeyenlerin bulunduğu- kimlikleri belli 
olmayan kişi ve mihraklar tarafından ortaya atılmış olan-
ları da, kimlikleri ve iyi niyetleri ortada olanlar tarafından 
atılmış olanları da vardır. Dediğimiz gibi bununla birlikte bu 
reçetelerin birçoğunun ne kadar doğru ve ne kadar yeterli ol-
dukları da kesinlikle test edilmiş değildir. 

Ümmetin tarihe yeniden istikamet vermek sorumluluğu 
ne kadar büyük bir ihtiyaç ve yükümlülük ise bu istikame-
tin rotasının ve mahiyetinin de doğru olarak tespit edilme-
si aynı oranda büyük bir ihtiyaç ve mesuliyettir. İşte sözün 
burasında “ashap ve onlara güzellikle uyanların” izledikleri 
istikametin yavaş yavaş bozulmaya başladığı bir dönemden 
merhum İmam Mâlik'in birçok bakımdan üzerinde durulup 
anlaşılması gereken son derece özlü ve “mihenk taşı” mesabe-
sindeki şu tespitine kulak vermemiz gerekmektedir:

“O zaman din(den) olmayan şey, bugün de din(den) ola-
maz. Bu ümmetin sonradan gelenlerinin düzelmesi, ilk gelmişleri 
ne ile düzeltilmiş ise ancak onunla mümkün olacaktır.”15 

15  Mevsûatu'd‑Difâ‘ an Rasûlillahi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Der-

leyen ve tertip eden: Ali b. Nâif eş-Şahûd, VII, 118 (el-Mektebe-

tu'ş-Şâmile programı).

Buna göre:

 • Din kemale ermiş bulunduğundan şimdi ve gelecek-
te ihtiyaç duyulan ve duyulacak olan her şey bu dinde 
mevcuttur.

 • Dolayısıyla, onun gaye ve maksatlarını gerçekleştir-
mek için neye ihtiyaç varsa bu dinin bünyesinde vardır. 
İlgililerin yapmaları gereken şey, bunların neler olduğu-
nu temel kaynaklardan arayıp bulmalarıdır.

 • Sözün ikinci cümlesi, dinin her zaman için bütün ihti-
yaçlara cevap verebileceğine güvenmenin gerekli oldu-
ğunu vurgulamaktadır. Aynı zamanda bu amaçla ortaya 
konulacak düşünce, plan ve programın ve yeri gelince 
bunların tatbikteki aşamalarının test edileceği en büyük 
ölçü ve merciin “Asr‑ı Saadet'teki vahyin ortaya çıkardığı 
toplum” olacağına da bilhassa dikkat çekmektedir.

Aslında merhum Mehmed Akif'in:

“Çiğnenmek istemiyorlarsa seylâb‑ı eyyâma16

Yeniden rücû‘17 etsinler Sadr‑ı İslâm'a”18

beytiyle dikkat çektiği bu büyük hakikati, Hilafet'in ortadan 
kaldırılması akabinde Hint kıtasından Fas'a kadar birçok 
ilim, fikir ve hareket adamımın da; yöntem, istikamet ve 
esasları itibarıyla büyük oranda doğru pek çok İslâmî hare-
ketin de ortaya attığı plan, program ve düşünceler de aynı 
özü ve muhtevayı dile getirmiştir. 

Bu hususta ümmetin yeniden doğup tarih sahnesinde-
ki ilahî görevini yerine getirebilmek için gerekli programın 
temel ve karakteristik hatları hususunda ümmetin selefi ile 
halefi arasında mutabakat bulunmaktadır.

Geriye, bu planın ve programın ayrıntılandırılması, 
tatbik aşamaların ortaya çıkarılması, ümmet arasında ge-
rekli iş bölümünün yapılması ve bunun hayata geçirilmesi 
kalmaktadır.

Elimizin altında ne kadar büyük bir servetin olduğunu 
düşünmek ve anlamak buna imanın ve gerekli uygulamaları 
yapmanın ön şartıdır. Çünkü böyle bir imkân ümmetin bu 
alandaki yetkin kişiliklerinin ayrıca uğraşıp ter dökmesine 
ve büyük bir enerji, mesai ve zaman harcamasına gerek bı-
rakmamaktadır. Tıpkı on dört asır önce olduğu gibi. Plan, 
proje ve program semadan geldi. Yüce Resulün öncülüğünde 
ashap bunu uyguladı, onların izinden gelen sorumlulukları-
nın bilincinde olanlar da uygulama şekil ve keyfiyetiyle bunu 
bizlere en ince ayrıntılarına varıncaya kadar aktardılar. Şu an 
için ümmetin sorumluluğu, bu hazır muhteşem birikim ve 
serveti günümüze basiret ve ferasetle taşımaktan ibarettir. 

16  Seylâb‑ı eyyâm: Günlerin getirdiği sel, yani batının her şeyi önüne 

katıp götürmek isteyen seli.

17  Rücû‘ etmek: Dönmek.

18  Sadr‑ı İslâm: İslâm'ın doğru anlaşılıp yaşandığı ilk dönemleri.
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Ancak böylelikle çoktan kapılıp gittiğimiz “seylâb-ı eyyâm” 
tarafından çiğnenmekten kurtulabiliriz.

Ümmet Yeniden Doğabilir mi?

Bu ve benzeri sorulara bütün cevabımız, iman ve emni-
yet içinde kocaman bir “evet”tir. 

Böyle bir cevabı vermeyi zorunlu kılan sadece, ümmetin 
yeniden doğuşunun, imanî ve tarihî bir sorumluluk olmasın-
dan yahut dinimizin potansiyel gücü itibarıyla bu ümmetin 
yeniden doğabilmesi için gerekli bütün unsur ve argümanları 
ihtiva etmesinden ibaret değildir. 

Beşeriyetin genel olarak dibe vurdu vuracak düzeydeki 
itikadî, ahlâkî, sosyal ve siyasal çöküntüsü böyle bir doğuşun 
ümmetin dışındakilerin ve bir ölçüde ümmetin birçok kesi-
minin tartışılmaz bir vakıasıdır ve bu vakıa böyle bir doğu-
şun zarurî ve mümkün olduğunu göstermektedir.

Gerek geçmiş enbiyânın kavimleriyle arasında geçenler 
ve onların nebi olarak gönderildiği zamandaki toplumları-
nın vakıası, gerek son Nebi Efendimiz'in yeni ümmeti inşa 
etmek üzere görevlendirildiği dönemin vakıası ile çağımızın 
vakıası arasındaki büyük ve temel noktalardaki benzerlik-
ler yeni bir doğuşun zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Nübüvvet ve risalet Efendimiz ile son bulduğuna ve “Allah'ın, 
nurunu tamamlayacağı vaad edilen”19 bu ümmete “dinin tama‑
mıyla Allah'ın olması”nı gerçekleştirmek görevi20 verildiğine 
göre, bu ümmetin gereken hüviyet ve boyutlarda yeniden ta-
rih sahnesinde ortaya çıkması vazgeçilemez bir gerekliliktir. 

Diğer taraftan ümmetin yetersiz de olsa fark edilen uya-
nışı, kendisini, kimliğini arayışındaki –yine yetersiz de olsa- 
ısrarı ve bunun ancak biricik ve gerçek hayat kaynağı dinine 
sağlıklı bir şekilde dönüp ümmet olarak kenetlenmesinin zo-
runlu ve bundan başka bir yolla aydınlığa çıkmanın imkânsız 
olduğunu fark etmesi de artık ümmetin doğuşu şafağının 
gittikçe yaklaşmakta olduğunu müjdelemektedir.

19  Saf, 8.

20  Bakara,193; Enfal, 39.

21  Konuyu dağıtmamak için asıl metinde temas etmek istemediği-

miz ancak çok önemli gördüğümüz bir hususa da burada değin-

meden geçmek mümkün değildir. O da şudur: Doğuşundan beri 

İslâm'ın temel düşmanları olan Yahudiliğin ideolojik ve aşırıya 

kaçmış hâli olan Siyonizm ve aynı vasfa sahip Hristiyanlığın Haçlı 

ruhu ile on dört asır öncesinin müşriklerine tekabül eden uzak 

Kısacası bu ümmetin yeniden doğmasını gerektiren zo-
runluluklar ile doğuşunun yaklaşmakta olduğunun müjdele-
ri bunun tahakkuk edeceğine imanımızı her geçen gün daha 
da pekiştirmektedir.21

Bu arada bardağın hep boş tarafını görmek durumunda 
olan kardeşlerimize bu bedbin yaklaşımlarını bırakıp olayı 
“dolu” tarafından görerek, ağlayıp sızlanmak yerine bu uya-
nışın hızlanmasına katkıda bulunmalarının daha hayırlı ola-
cağını hatırlatmadan geçmek istemiyoruz.

Yeni Doğuşun Eksikleri

Bu ümmetin gerek akidesi bakımından, gerek tarihin 
belli bir döneminden itibaren süregelen hayatının kayna-
ğı ve düsturunu teşkil eden dinin gereklerini ihmal etme-
ye başlaması ve özellikle hem ilmî ve ahlâkî, hem devlet ve 
toplum düzeyinde dinin gereklerinin istenen boyutlarda ha-
yatta etkin olmaması ve bu etkinliğinin gittikçe gerilemesi 
ve özellikle de pusuya yatmış, su uyusa dahi kendisi uyuma-
yan düşmana karşı “onlara karşı gücünüz yettiği kadarıyla güç 
hazırlayın”22 emrinin eksik anlaşılması ve eksik uygulanışı, 
buna bağlı olarak gittikçe bu alanda görülen topyekûn gerili-
ği, bu ümmetin günümüz dilimini teşkil edenlerin kucağın-
da bulmaları, yeni doğuşun –önemli- eksiklerini ve önündeki 
engelleri teşkil etmektedir.

Bunun yanında dinin doğru öğrenilip anlaşılması ve doğ-
ru tatbikinin ihmali başta olmak üzere, hayatın her alanında 
ve bütün cephe ve türleriyle ilmî gerileyiş de ümmetin “yeni-
den doğuşunu hem hızlandırmak, hem de sağlıklı ve doğru 
zemine oturtabilmek” için de bir an önce telafi edilmesi ge-
reken eksikliklerimizin başında yer almaktadır.

O hâlde kültürel ve ahlâkî anlayışımızda irfanın en yük-
sek mertebesi sayılan “eksiklerimiz”i bilmek için, onların 
ayrıntılı bir envanterini çıkarmak, ümmetin yeniden doğu-
şunu planlayabilmek için elzem bir ihtiyaç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Çünkü biz çok ciddi, son derece önemli ve uzun sürecek 
bir yolculuğa hazırlanmak durumundayız. Valizimize neleri 
koymamız gerektiğini ve nelerin eksik olduğunu çok iyi tes-
pit etmek, bu yolculuğun ilk şartları arasındadır.

doğunun Çin'i, Hind'i ve Japon'u ile münafıklarının yerini tutan 

İslâm görünümlü ya da suret-i haktan görünen çeşitli fırkalar ile 

içimizde Oryantalistlerin borularını öttürenlerin, İslâm'ı ve üm-

meti tarihin sahnesinin dışına itmek ya da günümüzün gelecek 

dünyasının şekillenmesinde bu ümmetin önemli hiçbir rol alma-

sını istemeyenlerin, pek yoğun ve geniş yelpazeli sinsi çalışma ve 

faaliyetlerini de hatırlamak ve bunların da hesabını yapmak bir 

zorunluluktur.

22  Enfal, 60.
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Yeni Doğuşun Önündeki Engeller

Az önce yeni doğuşun eksikleri olarak sıraladığımız hu-
suslar, aynı zamanda bu doğuşun engelleri arasında da de-
ğerlendirilebilir. Bununla birlikte bu sahadaki engelleri genel 
olarak iki grupta toplamak mümkündür. Bunları iç engeller 
ve haricî engeller olarak gruplandırabiliriz:

a) Ümmetin mevcut yapısının sebep olduğu iç engeller

Ümmet öncelikle ve mümkün olan en geniş çapta sorum-
luluğunun farkına vardıktan sonra, yine aynı minval üzere 
kendisini bekleyen görevi üstlenmek için tam bir gayret ve 
çalışkanlıkla vazifesine hazırlanıp onu yerine getirmeye cid-
di bir şekilde koyulmalıdır. 

Unutmamak gerekir ki, azıcık gecikme bile inkâr, zulüm 
ve sömürüye fırsat vermektir. Böyle bir fırsat vermenin so-
rumluluğu da çok büyüktür. Ümmet eğer kendisini ve dün-
yayı “Allah'ın boyasıyla boyama”nın23 ne büyük bir nimet ve 
o çapta nasıl bir sorumluluk olduğunun idrakinde ise, aynı 
şekilde “bir kavim içindekini değiştirmedikçe, Allah'ın da onla‑
rın hâlini asla değiştirmeyeceğini”24 hatırından çıkarmamak 
zorundadır. 

Ümmet, kendisinin ve beşeriyetin eksiklik ve ihtiyaçla-
rını tespit etmekle yetinmeyerek bunları gereğince ve usu-
lüne göre karşılamakla yükümlü olduğunu çok iyi anlamak 
zorundadır.

Ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, varılmak 
istenen hedef ve elde edilmek istenen sonuç ne kadar ciddi, 
etraflı ve kapsamlı ise, bunları elde etmek için gerekli plan, 
proje, imkân ve gayretlerin de o kadar büyük, yetkin ve ye-
terli olması gerekir.

b) Haricî engeller

Hedeflerini gerçekleştirmek yolunda ilerlerken ümmetin 
önüne ümmetin dışındaki güç ve mihrakların her aşamada, 
her vesileyle elden geldiğince engeller çıkartmaktan hiçbir 
şekilde geri kalmayacağı bilinen bir husustur ve bu asla istis-
nası olmayan bir “sünnetullah”tır.

“Yoksa siz, sizden önce geçenlerin hâllerinin bir benzeri başı‑
nıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle 
yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve öyle sarsıldılar ki, hatta re‑
sul, kendisine iman edenlerle birlikte: 'Allah'ın yardımı ne zaman 
gelecek?' derlerdi. Haberiniz olsun ki, Allah'ın yardımı yakındır.”25

O hâlde bu yola koyulmanın gereğine inanarak bu yola 
koyulanlar, hedefe doğru ilerlerken kendilerini bekleyen zor-
lu ve sıkıntıları pek çok bir imtihana da hazır olmalıdırlar.

23  Bakara, 138.

24  Enfâl, 53; Ra‘d, 11.

25  Bakara, 214.

Engelleri Aşmanın Yolu

Durum bu iken, bu zorluk ve sıkıntıları aşmak için mü-
şahhas bazı yol ve çarelere kısa da olsa değinmek yerinde 
olacaktır:

1. İman, ümit ve azim ile azıklanmak: Dava yolunda sabır ve 
istikametle ilerlemenin en güçlü ve esaslı dinamikleri-
nin başında gelir.

2. Uzun soluklu plan ve projeler: Hedefin ciddiyetine ve öne-
mine denk her aşama için sağlam ve ciddi plan ve proje-
lerin ortaya konulması ve büyük bir çoğunluğun bunun 
üzerinde mutabık kalması bir zorunluluktur. Çünkü ağır 
bir cismi yerinden oynatmak isterken ona farklı istika-
metlerde güç uygulanırsa istenen sonucun alınamaya-
cağı, aksine güçler cisme aynı istikamette uygulanacak 
olursa o cismin istenen yolda kolaylıkla hareket ettirilip 
onu istenen yere götürmenin imkânı belireceği gayet 
açıktır.

3. İlme ve birliğe uyanış ve bunu gerçekleştirme kararlılığı: 
Ümmet ilmi ihmal ettiği için oldukça kesif cehalet bu-
lutları altında yolunu açık açık göremediğinin bilincine 
en kısa zamanda varıp ilim ya da bilim vasfına sahip her 
şeyi gerektiği gibi ve en azından ümmetin temel ihtiyaç-
larına cevap verecek çapta elde etmek için ne lazımsa 
yapmak ve yerine getirmek zorundadır. 

Toplumsal açıdan farz-ı kifaye ilimler, farz-ı ayn ilimlere 
göre daha büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü kişi-
sel farz olan farz-ı aynın ihmal edilmesinin zararı niha-
yet kişinin kendi boyutlarıyla sınırlıdır. Farz-ı kifayeler 
ise genellikle toplumun tamamının ya da önemli bir 
bölümümün ihtiyacını karşılamakla ilgili olduğundan 
bunların ihmalinin zarar boyutları daha ciddi ve daha 
yaygındır.

Mesela yukarıda temas ettiğimiz “Onlara gücünüz yettiği 
kadarıyla güç hazırlayın” buyruğunun muhatabı bütün 
bir ümmettir. Bunun gereğini yerine getirebilmesi ve ih-
tiyaç duyulan çalışmaların yapılabilmesi için yeterli ilim 
ve araştırma elemanlarının bu alanda seferber edilme-
leri farz-ı kifayedir. Yani bütün ümmetin bu alanda fa-
aliyet göstermesi gerekmez. Lakin ihtiyacı karşılayacak 
çapta kişi ve imkânın seferber edilmesi bütün ümmetin 
sorumluluğudur. Bu konudaki kusur ve ihmal oranında 
ümmetin tümü vebal altında kalır. Dünya hayatında üm-
met bu alanda düşmanlarıyla rekabet gösteremeyeceği 
için ümmetin dağılması ile dahi sonuçlanabilecek ciddi 
zaaflar ortaya çıkacaktır. Nitekim ümmetin son birkaç 
yüzyıllık tarihi ve bu tarihsel süreç içerisinde düşman ve 
rakipleri karşısında önce gerilemesi sonra darmadağın 
olması bunun doğruluğunun en açık delilidir.

Ümmet bunun yanı sıra “i‘lây-ı kelimetullah” adını 
verdiğimiz tek hedefe doğru ve bu hedef uğrunda, bir  
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arada ve aynı istikamette ilerlemenin verdiği imanî haz 
ve mutluluğu azami ölçüde yaşamak ve buna süreklilik 
kazandırmak için birliğini, vahdetini zedeleyecek en 
ufak bir etkene karşı bile azamî çapta hassasiyet göster-
mek zorundadır.26

O hâlde;

 • Bu ümmet tarih sahnesine çıktığından beri, adaletli, 
mutedil ve dengeli ümmet anlamında “vasat”27 bütün 
ümmetlerin iyiliği için çıkartılmış “hayırlı bir ümmet”28 
olarak var edilmiştir.

26  Ümmetin birlik olması gerektiğini anlatan ve bu hususlarla ilgile-

nenlerin birçoğunun bildiğinden emin olduğumuz birçok âyet ve 

hadis arasından müminlerin birlik ve beraberlik içerisinde “İslâm 
Davası” etrafında kenetlenmeleri gerektiğini vurgulayan sadece 
bir hadisin tercümesini hatırlatalım:

Câbir b. Abdullah (Allah ondan ve babasından razı olsun) dedi 
ki: Bir gazada idik. Muhacirlerden bir adam ensârdan bir adama 
eliyle vurdu. Ensârdan olan:

-Ey Ensâr yardıma koşun! diye seslendi. Muhacirlerden olan 
kişi de:

-Ey Muhacirler yardıma koşun! dedi. Resululah bu söylenenleri 
işitince:

-Ne oluyor? buyurdu. Cevap verdiler:
-Muhacirlerden bir adam ensârdan bir adama vurunca o kişi: 

Ey Ensâr yardıma koşun! diye seslendi. Muhacirlerden olan kişi 
de: Ey Muhacirler yardıma koşun! dedi.

Bunun üzerine Nebi (s.a.v.):
-Bu işi bırakın. Çünkü bu artık kokuşmuştur, buyurdu.
Hadisin bazı rivayetlerinde: “Bu cahiliye davası da ne oluyor?” 

ibaresi de yer almaktadır. (Hadisi başta Buharî olmak üzere hadis 
eserleri tasnif eden bazı muhaddisler bunu çeşitli münasebetler-
le rivayet etmişlerdir. Örnek olmak üzere hadisin geçtiği birkaç 
yere işaret edelim. Buharî, 3518, 4905, 5907; Müslim, 6747, 6748; 
Müsned, III, 323, 338…)

27  Bakara, 143.

28  Âl-i İmrân, 110.

 • Bu vasıf ve sorumluluklarını gereğince yerine getirebil-
mek için gerekli imkânlar ile donatılmış ve gerekli özel-
liklere sahip kılınmıştır.

 • Bu ümmet tarihin büyük bir diliminde görevini aksayan 
bazı yönler olmakla birlikte azamî kısmıyla yerine geti-
rebilmiş ve beşeriyetin faydası yolunda pek çok başarı-
lara imza atmıştır.

 • Gerek kendisinin ihmali ya da görev ve sorumlulukla-
rını yerine getirmekteki ihmalkârlıkları, gerekse küfür 
cephesindeki gelişmeler, dengelerin bu ümmetin aley-
hine değişmesine sebep olmuş ve nihayetinde ümmet 
sorumluklarını büsbütün yerine getiremez bir hâle 
düşmüştür.

 • Ümmetin bu hâle düşmüş olması ne onun sorumluluk-
larını değiştirmiş, ne yükümlülüklerini hafifletmiş ne 
de sahip olduğu dinin görevini ehliyetle yerine getirme-
sini sağlayan güçlü muhteva ve kapasitesini zayıflatmış-
tır. Yani ümmet yeniden beşeriyetin liderliğini ele alıp 
tarihin akışını on dört asır önce olduğu gibi değiştirmek 
imkânına sahip bulunmaktadır.

 • Bu sebeple ümmet yeniden görevini hatırlayıp sorum-
luluk ve yükümlülüklerinin bilincine vararak şer güç-
lerin beşeriyeti mahkûm ettiği ve zalim, gaddar ve fıt-
rata aykırı dünyaya egemen kılınmak ve alternatifsiz 
olduğu izlenimi verilmek istenen şeytanın uluslararası 
Siyonizm ve Haçlılığın marifetiyle egemen kıldığı bu dü-
zenin işleyişini önce durdurmak sonra da çarklarını ter-
sine çevirmek zorundadır. Aksi taktirde bütün beşeriyet 
gibi bu ümmet de bu dişliler arasında ezilip ufalanmakla 
karşı karşıya kalacaktır.

 • Ümmetin hem kendisi Allah'ın dinine yeniden ve tam 
olarak dönmek zorundadır hem de beşeriyeti Allah'ın 
dinine çağırmak ve insanlığı bu adalet şemsiyesinin 
müstesna rahatlatıcı himayesine almak için olanca gay-
retiyle çalışmakla yükümlüdür.

 • Bu görev ve sorumluluklarına denk olarak ilme, çalışma-
ya, sa‘y ü gayrete bütün imkânlarıyla yönelmelidir.

 • Bu ve benzer bütün hâl ve hareketlerinde ümmet, iba-
det niyet ve şuurunu asla kalbinden ve zihninden uzak 
tutmayacak, bu yolda sabır ve metanetle yürümeyi en 
üstün bir şeref ve yüce Allah nezdinde en yüksek makam 
ve mevkileri ihraz edebilmek için bir yol, bir vesile bile-
cektir. Bu yolun dışındaki bütün yolların çıkmaz sokak 
olduğuna sağlam bir imanla dosdoğru yoldan başkasına 
ne iltifat edecek, ne davet edecek, ne de gösterecektir:

“Şüphesiz ki bu, benim dosdoğru yolumdur. O hâlde ona 
uyun, Başka yollara uymayın. Sonra sizi O'nun yolundan ayırır‑
lar. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etti.” 29

29  En‘âm, 163.
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Hicret'in sekizinci yılıydı. İslâm ordusu 
Suriye topraklarında, Mute ovasındaydı. 
Bizans'ın dev ordusuyla karşı karşıyaydı. 

İnsanlık tarihinde eşine az rastlanır bir savaştı. Üç bin 
kişilik İslâm ordusu, iki yüz bin kişilik Bizans ordusu 
ile savaşıyordu. Bu tablo akılları zorlayan bir tabloydu. 
Üç bin İslâm evladı bunu nasıl göze alabiliyordu? Bu 
denli korkusuzluğun arkasında yatan şey neydi? Hangi 
manalar gizliydi? İki yüz bin kişilik bir ordunun üze-
rine yürümek, ölümün üzerine yürümekti. Ölümü bu 
denli hafife almak ya da ölmeyi ciddi bir olgu olarak 
görmemek nasıl mümkün olabiliyordu? Daha da ilerisi 
vardı; ölüme seve seve gitmek vardı. Ölüme güle oyna-
ya gitmek vardı.

Ölüme “Hoş geldin, sefalar getirdin.” diyen bu 
İslâm erleri var oluşun sırrına erenlerdi. Hayatın ve 
ölümün anlamını kavrayanlardı. Yaşadıkları şu dünya 
nasıl gerçekse ahiret hayatının da öylece gerçek oldu-
ğunu bilirlerdi. Ahirete yakînen inanırlardı.

Onların imanı yakîn imandı.

Yakîn imanın dereceleri vardı.

Önce ilme'l-yakîn vardı.

Sonra ayne'l-yakîn vardı.

Daha sonra hakke'l-yakîn vardı.

Önce ilme'l-yakîn olurdu. Kesin bir bilgiye daya-
narak iman etmek vardı. Kalplerin o bilgiden zerre 
kadar şüpheleri olmazdı. Kalpler o bilgiyi bütün varlı-
ğıyla onaylarlardı. O bilgi ise vahiydi. Rabbani bilgiydi. 
Rahman-ı Rahim'in Resulüne vahiy yoluyla bildirme-
siydi; ayetlerdi, surelerdi.

İçtenlikle iman eden mümin, ayetlerin iklimine 
yürürdü. Ayetlerin inşa ettiği Peygamber iklimin-
de yürürdü. İman etmenin canlı hâlini Peygamberde 
görürdü.

Bu hâl, bu gayret ayne'l-yakîne doğru yürümekti. 
Var oluş sırrını, imanın iklimini gözlerle görür boyut-
lara ulaşmak olurdu. Artık bilgiden öte bir boyuta geç-
miş olurdu. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyordu: “Ben 
ahireti görsem yakînimde bir değişiklik olmaz. Onlar 
yakîn bilgiyi hayat hâlinde yaşıyorlardı.” Ayetler hayat-
larının esasları oluyordu. Ayetlerse bu dünyayı ve öbür 
dünyayı tam bir gerçeklik çerçevesinde öğretiyordu. 
Biz ona şöyle diyorduk: Hayatı ahiretten dünyaya ba-
karak yaşamak.

Sözler, davranışlar ve hareketler yarın önümüze 
getirilecekti. Onlardan hesap istenecekti. Hayatın her 
karesinden hesap vermek vardı. O zaman bütün hâl-
lere öbür dünyada nasıl karşılık bulacak diye bakmak 
vardı. Hayatı yaşarken ahiretten dünyaya bakarak ya-
şamak gerekiyordu. Ahireti görür gibi yaşamaktı.

Hz. Sa‘d bin Ebi Vakkas (r.a.) İslâm ordusuyla İran 
üzerine yürürken İran ordu komutanına yazdığı mek-
tubunda “Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven 
bir orduyla geliyorum.” diyordu.

Bir de hakka'l-yakîn vardı. Hakikati duya duya ya-
şamaktı. Hakikati bütün varlığında yaşamaktı.

Enfal Suresi'nin ikinci ayetinde “Onlar öyle mü-
minlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. 
Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga bü-
yür ve onlar sadece Rablerine dayanırlar, güvenirler.”

Mute Şavaşı'ndan  
Bir İki Çizgi

MakaleBekir SAĞLAM
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Hz. İbrahim (a.s.) Nemrut tarafından dağlar misali 
ateşlere atılıyordu. Hz. İbrahim (a.s.) ateşlere düşer-
ken “O ne güzel mevladır. O ne güzel yardımcıdır. O ne 
güzel vekildir.” diyordu.

Onlar imanın etkin gücüyle perdeleri kaldırıyor, 
Rabbani iklime giriyorlardı. 

Onlar müminlerdi.

Onlar güzel müminlerdi.

Onlar en güzel müminlerdi.

Onlar Peygamber ikliminin has talebeleriydi.

Üstat Sezai Karakoç'un şiir diliyle,

“Bu çölde, bu uyumsuz evren tünelinde

Er olan, asker olan yalnız biziz

Bedrin ve Kur’ân'ın askerleriyiz

Armağan götürürüz kentlere

Gök armağanı Kur’ân'ı

Açarız dünya önünde bu sofrayı

Kim ki Tanrıya dayanmamakta dayanmakta kendine

Yakarız kendisini de kentini de 

Kim ki ortak olmuş yoksulun yarı ekmeğine

Kendini bir yerde bulur

Ağzını ekmekle birlikte bir başka yere

Kim ki Tanrı kullarına bakarsa yukardan

Kartallarca inişimizi görür ansızın yukarlardan

Kim ki sesini yükseltmek ister Tanrı sesinden

Deriz, ey rüzgâr önündeki sinek, işte Basra Körfezi

Buyur yeryüzü cehennemi

Buyur gökyüzü cehennemi

Kim ki daha yukarı tutar surunu yapısını Kâbe'den

Biz bir orduyuz çatlayan yer, yarılan kaya

Aşağı fışkıran kaynar su depreminden

Bileğimizde Hayber'in düğmeleri

Yüzümüzde gül beyaz Bedir demetleri

Saçımızdaki kına Hendek çiçekleri

Belimizde en son kuşak

Mekke fethinin kemeri”

Mute ovasında destan yazılıyordu. İslâm erleri tam 
bir destan yazıyordu. Hz. Zeyd bin Harise (r.a.) şehit 
düşüyordu. Hz. Cafer bin Ebu Talib şehit oluyordu. 
Üçüncü komutan İslâm şairi Hz. Abdullah bin Revaha 
(r.a.) şehitler kervanına katılıyordu. Hz Abdullah şe-
hit düşerken sancakta yere düşüyordu. Hz. Sabit bin 
Akran el-Ensari (r.a.) süratle geliyor sancağı alıyordu. 
Hz. Sabit yüksek sesle “Ey Müslümanlar, içinizden bi-
rini kendinize kumandan seçin.” diyordu. Müminler 
“Seni seçtik.” diyorlardı. Hz. Sabit (r.a.) Halid bin 
Velid'e bakarak “Ey Halid! Al şu sancağı.” dedi. Hz. 
Halid bin Velid “Ben bu sancağı alamam, sen buna ben-
den daha layıksın. Çünkü sen hem daha yaşlısın hem 
de Bedir Savaşı'nda bulunanlardansın.” dedi. Hz. Sabit 
“Al sancağı ey Halid! Vallahi ben onu sana vermek için 
aldım.” dedi.

Hz. Halid, sancağı alıyordu. O bir askerî dehay-
dı. Müminler bu denli az iken bir zafer elde etmeleri 
mümkün değildi. Onun hedefi İslâm ordusunu zaafa 
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uğratmamaktı, büyük kayıplar verdirmemekti. Bunu 
başardığında aslında bir zafer elde etmiş olurdu. Bizans 
ordusu İslâm ordusundan altmış altı kat daha fazlaydı. 
Hz. Halid bin Velid (r.a.) akşama kadar ordusundan za-
yiat verdirmeden savaşıyordu. Akşam olunca iki ordu 
da istirahate çekiliyordu. Hz. Halid yeni bir taktik ge-
liştiriyor, sağ cephedeki askerlerini sol cepheye alıyor-
du. Sol cephedekileri de sağ cepheye alıyordu. Önde 
savaşan askerlerini arkaya, arkada savaşan askerlerini 
de ön safa getiriyordu. Böyle bir taktikle sabah iki ordu 
tekrar taarruza başlıyordu. Bizans ordusu yeni yüzler-
le karşı karşıya gelince Müslümanlara takviye güçle-
rin geldiği zehabına kapıldılar. Müslümanlar ise ardı 
ardına saldırı gerçekleştiriyordu. Düşman ordusunda 
bir zaafiyet başladı. Bir dağınıklığa uğruyorlardı. Hz. 
Halid bin Velid saldırıları yavaşlatıyor ve yavaş yavaş 
ordusunu geri çekiyordu. İslâm erlerinden ciddi kayıp-
lar vermeden geri çekilmeyi başarıyordu. Ancak İslâm 
ordusundan on iki mümin şehit düşmüştü.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine'de Mescid-i 
Nebevi'sindeydi. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz, za-
man ve mekân perdelerini kaldırıyor Mute ovasında 
olup bitenleri Resulünün görmesini murat ediyordu. 
Efendimiz aleyisselatü vesselam, mescidinde savaşı 
gözleri yaşlı bir şekilde izliyor ve şerefli arkadaşları-
na anlatıyordu: “Arkadaşlarınız düşmanla muhare-
beye tutuştular. Zeyd bin Harise şehit oldu.” Sonra 
Efendimiz “Allah'ım! Zeyd'i bağışla, günahlarını af-
feyle.” diye dua etti. Ashab-ı kirama döndü: “Siz de 
onun için bağışlanma talebinde bulunun.” buyurdu. 
Mescid-i Nebevi'de bulunan sahabe-i kiram pür dikkat 
Peygamber Efendimizi takip ediyordu. Resul-i Ekrem 
Efendimiz: “Şimdi sancağı Cafer aldı, düşmana şid-
detle saldırdı. Sancağı tutan eline bir darbe aldı, eli 
bedeninden ayrıldı, sonra sancağı diğer eline aldı ama 
o eline de şiddetli bir darbe aldı ve eli bedeninden kop-
tu. Sancağı göğsü ile tutmaya çalışırken yere yıkıldı ve 
Cafer şehit oldu.” buyurdu. Ve: “Allah'ım! Caferi bağış-
la, Allah'ım Cafer'in günahlarını affeyle.” diye dua etti. 
Ayrıca sahabesine Cafer için bağışlanması adına duada 
bulunmalarını beyan buyurdu. Peygamber Efendimiz 
Hz. Cafer'i anlatırken cennet-i âlâda ona kanatlar ih-
san edildiğini ve bir o yana bir bu yana uçtuğunu beyan 
buyuruyordu.

Peygamber Efendimiz daha sonra Hz. Abdullah 
bin Revaha'nın da şehit olduğunu, sancağı Halid bin 
Velid'in aldığını anlatıyor: “Allah'ım! O senin kılıçların-
dan biridir, sen ona yardımcı ol.” diyordu ve gözleriyle 
savaş meydanını tarıyor gibiydi: “İşte şimdi tandır iyi-
ce kızıştı.” buyurdu. Bu mübarek sözleriyle savaşın en 
çetin devresinin başladığını anlatıyordu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mescid-i 
Nebevi'sinden gül yüzleri solgun, gözleri yaşlı olarak 
ayrılıyordu. Hz. Cafer'in evine gidiyordu. Hz. Cafer'in 
eşi Esma binti Ümeys Peygamber Efendimizi saygı ve 
sevgiyle karşılıyordu. Efendimiz (s.a.v.) melül ve mah-
zundu. Hz. Esma Hatun: Ya Resulullah! Anam babam 
sana feda olsun, seni üzüntülü görüyorum. Ne oldu?” 
diye sordu. Efendimiz, Hz. Cafer'in çocuklarını iste-
di. Çocukları koşarak geldiler. Âlemlere rahmet olan 
Efendimiz, çocukları bağrına basıyor, seviyor, öpüyor 
ve başlarını okşuyordu. Bir yandan da sessiz sessiz ağ-
lıyordu. Gözyaşlarına engel olamıyordu. Esma Hatun 
şaşırıyordu: “Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın 
Peygamberi, seni son derece üzüntülü görüyorum yok-
sa sana kötü bir haber mi ulaştı?” deyince Efendimiz: 
“Cafer bugün şehit oldu.” Esma Hatun çığlık atıyor ve 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Komşu kadınlar da koşarak 
geliyor, Esma Hatun'un acısına ortak oluyorlardı.

Hz. Cafer'in büyük oğlu Abdullah: “Resulullah, be-
nim ve kardeşimin yüzünü okşarken ben onun yüzüne 
bakıyordum. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalından 
akıyor üzerime damlıyordu.”

Peygamber Efendimiz daha sonra kendi hane-i sa-
adetine gidiyordu. Annelerimize ve kızı Fatıma'ya Hz. 
Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını, onları yal-
nız bırakmamalarını beyan buyurdu. Efendimiz aley-
hissalâtü vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda 
Hz. Cafer'in küçük kızı Zeyneb'i görüyordu. Boynu 
büküktü, mahzundu. Zeyneb'i kucakladı, gözlerinden 
yaşlar dökülüyordu. Hz. Sa‘d bin Ubade Peygamber 
Efendimizi ağlıyor görünce niçin ağladığını soruyordu. 
Efendimiz aleyhissalatü vesselam: “Bu, sevgilinin sev-
gilisine hasretidir.” buyuruyordu.
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Medeniyet: İran seyahatiniz nasıl geçti, ne‑
ler yaşadınız?

Maho-Tebriz arası çok ucuzdu. Hem de şa-
şılacak kadar ucuzdu. Taksiyle yola çıktık. Sadece ben taksi 
tutmuştum. Diğerleri tutmamışlardı. Giderken şoförle soh-
bet ettik. Kendisine İslâm tarihinden bazı anekdotlar anla-
tıyordum. Ben anlattım, o dinledi. Çok hoşuna gidiyordu. 
Yaklaşık bir saatlik seyahatten sonra ismimi sordu. Sorun 
çıkacağını bile bile söyledim.

Ani bir fren yaptı. Arabayı sağa çekti. Ellerini direksiyona 
koyarak düşündü biraz. Sonra seni götüremem, dedi. Neden, 
diye sordum. Çok güzel şeyler anlattınız ama ben Ömerleri 
taşımam, dedi. Olur, sen bilirsin, dedim. Yolu neredeyse ya-
rılamıştık. İnerim ama ücretini ödemem, çünkü biz seninle 
Tebriz'e kadar anlaşmıştık, anlaşmana sadık kalmadın, de-
dim. Hâlbuki devam etseydik ben sana Ömer'i de anlatacak-
tım, Ali'yi de. Bilmediğin bazı konuların doğrusunu duymuş 

olacaktın. Kabul etmedi. Kapıyı açıp indim. Adam basıp gitti. 
Baktım, gözden kaybolmadan ileride durdu. Geri geri geldi. 
Parasını kurtarmak için mi sözümden etkilendiği için mi 
bilmem, hadi atla, dedi. Sevinç ve şaşkınlık duygularıyla at-
ladım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Tebriz'e 
kadar dört büyük halifeyi anlattım. Peygamber Efendimizin 
dört halifeyi ne kadar çok sevdiğini örnekleriyle anlatmaya 
çalıştım. Kız alıp vermelerini, akrabalıklarını, aralarındaki 
yakınlıkları… Sonra bana dedi ki, peki neden Ali'ye düşman 
olmuşlar? Öyle bir şey yok, dedim. Olması da mümkün değil, 
bilakis onlar birbirlerini çok seviyorlar. Her bir sahabenin 
ve dört halifenin ayrı ayrı meziyetleri var. Peygamberimizle 
hicret eden Hz. Ebubekir, hicret esnasında Peygamberimizin 
yatağına yatan Hz. Ali'dir. Onun için biz Sünniler sahabilerin 
ve Raşit halifelerin hepsini çok severiz. Aralarında fark gö-
zetmeyiz. Siyasi meselelere gelince… Hepsi de hata yapmış 
olabilir, hepsi de beşerdir, dedim. Adam, şaşırdı. Hz. Ali'yi 
peygamber gibi tasavvur ediyordu, bunları duyunca şaşırdı. 

Hocamız Ömer 
Küçükağa ile (XXII)

Medeniyet Röportaj
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Hz. Ebubekir'in Resulullah'ın hicret arkadaşı olduğunu öğ-
renmesi onda farklı bir tesir bıraktı.

Tebriz'e vardık, ayrılırken sarıldık birbirimize. Yolda öyle 
davrandığı için özür diledi. Bir şey değil, dedim ama halife-
leri sevmesi gerektiğini söyledim. Seveceğim, Muhammed 
(s.a.v.)'in sevdiğini ben nasıl sevmem, dedi.

Medeniyet: Tebriz'de konakladınız mı? Nerede?

Tebriz'de bir gece kalmak istedim, saatlerce yol geldim, 
dinlenmem lazım. Bana bir otel tavsiye etti. Otelin ismi 
Kudüs'tü. Geceleyin abdest almaya çıktım. Otelde ne ışık 
yanıyordu ne de bir kimse vardı. Abdestimi aldıktan sonra 
resepsiyona gittim, otelde kimse yok mu diye sordum. Sizin 
katta bir tek sen varsın, öbür katta da bir kişi var, dedi. Bir 
şey olmadı ama yine de çok tedirgin oluyor insan. Gece pen-
cereden dışarıyı seyrettim, Kur’ân okudum…, 

Medeniyet: Camiye gittiniz mi? Camilerde cemaat 
çok muydu?

Evet, gittim. O gidişim de bana çok şey öğretti. Sabah na-
mazını cemaatle kılmak için camiye gitmek istedim. Namaz 
kılmak için bir Şii camiine ilk gidişimdi. Hayli uğraştım cami 
buluncaya kadar. İran'da cami bulmak, özellikle de büyük 
şehirlerde, kolay değil. Ben otelde cam kenarında oturur-
ken dışarıdan “Tehran, Tehran” diye bağırıyorlardı. Ben za-
ten gitmeye geceden karar vermiştim. Tahran'a bilet aldım 
ve otobüse bindim. Otobüste bir tanesi sürekli salavat diye 
bağırıyordu. Yolcular da hep birlikte “Allahumme salli ala 
Muhammedîn ve ala âli seyidina Muhammed” diyerek salavat 
getiriyorlardı. Hoşuma gidiyordu bu durum. Devrimin baş-
langıç yıllarıydı o yıllar.

Medeniyet: Yolda namaz kılabiliyor muydunuz? 
Arabalar namaz vakitlerinde duruyor muydu?

Namaz molaları verildiği zaman namaza gidiyordum. 
Fakat otobüsteki insanlardan iki ya da üç kişi yani çok az 
kimse geliyordu namaza. Bir namaz vakti geçti, iki namaz 
vakti geçti durum yine aynı. Sonra birine neden böyle oldu-
ğunu sordum. Nerelisin, diye sorunca Türkiyeliyim, dedim. 
Sünni'sin öyleyse, dedi. Evet, dedim. Sünni kardeşlerimiz 
namazda daha dikkatlidir. Bizde ahuntlar yani hocalar hep 
kılarlar ancak bizde sizinki kadar namaz kılan çok yoktur, 
dedi. Ben o zaman çok üzüldüm. Gerçekten 35-40 kişilik bir 
otobüste iki üç kişinin namaz kılması beni çok etkiledi, böy-
le olmamalıydı. İslâm devrimi denilmiş, emperyalizme karşı 
çıkılmış o kadar, ibadetlere karşı da bir düşkünlük olması la-
zımdı ama öyle değildi.

Sonra kendine soru sorduğum kişi benim yanıma yak-
laştı. Yanımda oturan kişiye yerlerini değiştirmek için ricada 

bulunarak ben bu abiyle biraz oturmak istiyorum, dedi. Genç 
biriydi. İsmimi sordu, söyledim. Hımm, dedi ancak diğeri 
gibi tepki vermedi. Zaten Sünni misin, diye sormuştu. Onun 
da ismi Ali'ydi. Biraz sohbet ettik. Hz. Ömer ile Hz. Ali ara-
sındaki ilişkiyi, iletişimi, birisinin Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) damadı, diğerinin kayınpederi olduğunu söyledim. 
Yol boyunca ben seninle konuşmak istiyorum, dedi. Türkçe 
konuşmak istiyordu ama Türkçesi çok iyi değildi. Meğer bu 
genç Türkoloji okuyormuş. Bizi de yakalayınca Türkçe ko-
nuşmak istemiş. Sempatik, iyi bir gençti.

Otobüsümüz Tahran'a yaklaşınca Tahran'da ne yapacağı-
mı sordu. Oradan sınıra nasıl gidilir, diye soracağım, dedim. 
Tahran'dan sınıra gitmek kolay değil, ben Meşhed'e gidiyo-
rum, sen de benimle Meşhed'e gel, biz oradan seni gönde-
ririz, dedi. Daha mı yakın daha mı uzak, diye sordum. Daha 
yakın değil ama oradan uçakla seni sınır kentine göndeririz, 
dedi. Olur ama çok geç varacağız Meşhed'e, nerede kalacağız, 
dedim. Bizim eve gideriz, deyince tamam o zaman, dedim. 
Ben Tahran bileti almıştım ancak o gencin tavsiyesi üzeri-
ne Tahran'da inmedim. Otobüs Meşhed'e kadar gidiyormuş, 
muavine ücret farkını verdim. Böylece o gençle yola devam 
ettik. Ben namaza indiğim zaman Ali de benimle geldi. Daha 
önce kılmıyordun, dedim. Sen kılıyorsun, biz de seninle be-
raber kılalım, dedi. Böylece cemaat biraz daha çoğaldı. Ben 
her fırsatta onlarla bir şeyler konuşmaya çalışıyordum. 
Birtakım sohbetler yapıyorduk, onların da hoşlarına gidiyor-
du. Otobüse bindik, otobüste de sohbet etmemi istediler.

Medeniyet: Şimdi yolculuk Meşhed'e…

Evet, Meşhed'e doğru yola çıktık. Tahran'dan Meşhed'e 
kadar Ali'ye arkadaşlık ettim. Biz Meşhed'e varıncaya kadar 
7-8 arkadaş olduk. Meşhed, İran'ın çok büyük şehirlerinden 
birisidir. Muhtemelen en başta gelen 3-4 şehrinden biri. 
Nüfusu da oldukça kalabalık. Meşhed'e varınca beni evleri-
ne götürdü, daha sonra arkadaşları da geldi. Bekâr eviymiş. 
Sohbet ettik. İran halkı gerçekten ama gerçekten Türkleri 
çok seviyor. Konuşmak istiyor. Biraz da Türkiye'ye özeni-
yorlar. Çünkü Türkiye biraz daha gelişmiş bir ülke. Biraz 
Türkiye'deki hayata dair sorular sordular. Nasıl Türkiye'deki 
birtakım insanlarda Amerika ve Batı'ya karşı bir özenti  
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veyahut onları daha yüksek görme duygusu varsa İranlılarda 
da benzer durum mevcut.

Medeniyet: Şii öğrencilerle ne konuştunuz? Size 
tepki göstermediler mi?

O gece onlarla sabaha kadar sohbet ettik. Ağırlıklı konu 
Şii-Sünni meselesiydi. Sünni olduğum için hep bu konuda so-
ruyorlardı. Bunlar üniversite öğrencisi oldukları için zihinleri 
ve akılları daha açıktı, söylenenleri daha iyi alıyorlardı. Tepki 
göstermeleri bir yana, kendi din adamlarının söylediklerinin 
bazılarının yanlış olduğunu duymaları hoşlarına bile gidiyor-
du. Ama buna rağmen Şiiliği bırakmayacaklarını da söylüyor-
lardı. “Ben size Şiiliği bırakın demiyorum. Fakat Sünni dün-
yasıyla Şii dünyasının İslâm bayrağı altında birleşmesi lazım. 
Biz aynı ümmetiz, aynı ümmetin çocuklarıyız, birbirimize 
düşman olarak başkalarının ekmeğine yağ süremeyiz.” gibi 
şeyler söylüyordum. Konuşmalarım hoşlarına gitti.

Bir şey dikkatimi çekmişti. İçlerinden biri arada bir ağ-
zına bir şey götürüyordu. Ne yaptığını anlamadım. Koridora 
çıkınca Ali'yi çağırdım ve sordum. Uyuşturucu olduğunu 
söyledi. Bazen elindeki şeyi yanan ocağa götürüyordu, ocak-
ta eritiyor muydu ne yapıyordu bilemiyordum. Ocak sürekli 
yandığı için israf değil mi neden sürekli yakıyorsunuz, diye 
sordum. Önemli değil, doğalgaz çok ucuz, dediler.

O gün neredeyse sabaha kadar konuştuk. Çok az uyuduk. 
Sabah namazında onlara imamlık yaptım. Namazlarımızda 
hafif farklılıklar vardı. 

Medeniyet: Bu kısa İran seyahatinizde ‑anlattıkla‑
rınız dışında‑ ilginizi çeken, sizi şaşırtan başka bir şey 
oldu mu hiç?

Oldu, şöyle ki… Sohbet esnasında İran'daki bir yanlış-
tan söz ettiler, inanamadım. Bizim ülkemizde İslâm Devrimi 
oldu ama bizdeki bazı hamamlara erkek ve kadın beraber 
girer, sonra içerde ayrılırlar. Burada bir hamam var, yarın 
seni de götürelim, dediler. Şaşırdım. İnanılmayacak bir şey-
di bu. Birbirlerini çıplak şekilde görme yok fakat giyinme 
yerleri aynı. Eğer kabin dolu ise sıra bekliyorlar. Hoş bir şey 
değil tabi, hâlâ devam ediyor mu bilmiyorum. Beni hama-
ma götürdüler, biri gitti içerdeki kadına bir şeyler söyledi. 
Resepsiyonda oturan kadın, gelsin, dedi. Ben gittim ve orada 
tek başıma banyo yaptım. Oda boştu ve aslında o sırada ka-
dınlara aitti. Odanın kapısı farklıydı, öbür taraftaydı, girişler 
aynı değildi.

Medeniyet: İran'da da Harem varmış!

Evet, Harem Meşhed'de bir yer. Tebrizli Ali bana 
Meşhed'i gezdirdi. Gezerken ara sıra “Harem” diye bir tabe-
la görüyordum. Harem nedir, diye sordum. Şaşırdı. Harem'i 

bilmiyor musun, dedi. Bizim için Harem; Mescid-i Haram, 
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır, dedim. Biz İmam 
Rıza'nın kabrine de Harem deriz, dedi. Meşhed'de İmam 
Rıza'nın kabri bulunuyordu. Oraya gitmeye karar verdik. 
Çok kalabalıktı. Harem dedikleri o yer oldukça genişti. Geniş 
bir bahçesi vardı. Mescid-i Aksa'nın maketini yapmışlardı. 
İnsanlar Mescid-i Aksa maketine bakıp Yahudilere lanet edi-
yordu. Mescid-i Aksa ve Kudüs şuuru uyandırmak için güzel 
bir şeydi bu. İmam Rıza'nın kabrine gittik, kabir çift kapılıy-
dı. Bir taraftan erkekler, diğer taraftan hanımlar giriyordu. 
Erkek-kadın birbirine karışmıyordu. Çok kalabalıktı, erkek-
ler kapısından zorla girdim. İmam Rıza'ya Fatiha okudum, 
dua ettim ve çıktım. Ama gerçekten izdiham vardı, on metre 
ilerlemek için belki yarım saat beklemek gerekiyordu. Tam 
kapıdan çıkacağım sırada bir hanım, kucağıma bir çocuk bı-
raktı. Bu da ne, diye sordum. Çocuğu kabre götürmem için 
işaretler ediyordu. Olmaz, sen götür, dedim. Kadınlar tara-
fı çok kalabalık buradan gidilmiyor, dedi. 1,5 yaşlarında bir 
çocuktu. Ne yapacağımı bilemedim önce. Sonra yavaş yavaş 
tekrar ilerledim. Çocuk var, ezilmesin diye herkese söylüyor-
dum. Kabre kadar gittim. Tekrar dua ettim. El sürmek, öp-
mek, öptürmek vs. gibi şeyler yapmadım tabi. Ondan sonra 
getirdim verdim çocuğu kadına. Tamam mı, diye sordu; ben 
de her şey tamam, dedim. O arada ellerini açmış dua eden 
birini gösterdi. Gösterdiği kişi kalabalığa girmiyor, sadece 
uzaktan dua ediyordu. O Sünni'dir, Ömerî'dir muhakkak, 
baksanıza aşkla, canhıraş şekilde kalabalığın arasına girip 
dua etmiyor, ayrı ve uzaktan duruyor, dedi. Öyle deyince ka-
dına ben de Sünni'yim, ben de Ömerî'yim, dedim. Kadının 
morali çok bozuldu. Ali de tüm bunlara şahitti, o da bu du-
ruma gülüyordu. Ali bana insanlarla çok iyi iletişim kurdu-
ğumu söyledi. Kadın, o kadar insana baktı, aralarında seni 
seçti, sana güvendi. Herkese çocuk vermezler, dedi.
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Medeniyet: İslâm'da kabir ziyaretinin hükmü ne‑
dir? Nasıl olmalıdır? Şiilerde kabir ziyareti çok önemli 
midir? Bizimkiyle mukayese edecek olursanız neler 
söylemek istersiniz?

Evet, ben de tam bu konudan söz edecektim. İranlılar 
imamlarının ve o imamların yakınlarının kabrine normalin 
çok üstünde bir alaka gösteriyorlar. Daha önce hacca gider-
ken de bunu görmüştüm ama sadece oraların Şiilerine mah-
sus olduğunu zannetmiştim. Kerbela'da görmüştüm benzeri 
şeyleri, burada da gördüm. Gerçekten birbirlerini ezmeyi hiç 
önemsemiyorlar. Öne geçmek için gerekirse birbirlerine vu-
ruyorlar. Sonra çıkarken geri geri çıkıyorlar. Kapıları, eşikleri 
öpüyorlar. Bir Müslüman olarak ümmetin bu hâlini görmek 
beni üzdü. Bu normal bir hâl değil. Biz kabirde yatan büyük-
lerimize tabi ki saygısızlık yapamayız, onlara hürmet göste-
ririz. Nasıl canlılarına hürmet gösteriyorsak kabirlerine de 
hürmet gösteririz. Ama bunun sınırları vardır. Hürmetten 
maksadım ne? Biz ona dua ederiz, Fatiha okuruz. Allah'ın 
okuduğumuz Kur’ânları, yaptığımız duaları kabul etmesini 
umarız. İbret almak için çaba sarf ederiz. Kabirde yapılacak 
olan budur. İbret almaktır. Ölüm hatırlanır. Eğer kabirde ya-
tan şahıs Allah'ın dini uğrunda çok büyük fedakârlıklar gös-
termiş biri ise gerek ilim olarak gerek cihat olarak gerek baş-
ka konularda İslâm ümmetine büyük katkılar sunmuş biri 
ise bundan ibret alırız. İslâm ümmetine katkıda bulunduğu 
için bir nevi şükran duyguları besleriz. Fakat öyle eşikleri 
öpmek, yırtınmak, çırpınmak, bağırmak çağırmak İslâm'ın 
kabir ziyareti adabına yakışmaz. İslâm'da böyle aşırılıklar, 
bidat ve hurafeler yoktur. Maalesef, bu seviyede olmasa da 
bizim halkımızın bazı cahillerinde de aşırılıklar görüyoruz. 
Çaput bağlamak, dilekte bulunmak vb. şeyler bizde de var. 
İslâm, kabirlerden öğüt ve ders alınmasını tavsiye eder. 
Bunun dışında kabirdekilerden bir şeyler beklemek, onlar-
dan dilekte bulunmak yanlıştır. Bu nasıl yanlış ise kabir zi-
yaretlerinin ve kabirlerde dua etmenin caiz olmadığını iddia 
etmek de yanlıştır. Bu da bir Vahhabi görüşüdür. Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) kabrinde bile gidip dua etmeyi normal  

karşılamıyorlar. Zannediyorlar ki biz Peygamber Efendi-
miz den (s.a.v.) yardım istiyoruz. Hâlbuki biz Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) kabrinde ellerimizi açıp Allah'a dua edi-
yoruz. Oraya yöneldiğimiz için zannediyorlar ki ondan medet 
istiyoruz. Bunu gerçekten anlamıyorlar. Şirk diyerek insan-
lara vuruyorlar. Bu da elbette ki doğru değil. Müslümanlar 
kendi büyüklerinin kabrinde Kur’ân okurlar, dua ederler 
ibret alırlar. Eğer taksiratı olma ihtimali olan bir kulsa 
Rabbimizden onun taksiratını affetmesini dilerler. Bunların 
hepsi duadır. Eğer çok mübarek bir zatsa İslâm ümmetinin 
onun ilminden veya başka birikimlerinden faydalanılması 
için Cenabı Hakk'a dua ederler. Ben Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) kabrine gittiğim zaman elimi açtım, Fatiha okudum, 
dua ettim. Askerlerden biri geldi. Haciii haciii, yallah yallah, 
haram haram, şirk, dedi. “Neden şirk” dedim. Dedi ki yalnız-
ca Allah'a dua edilir. Ben de zaten Allah'a dua ediyorum, de-
dim. Niye bu tarafa dönüyorsun, diğer tarafa dön, dedi. Arka 
tarafta duvar vardı, orayı kastediyordu. O zaman duvara mı 
tapayım, cahiliye Arapları da böyle yapıyordu, dedim. Durdu, 
düşündü. Bu da doğru, dedi. Biz Peygamber Efendimizin 
kabrine yöneldiğimiz zaman asla ve asla ona ibadet etmiyo-
ruz, edemeyiz. Biz ancak Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. En fazla 
isteyeceğimiz şey âlimlerimizin çoğunun meşru kabul ettiği 
şefaattir. Bunu Allah'tan isteriz. Ya Rabbi! Peygamberinin 
(s.a.v.) ahirette bize şefaatçi olmasını nasip et, deriz. Ya 
Muhammed (s.a.v.), bize şefaat et, demeyiz.

Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Bu iki akım 
İslâm dünyasının çeşitli ülkelerini etkilemişler. Maalesef 
ikisinde de aşırılıklar var. Bir tarafta kabirlere, taşlara, top-
raklara, kapılara eşiklere karşı normal karşılanmayacak, ma-
kul sayılamayacak bir tür tapınmayı andıran hareketler -ta-
pınma demiyorum, tapınmayı andıran diyorum- çıkmıştır. 
Diğer tarafta da herhangi bir kabrin başında Allah'a dua et-
meyi, kabir ehlinden yardım istemek gibi anlayan aşırılıklar. 
Bunların dışına çıkarak, mutedil yolu esas almalı ve ümmeti 
eğitmeliyiz.

(Devamı gelecek sayıda…)
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Sultan Hamid'in 33 yıllık saltanat dönemi hep 
sıkıntılarla geçti. Askeriyesi, maliyesi, mül-
kiyesi zirüzeber olmuş, dış dünyanın top-

raklarına göz dikip parçalanmak için fırsat kolladığı 
“Hasta Adam”ı ayağa kaldırmaya çalışılan bir dönemin 
padişahı.

Yıkılmaya doğru hızla giden bir dünya devletinin, 
bir İslâm devletinin, başında olmak ayrı bir dikkat ve 
itina gerektirir. Beynelmilel güçlerle mücadele 
edeceksiniz, onların; adalet, ahlak tanı-
mayan siyasetlerine karşı ülkenizi 
muhafaza edeceksiniz, sırtınızda 
“İslâm Devleti” mesuliyeti ve ta-
rihi yükünü de taşıyacaksınız. 
Bu her insanın taşıyabileceği 
bir yük değildi. 

Osmanlı'yı tekrar ayağa 
kaldırmak için yaptığı hamle-
ler, meyvesini verirken onun 
istemediği bir istikamete doğ-
ru yol aldığını kendisi görüyordu. 
Açtırdığı modern okullarda yetişen 
nesil ile kendisi arasında bir anlayış farkı 
vardı. Bu anlayış farkı, kopuşa ve düşmanlığa 
dönüştü. 

***

Tanzimat nesli, Batı'ya hayranlıkla yönelirken 
Sultan modernleşmeyi / batılılaşmayı eğitim yoluyla 
ülke menfaatine uygun bir nesil yetiştirme gayesiyle 
programlamak istedi. Bu kalkış farkı, Tanzimatçı paşa-
larla arasının açılmasına vesile oldu. Başta Mithat Paşa, 

olmak üzere çoğu devlet idaresinden uzaklaştırıldı, her 
bir paşanın uzaklaştırma sebebi farklıydı ve çoğunda II. 
Abdülhamid haklıydı demek de mümkün. 

Dış siyasette Osmanlı devletinin dolasıyla İslâm'ın 
düşmanlığını yapan büyük devletlere karşı (Büyük 
Britanya-Fransa-Rusya vb. devletler) 1871 yılında 
birliğini sağlayan ve henüz İslâm dünyasına diğer bü-
yük devletler gibi düşmanlığı açık olmayan yeni güç 

Almanya ile işbirliği yapmaya başladı. Bu iş-
birliği Osmanlı-Almanya devlet adamları 

arasında bir dayanışmaya vesile oldu. 
Bilhassa askeriye ve tıbbiyede. 

Bunun neticesi Osmanlı içinde bir 
Alman taraftarlığı doğmuş oldu. 

Bugün çok insanın şikâ-
yetçi olduğu “modernleş-
me-batı(lı)laşma” temel-
lerinin II. Abdülhamid 
döneminde sağlamlaştırıldığını 

söylemek abartı olmaz. Hem mo-
dernleşmeye karşı çıkmak hem de 

II. Abdül hamid'i hiç hata etmemiş bir 
padişah olarak görmek anlaşılır bir an-

layış değildir. Tutarlı olduğunu söylemek de 
mümkün değildir. 

***

Osmanlı, ister istemez modernleşmek zorundaydı. 
Bunu kimisi modernleşmeyi Batılılaşmaktan ayırarak 
benimsiyor, kimileri de ikisini bir tutarak savunuyor. 

II. Abdülhamid'i, bir devlet ve siyaset adamı olarak 
yaşadığı dönemi hesaba katarak değerlendirirsek ana 

II. Abdülhamid ve İslâmcılar 
(İttihatçı İslâmcılar)

DosyaKâzım SAĞLAM
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hatlarıyla olumlu bir siyaset güttüğü söylenebilir. Hem 
Almanlarla işbirliği yapması hem içeride modern mana-
da okullar açması, imar faaliyetleri kayda değerdir. Ama 
içerideki aydınlarla bilhassa İslâmcı aydınlarla anlaşa-
maması üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. 

Hamaset yaparak tüm suçu aydınlara (İslâmcılara) 
yüklemek doğru değildir. “Bunlar zaten İttihatçıydı, 
Türkçülüğe, ırkçılığa bulaşmışlardı, zihinleri ırkçılık 
kiriyle kirlenmişti, akılları Batı aklıyla bozulmuştu, ah-
lakları, İslâm dışı bir anlayışla tefessühe uğramıştı, yitik 
bir nesildi…” diye anlamak, anlatmak ve suçlamak biraz 
genellemeci ve ezberci bir anlayıştır. Sultan'a hak verdi-
ğimiz gibi, o günkü İslâmcı aydınlara da hak vermek en 
azından onları anlamaya çalışmak icap eder. Yoksa II. 
Abdülhamid taraftarlığı yaparak, “Tarihte olan olaylar 
da zaten Sultan'ı doğrulamış.” diye bir hüküm verirsek 
adil olmaktan uzaklaşabiliriz. 

O günkü ortamı ve Akif, Sadrazam Said Halim Paşa, 
Said Nursi, Babanzade Ahmet Naim Efendi… gibi in-
sanları da dinlemek ve onların ne demek istediklerine 
kulak vermemiz gerekecek. 

Batıcılığı en iyi tenkit edenler arasında Akif, 
Sadrazam Said Halim Paşa vb. insanlar vardır. Öyle 
veya böyle bu insanların İttihad'la yolları kesişmiştir. 
Teşkilat-ı Mahsusa'ya intisap etmiş İslâmcılardır. 

Çöküşe doğru giden devleti nasıl kurtarırız, diye 
kafa yoran, çare aramaya çalışan zihinler, çağın gerekle-
rini hesaba katarak kalıcı bir yol bulmaya çabalıyorlardı. 

Batı'yı kendine denk görmeyen, ona tepeden bakan 
nesil gitmiş, onun yerine Batı'yı anlamaya çalışan bir 

nesil gelmişti. Bu nesil önce Batı'yı anlamaya çalıştı, 
sonra onu kendine denk görmeye başladı, derken onun 
gibi olmaya özendi. Bu genellemeye İttihatçıların hepsi-
ni dâhil etmek insafsızlıktır. 

Batılılaşmayı/modernleşmeyi savunan İslâmcılar, 
Batı'nın ilim ve tekniği ile ahlak ve yaşayışını birbirin-
den ayırarak bir modernleşme öneriyorlardı. Bunun en 
açık örneği Sadrazam Said Halim Paşa ve Mehmet Akif 
Ersoy'dur. 

Sultan II. Abdülhamid de aynı şeyi yapmaya çalışı-
yordu. Aralarındaki kavgayı ve öncelikleri bir yana bı-
rakırsak birbirlerine yakın şeyler yapmak istedikleri de 
barizdir. 

II. Abdülhamid'in İttihad-ı İslâm siyaseti ile Afgani 
- Abduh - Âkif - Said Nursi İslâmcılığı arasındaki farkı 
fark edersek bu çatışmayı belki anlamlandırabiliriz.

***

Sultan, Devlet-i Aliye'yi muhafaza etmek için İslâm 
Birliği projesini, siyasetini güdüyordu. Çünkü Osmanlı 
devletinin başıydı ve ülkeyi selamete çıkarmakla vazi-
feliydi. İslâm anlayışının iç farklılıklarını çok önemse-
miyordu. Devlet siyaseti güdüyor, bunun gereklerini ifa 
ederken reel siyaseti önceliyordu. Dini aslî kaynakların-
dan öğrenip yaşayarak ona göre bir devlet siyaseti güt-
mek mümkün olamıyordu. Bu konuda en çok tenkide 
uğrayan yönü istişare azlığıydı. Liyakat ve yetenekten 
çok, sadakat ve güvenlik merkezli bir siyaset gütmek 
mecburiyetinde kalışı çok eleştiriliyordu. Şartlar onu 
buna mecbur etmişti.

***

İslâmcılar ise naslara bağlı, Kur’ân ve sahih sünne-
te dayalı bir İslâm anlayışını savunuyorlardı. Bidat ve 
hurafelerden arınmış saf ve net bir İslâm anlayışı. Aynı 
zamanda asrın idrakini de hesaba katarak bir mücadele 
etme düşünceleri de vardı. Akif'in; 

Doğrudan doğruya Kur’ân'dan alıp ilhamı,

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm'ı.

İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyla bilin;

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için.

Onlar İslâm'ı bir bütün olarak eksiksiz yaşamak ve 
devlet siyasetine uygulamak istiyorlardı. 

Mehmed Akif Ersoy
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Ama devleti idare eden II. Abdülhamid bunun ger-
çekleşmesinin mümkün olmadığını biliyordu. O, daha 
çok bir ara çözüm bulmayı tercih ediyordu. 

II. Abdülhamid'in dış siyaseti ile İttihad'ın ve dolayı-
sıyla İslâmcıların dış siyaseti de farklıydı. Sultan, zaman 
kazanmak ve büyük devletleri birbirine düşürerek ara-
dan sıyrılmak istiyordu. Böyle bir diplomasi ile devleti 
kurtarabileceğine kani idi. Pasif bir dış siyaset güdüyor-
du. Bu arada da yaptığı eğitim hamleleriyle yeni bir ne-
sil yetiştirmek o nesli, etkin kılmak istiyor hem de giriş-
tiği kalkınma hamleleriyle devleti toparlamak istiyordu. 

Bu siyaset ilk bakışta çok akıllıca ve zekice bir siya-
settir. Lakin büyük devletler zaten kendi aralarında an-
laşarak “Hasta Adamı” yataktan kaldırmayıp öldürmek 
ve mirasına konmak istiyorlardı. Bunu hem Sultan bili-
yor hem de İttihatçılar biliyor.

İttihatçılar genç ve dinamik bir zihne sahiptiler la-
kin tecrübeleri azdı. Onlar beklemekle meselelerin üze-
rinden gelinemeyeceğine kani idiler. Zaman lehimize 
değil aleyhimize işliyor, diye inanıyorlardı. Tez elden to-
parlanıp vatan - din düşmanlarına hadlerini bildirmek 
gerekir, diye itikat ediyorlardı. Engel olarak da Sultan'ın 
istişare etmeyen, aydınları susturan, hamiyetli insan-
ları zorla hizaya sokan, ülke için fikir beyan edenleri 
sürgüne gönderen, kendine sadık yeteneksiz insanlara 
devleti teslim eden siyasetini görüyorlardı.

Bütün kayıpları İttihat ve Terakki'ye yüklemek 
de doğru değildir. Sultan Hamid döneminde devlet 
çok toprak kaybetti. Tahta geçer geçmez Mithat Paşa, 
Damat Mahmut Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamla-
rının ısrarlarıyla girilen Osmanlı - Rus Savaşı (93 Harbi) 
(1877-1878) sonucu, Osmanlı büyük bir yenilgiye uğra-
dı. Kıbrıs'a İngilizlerin yerleşmesine zımnen de olsa razı 
olunmuştur. 

Fransa'nın Tunus'u İşgali (1881): Fransız himaye 
rejimi 1956'da Tunus'un bağımsızlığını kazanmasına 
kadar devam etmiştir.

İngiltere'nin Mısır'ı İşgali (1882):1878 Berlin 
Kongresi'nden sonra açık bir şekilde Orta Doğu politi-
kalarında değişiklik yapmış olan İngiltere, Akdeniz'de 
kontrolü ele geçirmek için 1882'de Mısır'ı işgal etmiştir.

Murat Bardakçı, Abdülhamid'in 33 yıllık saltanat dö-
neminde Osmanlı'nın, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, 

Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 
kilometre kare toprak kaybettiğini söyler. 

Derdimiz Sultan'ı karalamak değil, gerçekleri çıplak 
bir şekilde açığa çıkarmaktır. Kaldı ki bu kayıpların so-
rumlusu tek başına Sultan da değildir.

Sultan'ı tahtan indirip iktidarı ele geçiren İttihat ve 
Terakki, çok kısa zamanda büyük problemlerle karşılaş-
tı, pusuda bekleyen düşman tecrübesiz ve genç kadroyla 
daha rahat baş edeceğine inanarak hızlı harekete geçti. 

***

Birinci Cihan Harbi'ne girme meselesinde de İttihat 
ve Terakki'nin Almanların safında savaşa iştiraki de 
yanlış değerlendirilen bir meseledir. İttihat ve Terakki /
Osmanlı, Almanlarla birlikte harbe, başka çare kalmadı-
ğı, buna mecbur olduğu için girmiştir. 

Sadrazam Said Halim Paşa, “Osmanlı devleti tarafsız 
kalırsa toprak bütünlüğüne saygı gösterilecektir.” husu-
sunda şöyle der: “Savaş bittikten sonra galip devletlerin 
tek başına Osmanlı'yı paylaşmak istedikleri açığa çıktı-
ğı için tarafsızlık bize büyük zarar verecekti, onun için 
Alman safında savaşa girdik…”

***

Said Halim Paşa
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İttihat ve Terakki, yekpare bir teşkilat da değildir. 
Hepsini aynı kefeye koymak doğru bir değerlendirme 
olmaz. Ayrıca günah keçisi ilan ederek Osmanlı döne-
minde yapılan bütün kötülükleri onlara yüklemek de 
adil bir bakış açısı değildir. 

Teşkilatın içindeki vatansever-İslâmcı kanadını ayrı 
tutarak değerlendirmek daha isabetli bir yaklaşım olur. 
İttihat ve Terakki Sultan'a karşı bir cephe oluşturmuş, 
rahatsız tüm unsurları bir araya toplayan bir çatı örgü-
te dönüşmüştür. Bu teşkilatın içinde Batı'ya tamamen 
adapte olmuş, onun dili, kulağı ve eli mesabesinde olan 
zevat da vardı. İslâm dinine karşı duranlar bile vardı. 
Ama Akif gibi, Sadrazam Said Halim Paşa gibi, Elmalılı 
Hamdi Yazır gibi, Babanzade gibi İslâmcılar da vardı. 
Bunları ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 

***

Asıl üzerinde durmamız gereken husus; II. 
Abdülhamid ile İslâmcıların birbirlerini niçin anla-
madıkları olmalı. Bu mesele, bugüne de ışık tutabilir. 
Aydınlar ile erk sahipleri arasında daima bir kopukluk 
olmuştur. Erk sahipleri daha reel ve hayatın gerçekleri-
ni öncelerler, idealist insanlar ise daha çok ilke ve ide-
olojiyi öncelerler. Biri hayatın acı gerçeklerini merkeze 
koyar, diğeri bağlı bulunduğu dünya görüşünün metin-
lerindeki ana fikri. 

Hayat ve ideal arasında kopmaz bir bağ her zaman 
vardır. Felsefi olarak teorik-pratik ayrımı yapılabilir. 
İdeolojilerde bu husus çok yaygın olabilir. 

İslâm inancında böyle bir problem olmamalıdır. 
Çünkü nasslar uygulanmak için vazedilmişlerdir. Ameli 
olmayan bir ilimin değeri yoktur, ilim ancak amele yol 
açtığı ve ameli kolaylaştırdığı için değerlidir. Yoksa ken-
di başına bir değer ifade etmez. Kaldı ki düşünce safha-
sında olan ve tecrübe edilmemiş bir fikir veya ideoloji 
hayattan daha değerli sayılamaz. 

İslâm'ın, sosyal alanda, siyasal alanda uygulanması 
tamamen beşeridir ve insanî zaafları da taşır. Bu beşerî 
zaaf dine mal edilmemelidir. İnsan eliyle yapılan her iş 
ve amelde az veya çok zaaf olur. Bu hususu anlamakta 
zorlananlar, insanî zaafları; ideale, nasslara dinin ken-
disine yüklerlerse sonuçta açmaza sürüklenirler ve din 
dışılığa itilmiş olurlar. 

İttihatçıların bir kısmı “Osmanlı devlet zaaflarını” 
İslâm dinine yükleyerek dinden uzaklaştılar. Din dışı 
bir sosyal, siyasal, iktisadî sistem ister hâle geldiler, ön-
lerinde duran Avrupa işleyişlerini idealleştirerek bunun 
için çalıştılar. 

Akif gibi İslâmcılar ise bu zaafiyetleri o zamanki 
devlet erkine yani II. Abdülhamid'e yüklediler, faturayı 
ona çıkardılar. 

Sultan Hamid ise gördüğü ihanetler sonucu güven 
merkezli bir dünya oluşturdu. Hafiyeler, jurnalciler, dal-
kavuklar etrafını sardı ve gittikçe fildişi kulesine çıkarak 
etrafına duvarlar ördü. İslâmcılar örülen duvarın dışın-
da kaldılar. 

Hâlbuki II. Abdülhamid'in açtığı İslâm Birliği şemsi-
yesi, Akif gibi insanların önünü açabilirdi, onlar İttihad-ı 
İslâm siyasetinde kendi düşüncelerini pratiğe dökebilir-
di. En azından II. Abdülhamid ile Akif gibi insanlar aynı 
hedefe doğru yol alabilirdi. İki farklı İslâm anlayışı bir 
istikamet üzere yürüyebilir, bir ufuk açabilirdi. 

Bugün de benzer bir ikilem yaşanmaktadır. Tıpatıp 
aynı değildir, lakin çok benzerlikler vardır. Farklılıklar da 
çoktur ve barizdir. Ne bugünkü erk sahipleri “Osmanlı 
Devleti” gibi bir devlet ricalidir ne de İslâmcılar Akif gibi 
pür İslâm savunucularıdır. 

Ortak taraflar ise her iki kesimin de düşmanlarının 
bir ve beynelmilel güçler olması. Her iki kesim de alala-
malı fikirler beyan ediyor, fikirlerini net ve açık beyan 
etme imkânını bulamıyor. 

Bediüzzaman Said-i Nursî
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ödüllendirmesi1, çocuk, yaşlı, sakat, ihtiyar, kadın,  
erkek demeden toplumun hepsini kucaklaması sulta-
nın öne çıkan meziyetlerindendir. Bu ifadeler, bizim 
sultanı yüceltmek amacıyla söylediğimiz cümleler de-
ğildir. Bunları arşiv belgeleri söylüyor.

Bu yazıda, bir nebze olsun Sultan II. Abdülhamid 
döneminde sağlık çalışmalarına verilen önem üzerinde 
durulacaktır. Konunun daha iyi anlaşılması için sınırlı 
sayıda da olsa belge ve fotoğraflara yer verilecektir.

***

I‑Hastaneler

II. Abdülhamid dönemi “salgın hastalıklarla mü-
cadele” devridir. Bulaşıcı hastalıklar, frengi ve kolera 
salgınları yeni hastanelere olan ihtiyacı artırmıştır. 
Anadolu'ya kafilelerle gelen göçmenler ve yaralı as-
kerler yeni hastanelerin yapımını hızlandırmıştır. 
1894 İstanbul ve 1899 İzmir ve civarında meyda-
na gelen depremler de halkın sağlık şartlarını bozup 
kötüleştirmiştir.

1  Sultan II. Abdülhamid, 1887 yılında kuduz aşısını bulan Pasteur'ü 

taltif ve teşvik etmek için Paris'teki Enstitü'süne büyük miktar-

larda para yardımında bulunmuştur. Ayrıca verem hastalığına 

çare bulan Almanyalı doktor Koch'u da özel bir heyet göndererek 

birinci dereceden Osmanlı nişanıyla taltif etmiştir (Tebriknâme‑I 

Millî, yayına haz: Ahmet Zeki İzgöer, Ramazan Tuğ, Sağlık Bilim-

leri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayı-

nı, İstanbul 2018, s. 99; Besim Ömer, Nevsâl‑i Afiyet, c. I, İstanbul 

1315, s. 57).

Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876 1909) 
Osmanlı tarihinin belki de üzerinde en çok 
konuşulan devirlerinden biridir. Osmanlı'nın 

Balkanlar, Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında kap-
ladığı coğrafî alanın büyüklüğünün yanı sıra dünya 
devletleriyle olan ilişkisi, İslâm dünyası ile kurduğu 
dinamik bağlar ve çok yönlü izlediği siyaset dönemin 
önemini ortaya koyar.

Bu devirde askeriyeden bayındırlığa, ticaretten sa-
nayie, sağlıktan eğitime pek çok sahada terakki ve yeni-
likler yapılmıştır. Denilebilir ki, Sultan II. Abdülhamid 
devri, Osmanlı'nın son kez ihyasına yönelik projelerin 
kuvveden fiile geçirildiği, devletin bütün kurum ve ku-
ruluşlarıyla birlikte canlı ve diri tutulmaya çalışıldığı 
bir dönemdir. Yurt içinde zaman zaman siyasî karışık-
lıkların yaşandığı, dışta Batı baskısının arttığı, azın-
lıkların isyan ve başkaldırılarının görüldüğü, Avrupalı 
sermayedar ve bankalara olan Osmanlı borçlarının 
kuruşuna kadar ödemeye çalışıldığı çileli ve bir o ka-
dar da manidar bir devirdir. Rusya'nın taktığı “hasta 
adam” yakıştırması, Osmanlı'nın geleceğini ipotek al-
tına alma hayalinden başka bir şey değildir.

Sultan Devlet-i Aliyye'de karşılaşılan bütün prob-
lemlerin üstünden yüzünün akıyla çıkmış büyük bir 
şahsiyet, siyasî bir deha, birinci sınıf bir diplomat ve 
devlet adamıdır. Gençlerimiz kendilerine örnek mo-
deller bulmakta zorlanmasınlar. Bunun için çok uza-
ğa gitmeye gerek yok. Hayatı, uygulamaları, siyaseti, 
yardımseverliği, fedakârlığı, halkına verdiği değer, bi-
lim dünyasına katkı ve teşviki, müslüman ya da gay-
rimüslim olsun, her kesimden başarılı olan insanları 

Sultan II. Abdülhamid 
Dönemi Hastaneleri

DosyaYrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İZGÖER (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
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1‑Gureba ve Belediye Hastaneleri

II. Abdülhamid döneminde yapılan hastanelerden 
birçoğu hazineden veya sultanın özel hazinesinden 
karşılanmıştır. Bu dönemde imparatorluğun genelin-
de 90 tane gureba ve 19 tane de belediye hastanesi-
nin açıldığı bilinmektedir. Darüşşifalar gibi gureba  
hastaneleri de öncelikle yoksul halka, kimsesizlere, 
yolculara, zayıf ve fakir hacılara, muhacirlere, dul ka-
dınlar ile yetimlere ücretsiz hizmet ve ilaç veriyordu.

Anadolu'nun dışında Orta Doğu'da yaptırılan gure-
ba hastaneleri Bağdat, Beyrut, Bingazi, Cidde, Derne, 
Halep, Hums (Libya), Humus (Suriye), Medine, Mekke 
(3 tane), Musul, Necef, San‘a (2 tane) Şam, Trablusgarp, 
Yafa ve Yemen olarak karşımıza çıkmaktadır.

Balkanlar'da yaptırılan gureba hastaneleri de 
şunlardır: Debre-i Bâlâ (Makedonya), Dedeağaç, 
Demirhisar (Yunanistan), Drama, Filibe, Gümülcine, 
İskeçe, Kavala, Kesriye (Yunanistan), Manastır, Resmo 
(Girit), Rodos, Selanik, Üsküp ve Yanya.

2‑Kurum Hastaneleri

1880'de yayınlanan Hapishaneler ve Tevkifhaneler 
Nizamnamesi gereği her hapishaneye bir hastane ya da 
hasta odası yapılacaktı. Bu nizamname üzerine bölge 
hapishanelerinde revir ve hastaneler inşa edilmiştir. 
Hapishanelerde mescit, kilise ve hamamlar yapılmış-
tır. Bu dönemde devletin geneli itibarıyla mahkûm 
hastalar için 15 adet hapishane hastanesi olduğu 
bilinmektedir.

Çocuk felci olan Beykozlu Hamamcızade Nuri  
(İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, 90542-0007)

3‑Darülaceze

Sultan II. Abdülhamid çocukları seven bir padişah-
tı. Özellikle kimsesiz çocukların kötü yola düşmemeleri 

ve meslek sahibi olmaları, engelli, yaşlı, kimsesiz, fakir, 
aciz, yetim ve öksüzlerin barınıp korunması ve tedavi-
si için Darülaceze'yi inşa ettiren sultan, kendi cebin-
den 10.000 lira yardımda bulunmuştur. Buraya müs-
lümanlarla birlikte Hıristiyan ve Yahudiler de kabul 
edilmiştir. Cami, Rum ve Ermeni kiliseleri ve sinagog 
yapılmıştır. Ayrıca Türkiye'de ilk “çocuk yuvası” olarak 
ırzâhane, yetimhane, ilkokul, imalathaneler (maran-
gozhane vd.), dilsiz ve âmâlar (körler) mektebi, göz 
ameliyathanesi, bakteriyolojihane, eczane, etüv daire-
si ve çamaşırhane inşa edilmiştir. Darülaceze, Sultan  
II. Abdülhamid'in engellilere verdiği değerin açık bir 
göstergesidir. Burada erkek ve kadınlar için ayrı ayrı 
hastaneler, doğum salonu ve lohusa odası da mevcuttu.

Darülaceze, sultanın o dönemden kalan yadigâr-
larından biri olarak hâlen hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Darülaceze'de Rum Kilisesi  
(İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, 90532-0006)

4‑Mektep Hastaneleri

Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Hastanesi II. 
Abdülhamid döneminde yeniden yapılarak faaliyete ge-
çirilmiştir. Harbiye Mektebi Hastanesi, Aşiret Mektebi 
Hastanesi, Mekteb-i Sanayi Hastanesi, Mektep Sağlık 
Heyeti, Musevî Mektebi/Mektepleri Hastaneleri, 
Misyoner Mektepleri Revirleri ve Hastaneleri bunlar-
dan birkaçıdır.

5‑İşyeri Hastaneleri

Zeytinburnu Fabrikası'nda bir hastane koğuşu, 
Hereke'de halı dokuma fabrikasında çalışanlar için 
Hereke Fabrikası Hastanesi, Zonguldak maden iş-
letmesinin işçileri ve kaza geçirip sakatlananlar için 
Zonguldak Maden İşletmesi Hastanesi, Tütün İdaresi 
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memur ve işçilerinin Canik Hamidiye Hastanesi'nde 
ücretsiz muayene ve tedavileri de bu cümledendir.

Hereke Fabrikası'ndaki hastanede kadınlara mahsus koğuş 
(İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, 779-58-0003)

6‑Asker Hastaneleri

II. Abdülhamid döneminde Anadolu, Yunanistan, 
Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, 
Irak, Lübnan, Yemen, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır, 
Libya'da 89 adet asker hastanesinin yapıldığı görül-
mektedir. Bu dönemde zorunlu hâllerde bir yerden 
başka yere taşınabilen, gerektiğinde takılıp sökülebi-
len (demontable) barakalar şeklinde seyyar hastaneler 
kurulmuştur. Seyyar askerî hastanelerden en gelişmi-
şi, saray muhafızları ile II. Fırka mensuplarının tedavi-
si için padişahın Yıldız Sarayı civarında kendi geliriyle 
yaptırdığı “Yıldız Hastahane-i Hümâyûnu” ismiyle ta-
nınan “Seyyar Yıldız Asker Hastanesi”dir. Bu hastane 
padişahça savaş yaralılarına tahsis edilmiştir. İhtiyaç 
hâlinde sivil hastalar asker hastanelerinden yararlan-
mışlardır. Hastane bulunmayan yerlerde kimsesiz fa-
kir hastalar askerî hastanelere başvurabilirlerdi.

7‑Osmanlı Hilâl‑i Ahmer Cemiyeti Hastaneleri

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki yaralı ve 
hasta askerlerin yanı sıra Rumeli'den ve Kafkasya'dan 
göç eden Müslüman Türk mülteciler, hastaneye olan 
ihtiyacı daha da arttırınca Sultan II. Abdülhamid, ya-
ralı askerler için Beylerbeyi ve Çırağan Saraylarının 
hastaneye dönüştürülmesine izin vermiş, bir başka 
ifadeyle saraylarını halkın hizmetine açmıştır.

O dönemin önemli yeniliklerinden biri, bir sıh-
hiye treninin, seyyar hastane olarak görev yapmış 
olmasıdır.

8‑Eğitim Hastaneleri ve İhtisaslaşma

Dönemin kayda değer gelişmelerinden birisi, ih-
tisaslaşmaya verilen önemdir. Gülhane Seririyât 
(Eğitim) Hastanesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane-i 
Askeriye Seririyât Hastanesi, Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye-i Şahane Seririyât Hastanesi, Şam Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye Seririyât Hastanesi, Misyonerlere 
ait eğitim hastaneleri, Kasımpaşa Bahriye Hastanesi 
ve 1904'ten itibaren Hamidiye Etfal (Şişli Çocuk) 
Hastanesi'nde ihtisas çalışmaları yapılmıştır.

***

Tophane‑i Âmire Müşiriyeti
Hususiye

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin hâlen mevcudu se-
kiz yüz altı müslüman, dört Hıristiyan ve altı Musevi  

Mekteb-i Tıbbiye öğrenci mevcudunun  
806 Müslüman, 4 Hıristiyan ve 6 Musevi olmak üzere  

toplam 816 kişi olduğu

(BOA, Y. MTV, 234/123)
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10‑Gayrimüslim Cemaat Hastaneleri

Osmanlı ülkesinde Ermeniler ve Rumlar kendi pat-
riklerine, Museviler de hahambaşılarına bağlıydılar. 
Azınlık hastaneleri II. Abdülhamid döneminden çok 
önce kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmekte idi. Bu 
hastaneler daha çok “vakıf” ve “hazine arazisi” üzerine 
inşa edilmişlerdir. II. Abdülhamid döneminde azınlık-
lar yeni sağlık kurumları açmışlar ve eski hastaneleri 
için tadilât ve yeni inşaat izinleri almışlardır.

Bu hastanelere birkaç örnek vermek gerekirse, 
İzmir'de Ermeni Gureba Hastanesi bu dönemde yeni-
den inşa edilmiştir. İstanbul Yedikule'deki Surp Pırgic 
Ermeni Hastanesi en parlak dönemini yaşamıştır. 
Sultan hastaneye ekmek, et ve her ay için 12.000 ku-
ruş ödenek ayırmıştır. Yine İzmir'de Musevi Hastanesi 
(Rothschild Hastanesi/İzmir Karataş Hastanesi) yeni 
hastane binasını hizmete açmıştır. Yine İstanbul 
Balat'taki Musevi Hastanesi (Or-Ahayim Hastanesi) 
vakıf bir arsa üzerine yapılmıştır. Sultan, Musevi 
cemaatine ve hastanelerine de önemli bağışlarda  

öğrenciden ibaret olduğuna dair acizlerinin takdim 
ettikleri cevap tezkeresinde bir yanlışlık olup olma-
dığının lâyıkıyla anlaşılması için detaylı inceleme ya-
pılmıştır. Sonucun ve mektep talebesinin daha önce 
sayısının kaça ulaştığının bildirilmesi padişahça çı-
karılan irade gereği olduğu, 31 Ağustos 1902 tarihli 
sadrıazamlık makamının özel yazısında ifade edilmiş-
ti. Bunun üzerine padişah fermanı gereğince etraflıca 
tahkikat yapılıp beyan edilen miktarda bir yanlışlık 
olmayıp mektebin hâlen mevcudunun sekiz yüz altı 
müslüman, dört Hıristiyan ve altı Musevi olmak üzere 
toplam sekiz yüz on altı kişiden ibaret olduğu anlaşıl-
mıştır. Bu rakam daha önce beş yüz ile altı yüz civarın-
da ise de padişah emriyle mektepte eczacı ve operatör 
sınıfları açıldığından mevcut sayı arz ettiğimiz mikta-
ra ulaşmıştır. Bu husustaki nihai emir size aittir.

21 Eylül 1902
Padişah Yaveri, Tophane-i Âmire Müşiri ve

Umum Asker Mektepleri Nâzırı
Zeki

BOA, Y. MTV, 234/123

9‑Misyonerlere Ait Eğitim Hastaneleri

Avrupalı ve Amerikalı misyonerler Osmanlı coğraf-
yasında hastane açmanın yanı sıra tıp okulları da kur-
muşlardır. Amerikalı Protestan misyonerlerin 1867 yı-
lında Beyrut'ta açtığı Amerikan Tıp ve Eczacılık Okulu 
ile Hastanesi, II. Abdülhamid döneminde de faaliyetle-
rini sürdürmüştür. 1880'de inşa edilen Antep Azariah 
Smith Memorial Hastanesi, 1876'da faaliyete geçen ve 
1884'te resmen kurulan Merkezi Türkiye Koleji Tıp 
Bölümü'nün (Gaziantep Amerikan Koleji Tıp Okulu) 
eğitim hastanesi olmuştur.

Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Seririyat Hasta-
nesi, yabancı tıp okullarında çeşitli propagandaların 
yapılması II. Abdülhamid'in Şam'da bir tıp mektebi 
açma arzusunun başlıca sebebiydi. Batılı ülkelerle kar-
şı karşıya gelerek misyoner faaliyetlerini engellemek 
yerine benzer kuruluşlar açma ve daha iyi hizmet ver-
me siyaseti doğrultusunda kurulan Şam Tıbbiyesi'nin 
resmî açılışı 31 Ağustos 1903 tarihindedir. Şam 
Tıbbiyesi'nin kurulduğu tarihlerde devlet idaresi tıp 
okullarını da diğer sağlık kurumları gibi yaygınlaştır-
mayı tasarlıyordu. İzmir, Bursa, Halep, Bağdat gibi 
vilâyetlerin her birinde birer Mekteb-i Tıbbiye daha 
kurulup açılması planlanmıştı.

Tophane-i Amire Müşiri Zeki Paşa 
(İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, 90965-0001)
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bulunmuştur. Arşiv belgelerinde hangi hastanelere ne 
tür ve miktarda bağışların yapıldığı kayıtlıdır.

11‑Yabancı Misyon Hastaneleri

Ticaret ilişkileri ve savaşlar dolayısıyla Avrupa dev-
letleri kendi yurttaşlarının tedavi, bakımı, misyonerlik 
faaliyetleri ve Amerikalılar da Protestanlığı yaymak 
için Osmanlı coğrafyasında çeşitli tarihlerde sağlık ku-
ruluşları yaptırmışlardır. Katolik Avrupa ülkelerinin 
desteğiyle kurulup himaye edilen hastaneler çoğun-
lukla tarikat mensubu rahip ve rahibelerin öncülüğü 
ve gayretiyle yürütülmüştür.

Bu dönemde gayrimüslimler hastane yapılmak 
üzere gayrimenkullerini bağlı oldukları kilise, tarikat, 
cemiyet veya sefarete bağışlayarak tapularını devre-
debiliyordu. II. Abdülhamid döneminde yabancı has-
tanelerin kuruluşu, inşası ve onarımı devam etmiştir. 
Yabancı Misyon Hastanelerine de ekmek ve et tahsis 
edilerek destek verilmiştir. Ayrıca yurt dışından hasta-
nelere getirtilen eşya ve malzemeden gümrük vergisi 
alınmamıştır. İnşa edilen veya yenilenen bu hastanele-
rin sayısı bir hayli fazladır.

12‑Özel Hastaneler

II. Abdülhamid döneminde doktorlara resmen özel 
hastane açabilme izni verilmiştir. 24 Mayıs 1898 ta-
rihli Hususî Hastane Nizamnamesi'nin ilk maddesiyle 
hastane kurucusuna Osmanlı vatandaşı olma şartı 
getirilmiştir. Ayrıca özel hastanelere başvuracak has-
talardan vakit ve hâllerine göre farklı ve uygun (orta 
hâlli) ücretler alınacak ve fakat hastalardan 1/10 ora-
nında olmak şartıyla muhtaç ve aşırı yoksul oldukları 
belgelenenler ücretsiz kabul edileceklerdi.

***

Dahiliye Mektubî Kalemi

Diyarbekir Vilâyeti'ne

Diyarbekir Vilâyeti İdare Meclisi'nin 5 Kasım 1901 
tarihli mazbatasının cevabıdır:

Vilâyet merkezindeki hastanede kırk yatak elliye 
çıkarıldığından ve frengi hastaları için bir-iki koğuş 
ayrıldığından yeni hastane inşasına gerek kalmaya-
cağı ve hastalığın sürdüğü yerlerde eczacı ve tımar-
cıya lüzum kalmayıp seyyar birer doktor istihdamıy-
la bu doktora emsallerine nazaran bin kuruş maaş, 
aynı oranda harcırah ve ilaç ücreti olarak aylık ayrıca 
bin kuruş ödeneğe ihtiyaç duyulduğu Umum Asker 
Mektepleri Nezareti'nden alınan 10 Şubat 1902 tarih 
ve altı yüz on bir numaralı yazıda bildirilmiştir. Ancak 

bütçe dışında karşılıksız para harcanması hakkındaki 
yasak kesinlik kazandığından hastanedeki yatakla-
rın elliye çıkarılması ile iki koğuşun ayrılmasıyla ilgi-
li masrafların ve doktor maaşı ile ilaç giderleri olarak 
tahsisine gerek görülen iki bin kuruşun mutlak şekilde 
belediye gelirlerinden karşılanması lüzumu Muhasebe 
Kalemince ifade edilmiştir.

13 Mart 1902

BOA, DH‑MKT, 2599/82

Diyarbakır merkezindeki hastanenin yatak kapasitesinin 
kırktan elliye çıkarıldığı ve frengi hastaları için birkaç  

koğuş tahsis edildiği

(BOA, DH‑MKT, 2599/82)

13‑Tıp Dallarına Ait Hastane ve Klinikler

Kadınlara mahsus hastaneler, klinikler, koğuş-
lar ve doğumhaneler açılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın 
hastanesi olan Haseki Nisâ Hastanesi kurulmuştur. 
Yeni inşa edilen binalarda kurularak gelişen ve daha 
sonra “Hamidiye” adıyla anılacak olan Haseki Nisa 
Hastanesi, II. Abdülhamid'in en çok önem verdiği ku-
rumlardan biriydi.

Bu dönemde salgın hastalıkların bulaşmasını önle-
mek amacıyla hastane birimlerinin ayrı binalar olarak 
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kimya ve ecza laboratuvarı, kütüphanesi ve fotoğraf 
atölyesi bulunuyordu. Kaloriferle ısıtılan ilk Osmanlı 
hastanesiydi. Türkiye'de stetoskopun ilk kullanımı, 
röntgen ışınlarıyla kanser tedavisinin ilk uygulanışı bu 
hastanede gerçekleşmiştir. Hamidiye Etfal Hastanesi 
öncelikle çocuklar ve sonra da kadın hastalar için yap-
tırılmış olmakla birlikte ihtiyaç hâlinde yaralı askerler, 
kazazedeler ve hacılar gibi tıbbî yardıma muhtaç kim-
selere de padişahın iradesiyle hizmet vermekte idi.

Bu kurum, günümüzde hâlen Şişli Çocuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

14‑Bulaşıcı Salgın Hastalıklara Ait Hastane ve 
Klinikler

Frengi mikrobunu Osmanlı ülkesine gelen yaban-
cılar bulaştırmışlardır. Kaynak, Ruslardır. Sultan II. 
Abdülhamid döneminde frengi hastalığını ve tedavisi-
ne ayrı bir önem verilmiştir. Bu amaçla frengi hastane-
si ve klinikleri açılmıştır. İstanbul'da zührevî hastalık-
ların teşhis ve tedavisi için Altıncı Daire-i Belediye Nisa 
Hastanesi'nden sonra Haseki Hastanesi'nin beşinci 
pavyonu ile Şişli Etfal Hastanesi'nin birinci pavyonu 
frengi hastalarına tahsis edilmiştir. Ayrıca Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane'de deri hastalıkları ve frengi kliniği 
kurularak frengi koğuşu açılmıştır.

Günümüzde Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak hizmet veren 
Haydarpaşa'daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane.  

(İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, 90558)

Bir başka bulaşıcı hastalık veremdir. Verem, o dö-
nem itibarıyla çağın öldürücü hastalığıdır. Sultan bu 
hastalıktan korunmak üzere hastaneler içinde verem 
pavyonları açtırdığı gibi, müstakil olarak sanatoryum-
lar da yaptırmıştır.

pavyonlar şeklinde inşası tercih edilmiştir. Kadınların 
mahremiyetini korumaya imkân vermesi ve depreme 
dayanıklı olması pavyon mimarîsinin tercih sebeple-
rindendi. Cerrahi pavyonu içindeki doğum-lohusa ko-
ğuşu ise 1891 yılında öncelikle yapılmıştır. Bu hastane-
de “Avrupa hastanelerine tamamen denk ve yeni tıbba 
uygun olacak şekilde” yeni binalar inşa edilmiştir.

18 Haziran 1906 tarihli bir arşiv belgesine göre, 
kadın hastalara mahsus kliniklerin kazalara kadar 
yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bebek ve anne ölüm-
lerinin tekerrür etmemesi gerekçesiyle “vilâyetlerde 
bulunan hastanelerin birer şubesinin kazalarda da 
yapılarak erkek ve kadın kısımlarına ayrıldıktan sonra 
kadınlar kısmının bir doğumhaneyi içine alacak şekil-
de inşası ve gerekli masrafların mahallî belediyeler ta-
rafından karşılanması” öngörülmüştü.

Haseki Hastanesi, günümüzde hâlen hasta kabul 
geleneğini sürdürmektedir.

II. Abdülhamid döneminde kurulan çocuk hastane-
leri ve çocuklara mahsus koğuşlar arasında en önemli-
si İstanbul'da Hamidiye Etfal (Şişli Çocuk) Hastanesi 
idi. Dünyanın en eski hastanelerinden biri olan 
Hamidiye Etfal Hastanesi 5 Haziran 1899 tarihinde 
açılmıştır. Din, dil, renk, soy ayırımı gözetmeden 0-16 
yaş arasındaki çocuk ve kadın hastalar kabul edilmeye 
başlanmıştır. Etfal Hastanesi sultanın hayır müessese-
lerinden olup “Hazine-i Hassa-i Şahane gelirlerinden 
ihsan buyurulan hayrat” arasındaydı. II. Abdülhamid 
hastanenin yıllık giderlerini karşıladığından hastalar 
“ücretsiz” tedavi edilirdi.

Pavyonlar şeklinde inşa edilen hastanenin bakte-
riyolojihanesi, serum ve aşı hazırlama laboratuvarı, 

Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sünnetleri yapılan çocuklar (İÜ 
Nadir Eserler Kütüphanesi, 90610-0029)
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15‑Akıl Hastaneleri, Psikiyatri Koğuşları, 
Mecânîn Pavyonları

Sultan II. Abdülhamid Şam'da bir akıl hastanesi ve 
Bağdat Belediye Hastanesi'nde kadınlar ve akıl hasta-
ları için ayrı koğuşlar yaptırmıştır. Yunanistan'a bağlı 
Dedeağaç'ta yaptırılan Gureba Hastanesi'nde bulaşıcı 
hastalığa yakalananlara ve akıl hastalarına mahsus, 
erkek ve kadınlar için ayrı ayrı daireler ve hatta hama-
mına varıncaya kadar her türlü hasta ihtiyacının karşı-
landığı binalar inşa ettirmiştir.

16‑Hamidiye Hastaneleri

II. Abdülhamid döneminde yapılan bir bölüm sağ-
lık kurumuna padişahın adına nispetle “Hamidiye” adı 
verilmiştir. Hamidiye adı verilen hastanelerden en ilgi 
çekicisi Berlin Hamidiye Hastanesi'dir. Sultan, Alman 
dostluğunun bir göstergesi olarak Berlin'de bir hasta-
ne yaptırmayı tasarlamış, planlarını çizdirmiş ve keş-
fini yaptırmıştır. Osmanlı mimarisi üslûbunda plan-
lanan hastanenin inşası maalesef sonuçlanamamıştır.

Dilsiz Mektebi hoca ve öğrencileri  
(İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, 90834-0036)

***
Sonuç

II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle birlik-
te emlâki İttihatçılar tarafından Maliye Nezareti'ne 
devredilmiş, vakıfları lağvedilmiştir. Vakıf gelirleriyle 
işletilen hastaneler çalışamaz hâle gelmiş ve isimleri 
değiştirilmiştir. Kurumların ismindeki “Hamidiye” ve 
“Şahane” unvanları kaldırılarak yerine Osmanî tabiri 
getirilmiştir. Anadolu sınırları içinde kalan bu hasta-
neler, Cumhuriyet kurulduktan sonra bir süre Millet 

Hastanesi adı altında hizmet vermişler, daha sonra 
Devlet Hastanesine dönüştürülmüşlerdir.

Biz bu sütunlarda II. Abdülhamid döneminin sa-
dece hastaneler kısmına değinebildik. Bunun yanı sıra 
dönemin diğer sağlık kuruluşları olan ameliyathane-
ler, bakteriyoloji laboratuvarları, baytar mektepleri, 
tedavi merkezleri, kuduz klinikleri, dilsiz mektepleri, 
doğumhaneler, dulhaneler, eczaneler, hamamlar, hıf-
zıssıhha merkezleri, ebelik mektepleri, kimyahaneler, 
misafirhaneler, tahaffuzhaneler, tebhirhaneler, telkih-
haneler, darülacezeler, morglar, akıl hastaneleri, kaplı-
calar, tahlilhaneler, yetimhaneler ve diğerlerini burada 
sayamıyoruz.

Sultanın 33 yıllık saltanat süresine sığdırdığı yüz-
lerce sağlık kurumunu inşa ettirmesi, buraları çağın ge-
rektirdiği en modern alet, araç ve gereçlerle donatma-
sı, sağlık personeli istihdamı, gelir temini ve bu yerleri 
işletmeye açarak halkının hizmetine sunması büyük 
bir beceri, yetenek ve politikanın sonucudur. Bugün 
bile birçok sağlık kurumu, o dönemden kalmadır.

Ermeniler, Yahudiler ve Batılılar tarafından bize 
olumsuz şekilde tanıtılan Sultan II. Abdülhamid'in 
hiç de öyle olmadığı arşiv belgelerine dayalı yapılan 
inceleme ve araştırmalar sonucunda açığa kavuşmuş 
bulunuyor. Belgeler, padişahın ülkesini ve vatandaşla-
rını seven, onlar için çokça hizmet eden, onların hak-
larını koruyan ve gözeten bir şahsiyete sahip olduğunu 
gösteriyor.

Tarihimize, tarihî şahsiyetlerimize sahip çıkarsak, 
geleceğimiz için söz söylemeye ve istikbale güvenle 
bakmaya hakkımız olabilir. Aksini düşünmeyi, tasav-
vur dahi etmemeliyiz.
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Türk edebiyatının “Şair-i Azam”ı olarak tanınan Abdülhak 
Hamit Tarhan'ın Rusya Büyükelçiliği sırasında Sultan 
Abdülhamid'e yazdığı Rusya'dan Filistin'e yönelik Yahudi gö-
çüne müsamaha gösterilmemesi konusundaki yazısı.

Tarihi seyre bakıldığında Yahudilerin Filistin toprak-
larına doğru göç etmelerinin aslında Teodor Herzl'in 30 
Nisan 1899 tarihli mektubundan çok daha önce başladığı 
ve Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte yoğunlaştığı ve nihayet 
1948'de bir Yahudi devletinin kuruluşu ile sonuçlandığı, bu-
radan da Siyonist emelin “arz-ı mev‘ud” hedefine doğru de-
vam ettiği görülmektedir. 

13 Aralık 1857 tarihinde yabancı uyrukluların çeşitli 
hilelere başvurarak Filistin'de arazi satın almalarının önlen-
mesi için tedbirler alınmasına1, Yahudilerin Filistin'de yer-
leşmeleri yasaklandığı hâlde memurların dalgınlığı ve müsa-
mahası sebebiyle veya Musevilerin arazi sahiplerini paraya 
tamah ettirmek suretiyle toprak edindiklerinin anlaşılması 
üzerine bunun önlenmesi için tapu yoklama memurlarının 
kişiler arasında gayr-ı resmi olarak düzenlenen el senetleri-
ne dayanarak tapu vermelerinin geçici olarak yasaklandığına 
dair Yıldız Sarayı'ndan Dâhiliye Nezareti'ne 26 Kasım 1892 
bir yazı yazılmıştır.2 

Rusya ve Romanya gibi ülkelerden sınır dışı edilen 
Yahudilerin Filistin'de Yafa ve Hayfa civarında haksız ve ka-
nunsuz olarak yerleşmekte olduklarını, kendilerine kimlerin 
nasıl yardımcı oldukları hususları ile aleyhlerinde faaliyette 
bulunanlar hakkında neler yaptıklarını bildirir. 15 Ağustos 
1893 tarihinde Beyrut, Hayfa ve Nablus'ta bulunan muhbir-
lerden padişaha ayrıntılı bir rapor sunulmuştur.3

1  BOA, A. MKT. MVL, 93/38

2  BOA, İ. HUS, 1319 B/2

3  BOA, Y. PRK. AZJ, 27/39

Geçtiğimiz Şubat ayının 10'u Osmanlı Devleti'ni 
en zor döneminde siyasî dehasıyla 33 yıl yöneten 
Sultan II. Abdülhamid'in 100. vefat yıldönümüy-

dü. Bu vesile ile çeşitli programlarla anıldı. Hayatı, siyaseti 
ve yaptıkları ile günümüze kadar tartışma konusu olan ve 
hakkında sayısız çalışmalar yapılan Ulu Hakan'ı biz de rah-
met ile yâd ediyoruz. Onun şahsiyeti, dâhiyane siyaseti, dev-
let idaresi çok çeşitli yönleriyle bilimsel çalışmaların konusu 
yapılmıştır.

Sultan Abdülhamid Han bir taraftan Batı'da meydana 
gelen bilimsel gelişmeleri takip edip Osmanlı ülkesine getir-
mek için çaba sarf ederken aynı zamanda İslâm halifesi sıfatı 
ve ümmetçi duruşu ile de bütün Müslümanların dertleriyle 
yakından ilgilenmiştir. Mübarek beldelere, Mekke, Medine 
ve Kudüs'e ayrı bir ehemmiyet vermiş, üzerine titremiş, 
isimleri anıldığında gözleri yaşarmıştır.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kudüs ve Filistin toprak-
ları konusundaki hassasiyetini gösteren ve bu toprakların 
Yahudilerin eline geçmemesi için tedbirler alıp mücadele et-
tiğine dair Osmanlı Arşivi'nde yüzlerce belge bulunmaktadır. 
Yahudilerin Filistin'e göç etmelerini önlemek için Osmanlı 
yönetimi ve özellikle Sultan II. Abdülhamid'in özel ve yo-
ğun çabasına rağmen “Nasıl oldu da Yahudiler yıllar içinde 
Filistin'e göç etmeye ve orada toprak almaya muvaffak oldu-
lar?” sorusuna cevap teşkil edecek, çeşitli yollar ve hileler-
le bu önlem ve yasakların delindiğine dair de yine Osmanlı 
Arşivi'nde yüzlerce belgenin bulunduğu görülecektir. 

Ancak biz bu kısa makalede bu belgelerden kronolojik sı-
rasıyla sadece birkaçına değindikten sonra önemine binaen 
iki belgenin ise tamamını dikkatinize sunacağız: Bir tanesi 
Teodor Herzl'in toprak talebi ile ilgili olan meşhur belge, di-
ğeri ise modern edebiyatın kurucusu olarak kabul edilen ve 

Sultan II. Abdülhamid 
Han'ın Filistin Konusundaki 

Hassasiyetine Dair Birkaç Belge

DosyaRamazan TUĞ
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Filistin'de muvazaalı arazi satışlarının önlenmesi için 
tedbir alınması gerektiği hakkında Babıali'den Kudüs 
Mutasarrıflığı ve Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne 3 Ocak 1894 
tarihinde yazı yazılmıştır. 4

Yürürlükteki yasağa rağmen Rusya ve başka devletler-
den kovulan Musevi göçmenlerin Baron Rotschild'in des-
teğiyle Filistin topraklarına yerleşmeye devam ettikleri ve 
Musevilerin bu bölgede yoğunlaşmaları ileride devletin ba-
şına Ermeni Meselesi gibi bir gaile açabileceği, sistemli bir 
şekilde sürdürülen bu göçün önüne geçilmesi gerektiği ko-
nusunda 22 Aralık 1894 tarihinde Yıldız Sarayı'na bir ihbar 
yapılmıştır.5

Yıldız Sarayı Başkitabet Dairesi'nden Serkâtib-i Hazret-i 
Şehriyârî Tahsin imzasıyla 26 Kasım 1898 tarihinde Beyrut 
Vilayeti'ne Musevîlerin Filistin topraklarına göç etmelerinin 
engellenmesi ve bu konudaki yasağın sürdürülmesi talep 
edilmiştir.6

Sahte kimlikle Kudüs'te arazi satın alan Musevîlerin 
sayılarındaki artışın önüne geçilmek üzere gerekli tedbir-
lerin alınması konusunda 11 Ocak 1914 tarihinde Suriye 
Vilayetinden Dâhiliye Nezaretine yazı yazılmıştır.7

Yahudi devleti fikrini ilk defa ortaya atan ve gözü-
nü Filistin topraklarına diken Siyonizm'in kurucusu 

4  BOA, DH. MKT, 196/62

5  BOA, Y. PRK. AZJ, 30/37

6  BOA, İ. HUS, 1319 B/2

7  BOA, Y. PRK. DH, 7/29

Teodor Herzl'in Sultan Abdülhamid Han'dan toprak talebi, 
Yahudilerin Filistin toprakları üzerindeki emellerini ortaya 
koyan en somut belgedir. 

Sultan Abdülhamid ve Osmanlı Devleti'ne yakınlığı ile 
bilinen Mösyö Donolinski'yi aracı kılarak Siyonizm'in çe-
şitli memleketlerde baskı altında bulunan çaresiz ve sami-
mi Yahudi kardeşlerine daimi ve emin bir belde temin etme 
maksadına hizmet ettiğini, Padişahın uygun görmesi hâlin-
de bu beldenin Filistin olmasını arzu ettiklerini dile getiren 
Teodor Herzl, Yahudilerin sadık vatandaşlar olacaklarını, 
vergilerini ödeyeceklerini ve devletin gelirlerini artıracakla-
rını vaad ediyor. 

İşte Yahudilere Filistin'de toprak verilmesi hâlinde, 
Osmanlı Devleti'ne mali konularda yardımcı olacaklarına 
dair Teodor Herzl'in Hariciye Müşteşarı Artin Paşa'ya tekli-
fini içeren belge:

Hariciye Müşteşarı Artin Paşa kullarına Doktor Teodor Herzl 
tarafından vârid olan tahrirâtın tercümesidir.

Müteveffa Mösyö Donolinski'nin hatırasını yâd etmekle size 
müracaat etmekliğime müsaade eylemenizi rica ederim. Mösyö 
Donolinski esdikâ‑yı bendegân‑ı hazret‑i Padişahî'den ve samimî 
hayr‑hahân‑ı Devlet‑i Aliyye'den idi. Bir müddetden berî acizâne 
vekâlet eylediğim Siyonizmi ancak bu ihtisasât‑ı sadakatkârâne‑
sinden nâşi bâ‑kemâl‑i gayret tervîc etmiş idi. Siyonizm memâ‑
lik‑i muhtelifede tazyîk edilen biçare karındaşlarımıza daimî ve 
emin ve meşrû‘ bir melce’ vücuda getirmek maksadına hâdim‑
dir. Muvâfakat‑ı seniyyenin istihsâli mümkün olur ise melce’‑i 
mezkûrun Filistin'de vücuda gelmesini arzu ediyoruz. Musevî 
muhacirleri bu ana değin tebaa‑i Museviyelerinden hiçbir va‑
kit sıfat‑ı ubûdiyete mugayir bir fi'l‑ve hareket görmemiş olan 
zât‑ı şevket‑simât‑ı hazret‑i tâcidârînin tebaa‑i sâdıkaların‑
dan olacaklar ve memleketde teşkil edilecek müessesât‑ı cedîde 
ma‘rifetiyle rüsûm ve tekâlif te’diye eyleyecekler ve kendi refah 
ve saadet‑i hâlleriyle beraber bu vilâyet‑i mülûkânenin ve kâffe‑i 
Memâlik‑i Mahrûse'nin dahi menâbi‘‑i servetini tezyîd edecek‑
lerdir. Bize gelince Hükûmet‑i Seniyye'ye ileride takarrur edecek 
şerâit tahtında yüzlerce milyon Franklık istikrazât icra eyleye‑
ceğiz. Bu hizmet ve fedâkarlıklara mukabil taleb etdiğimiz şey 
zulüm‑dîde olan biçare karındaşlarımızın emniyet‑i daimeye nâil 
olmalarından ve sa‘y ü amel‑i müsâlemetkârîlerinin suret‑i meş‑
rû‘ada te’min edilmesinden ibâretdir. Şu efkâr ve tasavvurâtımı‑
zı Bal şehrinde ictimâ eden iki kongrede açıktan açığa ve suret‑i 
hâlisânede müzâkere eyledik. Kâffe‑i sû‑i tefehhümâtı bertaraf 
etmek üzere her bir ictimâımızın ibtidâsında pâye‑i serîr‑i şev‑
ket‑mâsîr‑i hazret‑i Şehriyârî'ye arz‑ı ubûdiyet etmeyi vazife‑
den addeyledik. Taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den mihmân‑nevâzâne 
bir suretde kabul olunduğumuz takdirde Hükûmet‑i Seniyye'ye 
ifa edeceğimiz muâvenet‑i maliye yalnız rüsûm ve tekâlîf ve  
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istikrâzâta münhasır olmayacakdır. Ahvâl‑i maliye‑i Devlet‑i 
Aliyye inzımâm‑ı muâvenetimizle tamamen kesb‑i salâh ede‑
bilecekdir.Düyûn‑ı Umumiye İdaresi'ni def ‘ ve memleketinizin 
kuvvet ve menâbi‘‑i servetinden istifadeye yeniden mübâşeret 
etmelisiniz. Keyfiyet, teşebbüsât ve ameliyât‑ı mahremâne ve 
metânetkârâneye vâbeste ise de nihayetü'l‑emr muvaffakiyet‑i 
kâmileye mazhar olacağımız âşikârdır. Bu iş sükût ve emniyet‑i 
mutlaka ve mütekâbile ile hâsıl olabiliyor. Zira düşmanlarınız 
Devlet‑i Aliyye'nin iade‑i kuvvet ve itibar ve madde‑i kesb‑i istik‑
lâl etmesine razı olmayacaklardır. Hareket‑i nâfiamız kemâl‑i ih‑
tirâz ve mahâretle icra olunmaz ise bunu haybete uğratmak için 
kâffe‑i vesâite müracaat edilecekdir. Şurasını nazar‑ı itinaya al‑
manızı rica ederim ki bu ana değin Devlet‑i Aliyye'ye muâvenet‑i 
maliye va‘d ve ifa etmiş olan eşhâs fahiş faiz ahz ve sizi müdâha‑
lat‑ı ecnebiye tahtına vaz‘ ve memleketinizi evvelkinden ziyade 
fakr  u zarurete düçâr eyledikten sonra memleket‑i asliyelerine 
avdet etmişlerdir. Bizimle kaziyye ber‑aks olacakdır. Muâvenet‑i 
maliyemizi şerâit‑i mutedile ile istihsâl edeceksiniz. Murâkabe‑i 
ecnebiyeden kurtulmanızı teklif ediyoruz. Biz sizden tebâ‘üd 
veya sizi terk edecek değiliz. İstikbalimizi istikbalinize rabt ve 
ta‘lîk arzusunda bulunuyoruz. Teşebbüsât‑ı maliyeyi icra etmek 
üzere Londra'da Müsta‘merât‑ı Museviye Bankası nâmıyla bir 
bank te’sis eyledik. Bu bank muâmelât‑ı ibtidâiyede mütevassıt 
vazifesini ifa edecekdir. İleride lüzum görülecek büyük şirketlerin 
te’sisi ve teşkili için dahi tedâbir‑i mukteziyeyi ittihâz eyledik. 
Devlet‑i Aliyye ile itilâf husûlü mümkün olup olmadığı veyahud 
tasavvurâtımızın başka bir memleketde icrası lâzım gelib‑gel‑
meyeceği tahakkuk etmedikçe bu işte daha ileriye gidemeyiz. 
Şeref‑i âlü'l‑âl‑i müsûle nâil olmaklığıma müsaade‑i seniyye er‑
zân buyurulur ise hâk‑i pây‑i me‘âlî‑ihtivâ‑yı hazret‑i Padişahî'ye 
arz‑ı sadakat ve ubûdiyet etmek ve taraf‑ı eşref‑i hazret‑i 
Hilâfet‑penâhîden muktezâ‑yı efkâr‑ı‑hikmet‑disâr‑ı mülûkâ‑
neleri olarak dermiyân buyurulabilecek es’ileye bâ‑kemâl‑i 
ta‘zîm ve tevkîr cevab vermek ve'l‑hâsıl kâffe‑i izahât ve delâil‑i 
matlûbeyi arz‑ı atebe‑i ûlyâ eylemek için Dersaâdet'e gelmeğe 
müsâra‘at edeceğim. Meşâğil‑i kesîre‑i acizânem şeref‑i âlü'l‑âl‑i 
müsûle evvelce tayin edilmedikçe Dersaâdet'e gelmekliğime mü‑
said olamayacakdır. Beyân‑ı hâl ibrâz‑ı meâsir‑ihtirâmkârîye 
zerî‘â ittihâz kılındı.

30 Nisan sene 1899 An Viyana
Doktor Theodor Herzl

Adresi: 
Viyana'da Wien Wahring Carl Ludurgshasse 508

İkinci belgemiz ise yine bir İslâm düşmanı, uzun yıllar 
bakanlık ve başbakanlık yapmış olan ve Sömürgeler bakanı 
iken Avam Kamarasında “Bu Kur’ân Müslümanların elinde 
bulunduğu müddetçe biz onlara hâkim olamayız…” sözleri-
ni sarf eden İngiliz devlet ve siyaset adamı William Ewart 
Gladstone (1809-1898)'ın Times gazetesinde yayınlanan 

8  BOA, Y. MTV, 285/162

bir mektubu hakkında Abdülhak Hâmid'in mülahazalarını 
içeriyor. Abdülhak Hâmid, başbakanlığı sırasında Osmanlı 
topraklarının parçalanması, küçük devletlerin kurulması 
şeklinde bir politika izleyen Gladstone'ın söz konusu mektu-
bunda Rusya'dan atılan Yahudilerin Filistin topraklarına göç 
etmeleri konusunda Sultan II. Abdülhamid'den yardım talebi 
karşısındaki hayretini ifade ediyor.
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Rusya'da Musevîlere edilen muameleâtdan dolayı buraca vu‑
ku‘a gelmekde olan neşriyât ve teşebbüsât ma‘lûm‑ı âlî olup bu‑
günkü Times gazetesinde muameleât‑ı ma‘rûza hakkında Mösyö 
Gladstone'un bir mektubu görülmüşdür.

Mösyö Gladstone işbu mektubda ahvâl‑i vâkı‘aya tees‑
süfle bazılarının zannettkleri gibi kendisinin sözlerine Rusya 
Hükûmeti'nin hüsn‑i kabul göstermesi me’mûlünde olmadığını 
beyân ettikten sonra ‑Birçok Musevîlerin Arz‑ı Filistin'e muhâ‑
ceretleri için olan teşebbüsâtı kemâl‑i şevk ve muhabbetle görü‑
yorum ve taraf‑ı hazret‑i Şehriyârî'den bu bâbda ızhâr‑ı medet 
ve himayet buyurulur ise pek ziyade memnun olurum‑demiş ve 
Times gazetesi bu mektubdan bahisle ‑Türkler aleyhinde bir za‑
man bunca şedîd lisanlar kullanmış olan Mösyö Gladstone'nin 
el‑hâletü hâzihî Rusya'dan tard olunan Musevîlerin Arz‑ı 
Filistin'de yerleşmeleri teşebbüsâtından dolayı zât‑ı hazreti 
Padişâhî'den muâvenet taleb etmesi garâib‑i ahvâldendir.

Hıristiyan taassubu yüzünden perişan‑ı hâl olarak teb‘îd 
olunanların Memâlik‑i Şahane'ye iltica etmeleri yeni bir 
şey olmayıp Selanik ve Memâlik‑i Osmaniyye'nin sair bilâdı 
İspanya'dan Katolik krallar idaresinden tard ve tefrik olunmuş 
nice Yahudilerle memlû bulunuyor.

Yeni ve şâyân‑ı hayret olan şey Rusya İmparatoru'ndan gadr 
gören adamlar hakkında Mösyö Gladstone'nin merâhim‑i şaha‑
neden ümidvâr olmasıdır tarzında idare‑i lisan etmiş ve hakikat‑i 
hâlde kemâlât‑ı siyasiyelerine hadd  ü gayet olmayan şevketli 
Padişahımız efendimiz hazretlerinin hayret‑bahş‑ı ukûl olan bü‑
yüklüklerine bu dahi bir celî ve kâti‘ delil olarak mûcib‑i iftihar‑ı 
Osmaniyân bulunmuşdur. Hemen Cenâb‑ı Yezdan ömr  ü şev‑
ket ü şâyân‑ı cihanbânîlerini efzûn ve ferâvân buyursun, âmîn.

17 Mayıs sene 1307 ve 29 Mayıs sene 1891

Abdülhak Hâmid9

9  BOA, Y. PRK. EŞA, 13/67

Abdülhak Hâmid Tarhan

Theodore Herzl
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Tarihteki önemli, ümmete veya halka mâl 
olmuş şahsiyetleri değerlendirmede İs‑
lâmî ve ilmî üslup

Tarihte bazen mühim şahsiyetlerin hayatları kaderin 
bir cilvesi olarak kesişir. Bu şahsiyetler arasındaki ilişkiler 
bazen olumlu bazen olumsuz şekilde seyretmiş olabilir. Bu 
kişilerin bir kısmının görüşlerinde zaman içerisinde deği-
şiklikler olmuş ya da bu şahıslar birbirlerini yanlış ya da 
farklı anlamış hatta tenkit etmiş de olabilirler. Bahsedilen 
türden nedenlerden dolayı bu toplum önderlerini (bunlar 
din âlimi, idareci, kanaat önderi, şair gibi sıfatlara sahip 
kişiler olabilir) tekfir (küfürle itham) etmek, insafsızca 
tenkit etmek (eleştirmek), bunları tamamen değerden 
düşürmeye çalışmak doğru değildir. Bu türden bir tutum 
hem din-i İslâm'a, ümmete, insanlığa hizmet etmiş bu gü-
zide şahsiyetlerin haklarına girip mesul olmaya, hem de 
onların toplumdaki etkilerini zayıflatarak toplumdaki “iyi 
örnek”lerin azalmasına hizmet edecektir. İyi ve güzel ör-
neklere ve insani özelliklere ziyadesiyle ihtiyaç duyduğu-
muz şu zamanda, ümmetin ve toplumun muteber saydığı 
“numune‑i imtisal” (örnek alınan) kişileri azaltmak ve bun 
kişileri birbirleriyle sürekli çatışır hâlde tutar bir görün-
tü ya da durum ortaya koymak doğru değildir. Böyle bir 
tutum hem “bünyemizde bugüne kadar pek adam yetiş-
mediği, yetişmiş diye bildiğimiz örnek şahsiyetlerin de 
aslında kıymetlerinin düşük olduğu” gibi algılara hem de 
bu algı yüzünden ümitsizliğin yayılmasına ve insanımı-
zı hep dışarılarda bir yerlerde “örnek”ler aramaya doğru 
yöneltebilecektir.

İşte bütün bunlardan dolayı tarihteki şahsiyetle-
ri anakronik hatalarla ve ilm-i tarih usullerinden uzak  
şekilde ele alıp bu önemli karakterleri kişisel keskin fikir 

ve garazlara kurban etmek yerine, o dönemin şartları 
içerisinde, hatta bu önder kişilerin hayatları içerisinde-
ki farklı dönemleri dahi dikkate alarak ele almak daha 
sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Bu “numune-i imtisâl” ki-
şilerin hataları da ele alınabilmeli ise de bu esnada hem 
devrin şartları göze alınmalı hem de sadece aradan cım-
bızlanıp çekilmiş birkaç söz ya da olay ile hareket edilme-
melidir. Tenkit işi eğer yapılacaksa ehil kişiler tarafından 
sağlıklı şekilde yapmalıdır. Hatasız insanın zaten olama-
yacağı unutulmamalıdır. 

Bu tenkitler sırasında yapılan en mühim hatalardan 
biri de arşiv kaynaklarına, sağlam belgelere, yıllarını sami-
mane şekilde ilgili araştırmalara vermiş uzmanların görüş 
ve eserlerine müracaat etmeyip sağdan soldan duyulan ya 
da internetten kolayca elde edilen harc-ı âlem sözde bil-
giler ile değerlendirmeler yaparak sonuçlara ulaşmaktır. 
Bu usulsüzlüğün vusûle (asıl maksada kavuşmaya) sebep 
olamayacağı, bu tarz acemice veya garazkâr tutumların, 
toplumun önündeki -zaten sayılı olan- örnekleri zayıfla-
tacağı ve bu durumun da mesuliyetli ağır sonuçlar doğu-
racağı unutulmamalıdır. Bu tavır ayrıca aynı ümmet ve 
toplum içerisinde kutuplaşmalara, temelde aynı davaya 
hizmet etmiş güzel şahsiyetlerin birbiriyle hep çatışır 
hâlde gösterilmesine, bu şahsiyetlerin ayrı ayrı taraftarla-
rının oluşarak bu taraftarların da aralarının giderek açıl-
masına, tarafların birbirlerinin hatalarını sürekli aramaya 
başlayarak kendi kabul ettiği önderi öne çıkarıp diğerini 
yermesine yol açabildiği unutulmamalıdır. Nitekim bugün 
bunların yaşanmakta olduğu herhâlde inkâr edilemez. Bu 
konudaki araştırma ve  tartışmalarda niyet, usul, üslup ve 
amacın iyi ve doğru olması esastır. Unutulmamalıdır ki, 
vuslata nâil oluş usûle riayet ediştendir.

Sultan II. Abdülhamid ve 
Bediüzzaman Said-i Nursi 

Hakkında

DosyaMehmet ÜZMEZ
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Âlem-i İslâm'da çeşitli yön, çalışma ve fikirleriyle ta-
nınmış, hayatları ve fikirleri tartışılmış veya kendi ara-
larındaki münasebetleri bazen kıyasıya eleştirilmiş ki-
şiler arasında Sultan II. Abdülhamid Han, Bediüzzaman 
Said-i Nursi, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek 
ve Elmalılı Hamdi Yazır'a hatta Mevlânâ Celaleddin-i 
Rumi'ye kadar götürülebilecek örnekler mevcuttur. Bu 
örnekler az bir gayretle daha da çoğaltılabilir ve çeşitli 
yerlerde bu kişilerle ilgili farklı bilgi ve yorumlara rast-
lanabilir. Hatta bu şahsiyetler hakkında kitaplar yazmış 
olan uzmanların dahi birbirlerinden çok farklı değerlen-
dirmelerine rastlanabilir. 

Anlaşılacağı üzere bu mevzu oldukça hassastır. Biz de 
burada tarih ilmine uygun tarzda ve mümkün olabildi-
ğince sağlam ve akademik eserlere dayalı şekilde bir usul 
takip etmeye gayret edeceğiz. Bunu yaparken de hem 
İslâm âlimlerinin çok önem verdiği ilmî edebe, üsluba ve 
insaf düsturlarına dikkat edip hem de toplum vicdanını 
ve kamuoyunun genel kabullerini de delilsizce, yersizce, 
hovardaca ve insafsızca yaralamadan bazı gerçekleri orta-
ya koymaya çalışacağız.

Bu yazımızda Osmanlı Devleti'nin 34. ve son muk-
tedir padişahı, İslâm âleminin halifesi ve Osmanlı ha-
lifelerinin 26.sı olan Sultan Abdülhamid1 ile zor bir dö-
nemin çilekeş âlimi Bediüzzaman Said-i Nursi'yi ve bu 
iki önemli şahsiyetin aralarındaki durumu kısaca ele 
alacağız. Bunu yaparken Bediüzzaman Said-i Nursi'nin 
ve Sultan Abdülhamid'in hayatını kronolojik şekilde  
vererek meseleyi uzatıp asıl mevzudan uzaklaşmak yeri-
ne çokça sorulan bazı sorular üzerinde duracağız.

1  Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, Timaş Yay., İstanbul 

2017, s. 257.

Sultan II. Abdülhamid kimdir?

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 26. halifesidir. 
1842-1918 yılları arasında yaşamıştır. 1876-1909 yılları 
arasında hüküm sürmüştür. Çok zor bir dönemde gel-
miş olup sevenlerince “Ulu Hakan”, düşmanlarınca “Kızıl 
Sultan” olarak anılmıştır. Gerek dış devletlerin baskıları 
gerek devletin o zamana kadar sürüklendiği durum ge-
rekse saray içi entrikalar gibi sebeplerle tüm hedeflerini 
gerçekleştirememiştir. Her insanın tabii olarak hataları 
olmakla birlikte o “muktedir bir padişah” ve “İslâm halife‑
si” olarak Müslümanlara ve halkına büyük hizmetlerde 
bulunmuştur.2

Bediüzzaman Said‑i Nursi kimdir?

Osmanlı Devleti'nin son ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ilk devirlerinde yaşamış bir İslâm âlimidir. 1878-1960 yıl-
ları arasında hayat sürmüştür.3 Zor bir dönemde yaşamış, 
çok iyi bir eğitim görüp mücadele vermiş, hayatı birçok 
zaman olumsuz şartlar altında (hapis, sürgün gibi) geç-
miş ve eserleri defalarca muhakeme (dava görme) edilmiş 
bir âlimdir. Kendi hayatını çeşitli dönemlere (Eski Said, 
Yeni Said şeklinde) ayırmıştır. Hem çeşitli yerlerde hoca-
lık hem 1. Dünya Savaşı'nda birkaç bin kişilik bir birliğe 
komutanlık yapmıştır. Türkçe ve Arapça olarak İslâmi 
eserler yazmıştır. Başka bazı eserleri de olmakla birlikte 
özellikle Risale-i Nur Külliyatı adlı eseri ile meşhurdur.4

2  Geniş bilgi için bkz. Cevdet Küçük, Abdülhamid II, DİA, c.1, İstan-

bul 1988, s.216-224. 

3  Alparslan Açıkgenç, Said Nursi, DİA, c. 35, İstanbul 2008, s. 565.

4  Geniş bilgi için bkz. Alparslan Açıkgenç, Said Nursi, DİA, c. 35, 

İstanbul 2008, s. 565-567.
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Bediüzzaman Said‑i Nursi Sultan II. Abdülha‑
mid ile neden görüşmek istedi?

Bediüzzaman Said-i Nursi Doğu Anadolu'daki bazı 
problemlerin çözümünü din ve fen ilimlerinin bir arada 
okutulduğu bir medrese (Medresetü'z-Zehrâ) açmakta 
görüyordu. Bu konuda Sultan Abdülhamid'le görüşmek 
için İstanbul'a geldiyse de (1907) padişahla görüşmeye 
muvaffak olamadı.5 Saraya sadece bir mektup iletebildi.  
Bu mektupta herhangi bir para talebi bulunmayıp Doğu 
Anadolu'daki bazı problemler ve çözüm yollarına dair 
teklifler beyan edilmiştir.6 Nitekim Zaptiye Nazırı Şefik 
Paşa ile görüşmesinde kendisine teklif edilen maaş ve 
görevi reddetmesi7 ve “İstanbul'a maaş dilenciliği yapmaya 
değil milletin ilmî seviyesini yükseltmek amacıyla geldiğini” 
beyan etmesi8 de asıl amacının ihsân-ı şâhâneye mazhar 
olmak olmadığını göstermektedir.

Bediüzzaman Said‑i Nursi'nin İttihad‑ı Muham‑
mediye Fırkası ile ilgisi nedir?

İttihad-ı Muhammediye Fırkası ideolojik planda “şeri‑
at‑ı garrâ‑yı Ahmediye'yi korumak” gayesinde olduğunu ve 
bunu da ilmiye sınıfına dayanarak geliştirmeyi hedefle-
diğini belirtmekteydi. Bediüzzaman Said-i Nursi bu fır-
kanın kurucuları arasında yer almıştır. Bu fırka kırk gün 
kadar faaliyet göstermesine rağmen ve parlamentoda 
üyesi bulunmadığı hâlde Ayan ve Mebusan meclislerinde 
etkisini hissettirebilmiştir.9 

Bediüzzaman Said‑i Nursi'nin İttihat ve Terakki 
ile ilgisi ne derecededir?

Saraya sunduğu tekliflerine paşaların pek kıymet 
vermediği ve bazı çıkışlarının üst kesimlerin pek hoşu-
na gitmediği Bediüzzaman Said-i Nursi bir süre tevkif 

5  Alparslan Açıkgenç, Said Nursi, DİA, c. 35, İstanbul 2008, s. 565.

6  Saraya sunulan mektupla ilgili gazete yazısını incelemek için bkz. 

Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Sultan II. Abdülhamid ve 

Bediüzzaman İtirazlar ve Cevaplar, Osmanlı Araştırmaları Vakfı 

Yay., İstanbul 2017, s. 33-37, Ayrıca bkz. Hayrat Vakfı İlmî Araş-

tırma Heyeti, Bediüzzaman Said Nursî ve Hayru'l‑halefi Ahmed Hüs‑

rev Altınbaşak, Hayrat Neşriyat Yay., c. 1, Isparta 2013, s. 98-102.

7  Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti, Bediüzzaman Said Nursî ve 

Hayru'l‑halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak, Hayrat Neşriyat Yay., c. 1, 

Isparta 2013, s. 105.

8  Alparslan Açıkgenç, Said Nursi, DİA, c. 35, İstanbul 2008, s. 565.

9  Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. 12, 

İstanbul 1989, s. 80.

edilip sonra serbest kalmış ve hürriyetçi söylemlerde 
bulunmuştur. Bu arada -bu konuda çok fazla bilgi bulun-
mamakla birlikte- İttihat ve Terakki ile irtibatı olmuş ve 
bu grubun dine dair bazı yararlı görüşleri olduğuna dair 
fikirler beyan etmiştir. Fakat grubun bu amaçtan giderek 
uzaklaştığı düşüncesi ile bu oluşuma mesafe koymuş ve 
irtibatı sadece Enver Paşa ile sınırlı kalmıştır.10

İstibdatçılık nedir? Sultan Abdülhamid istibdat‑
çı mıydı? Sultan neden istibdatçı olarak anılmıştır?

“İstibdat” tabiri “uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanı‑
mayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm” anlamlarında 
kullanılır.11 Abdülhamid meşrutiyeti ilan eden (1876) pa-
dişah olmasına karşın; 1877'deki Osmanlı-Rus Savaşı sı-
rasında ve memleketin son derece karışık günler yaşadığı 
esnada, bu konularda karar organı olan mecliste tam bir 
anarşinin hüküm sürmesi, Rus ilerlemesi karşısında mec-
listen karar alınmasını istediği hâlde bu konuda meclisin 
ciddi bir karar almaması gibi nedenlerle ve anayasanın 
kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak 13 Şubat 1878'de 
Meclis-i Mebusan'ı süresiz olarak tatil etti. 1878'de imza-
lanan ağır Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarının ve sul-
tanı devirmeye yönelik bazı plan ve girişimlerin de etkisi 
ile şüpheciliğini daha da arttırarak önemli tedbirler aldı. 
Devletin idaresini zamanla tekeline alıp Yıldız Sarayı'nda 
topladı. Ülke yönetiminde sert bir politika takip etti.12 
Sultan'ın “istibdatçı” olarak anılması bu yüzdendir.

Bediüzzaman Said‑i Nursi'nin istibdat konusun‑
daki görüş ve tutumu nedir?

Sultan Abdülhamid'in istibdat yönetimine karşı çı-
kan en önemli oluşum İttihat ve Terakki Cemiyeti ol-
muştur. 1889'da kurulan bu cemiyet padişahı devirmeye 
azmetmiş, 1908 İhtilali'ni çıkarmış ve sonrası dönemde 
yönetimi elinde alarak 1918'e kadar ülkenin yöneti-
minde en etkili unsur olmuştur.13 İstibdada karşı çıkan 
diğer bir grup ise daha yumuşak bir tavır sergileyen bir 
kısım ulemâdır. Bediüzzaman ikinci gruba dâhil edilme-
lidir. Çünkü o, Hafiye Teşkilatı'nın bazı çalışmalarını ve 
memleketin yönetiminde şuranın eksik kaldığı gibi bazı 

10  Alparslan Açıkgenç, Said Nursi, DİA, c. 35, İstanbul 2008, s. 565.

11  Şükrü Halûk Akalın, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 

2011, s. 1214.

12  Cevdet Küçük, Abdülhamid II, DİA, c.1, İstanbul 1988, s.218-219.

13  M. Şükrü Hanioğlu, İttihat ve Terakki, DİA, c.23, İstanbul 2001, 

s.476, 477.
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hususları tenkit etmekle birlikte, İttihatçılar gibi bütün 
istibdadın kaynağını bizzat Sultan Abdülhamid'e dayan-
dıran ve onu tamamıyla haksız gören insafsızca bir de-
ğerlendirmeye de sülûk etmemiştir. Hatta Abdülhamid'in 
şahsi idaresini anlatırken “Abdülhamid'in mecbur olduğun 
istibdat ...” ifadesini kullanmıştır. Ayrıca II. Meşrutiyet 
ilan edilmeden önceki bir nutkunda “Yaşasın yaraları te‑
davi etmek fikrinde olan halife‑i Peygamberî!” ifadesi yer 
almaktadır. Bediüzzaman Said-i Nursi, kendisi hakkın-
da “Abdülhamid'e muhalif ve İttihatçı” olduğu yönünde 
yayılan haberlere karşı talebelerine bir mektup kaleme  
aldırmıştır. Bu mektupta; Abdülhamid'in de bir insan 
olup bazı noktalarda eleştirilebileceğini, padişahın bir 
kısım hataları mecburi şartlar yüzünden işlediğini, pek 
şiddetli ve külli istibdadın aslında İttihatçılarca yapıldı-
ğını, “hürriyet”in eğer İslâmî terbiye ile terbiye olunmazsa 
hürriyet olmaktan çıkacağını ve acı sonuçlar doğuracağı-
nı, Abdülhamid Han'ın Müslümanların gerçek bir halifesi 
olduğunu ve sultanın düşmanlara karşı gösterdiği deha-
sını beyan etmesi14 Bediüzzaman'ın “hürriyet kavramı-
nı İslâmî terbiyeden ayrı ele almayan bir hürriyetçi, II. 
Abdülhamid'i ve istibdadı kısmen tenkit eden ama insaf-
sızlığa kaçmayan ve halkı yönetim aleyhine kışkırtmayan 
bir uyarıcı” olduğunu ortaya koymaktadır.

Bediüzzaman Said‑i Nursi'nin meşrutiyet yöne‑
timi konusundaki görüş ve tutumu nedir?

Bediüzzaman meşrutiyet yönetimine doğrudan 
karşı olmamış, “Hürriyete Hitap” nutkunda bir kısım 
özgürlüklerin Müslümanlara uyanış ve terakki yolu-
nu açabileceğini savunmuş fakat bu dönemde uyulması  

14  Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, Osmanlı 

Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1999, s. 288.

gereken belirli şartları da beyan etmiştir. Bunlar arasında 
Müslümanların; kalplerinin bir olması, eğitime ve çalış-
maya önem vermesi, haramları ve sefaheti terk etmesi, 
rezil bir ahlaka girmemesi, dine karşı laübali (lakayt) ol-
maması, şeytanın desiselerine karşı dinin esaslarına da-
yanması sayılabilir.15

Bediüzzaman Said‑i Nursi 31 Mart Vakası'nda 
bu ayaklanmayı azmettirici rol oynadı mı?

Mevcut hükûmetin (İttihat ve Terakki hükûmeti) bas-
kıcı yönetimi ve gazetelerin kışkırtıcı ve birbirlerine mu-
halif neşriyatlarının etkisiyle 13 Nisan 1909'da 31 Mart 
Vakası denen hadise vuku bulmuştur. Sultan Abdülhamid 
bu isyanı bastırmak için Selanik'ten gelen Hareket 
Ordusu'na karşı kendisine sadık olan 1. Ordu'yu kullana-
bilecek iken memleketin evlatlarını birbirine kırdırma-
mak için bu yola tevessül etmemiştir.16 Bediüzzaman ise 
31 Mart Vakası dolayısıyla tevkif edilmiş fakat olaya dahli 
olmadığı anlaşılarak serbest bırakılmıştır. Hatta o, bu ya 
da bu türden olaylara müdahil ve azmettirici olmak bir 
tarafa, fitne ve fesadı önleme amaçlı çok sayıda nutuk ve 
yazı irad ederek bunları halka, özellikle Doğu illerine ve 
askerlere sözlü şekilde veya telgraf gibi iletişim vasıtaları 
ile ya da yazılı neşriyat yolu ile ulaştırmıştır.17

Bediüzzaman Said‑i Nursi Sultan Abdülhamid'in 
kurduğu Hamidiye Alayları'na karşı mıydı?

Doğu Anadolu'daki ayaklanmaların büyük devletlerin 
etkisiyle çıkarıldığına inanan II. Andülhamid bu isyanla-
rı önlemek ve bastırmak amacıyla Hamidiye Alayları'nı 
kurmuştur (1890-1891). Bediüzzaman 19 Kasım 1908'de 
Şûrâ-yı Ümmet gazetesinde yayımladığı beyanatında bu 
alayların Doğu Anadolu için gerekli ve önemli olduğunu 
açıkça belirtmiştir.18

15  Nutkun tamamı için bkz. Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti, 

Bediüzzaman Said Nursî ve Hayru'l‑halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak, 

Hayrat Neşriyat Yay., Isparta 2013, s. 132-134.

16  Cevdet Küçük, Abdülhamid II, DİA, c.1, İstanbul 1988, s.222.

17  Bediüzzaman'ın bu tür sözlü ve yazılı çalışmaları hakkında ayrın-

tılı bilgi için bkz. Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti, Bediüzza‑

man Said Nursî ve Hayru'l‑halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak, Hayrat 

Neşriyat Yay., Isparta 2013, s. 119-123.

18  Hamidiye Alayları hakkında malumat ve Bediüzzaman'ın yayım-

ladığı “Hamidiye Alayları'na Dair Beyân-ı Hakikat” adlı gazete 

yazısı için bkz. Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Sultan 

II. Abdülhamid ve Bediüzzaman İtirazlar ve Cevaplar, Osmanlı Araş-

tırmaları Vakfı Yay., İstanbul 2017, s. 90, 92-94.
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Bediüzzaman Said‑i Nursi Sultan Abdülhamid'in 
hal‘ fetvasını verenler arasında var mıydı?

Sultan II. Abdülhamid'in hal‘ fetvasının ilk müs-
veddesi Elmalılı Hamdi Yazır tarafından kaleme alındı. 
Mesnetsiz (dayanaksız) iddialarla dolu bu metni Fetva 
Emini Hacı Nuri Efendi imzalamak istemeyince metin 
üzerinde biraz değişiklik yapılıp Hacı Nuri Efendi de 
bir şekilde ikna edilerek ve en son olarak Şeyhülislâmın 
Ziyaeddin Efendi'nin tasdiki ile fetva kesinleşti ve mec-
liste okundu.19 İlerleyen dönemlerde Elmalılı'nın bundan 
teessüf duyduğuna dair bir ifadesi de rivayet edilmekte-
dir. Dolayısıyla bu konuda Bediüzzaman'ın herhangi bir 
dahline, yetkisine, imzasına veya desteğine dair hiçbir 
resmî kayıt bulunmamaktadır.20

Bediüzzaman Said‑i Nursi Sultan Abdülhamid'e 
temel esaslarda veya garazkâr bir tarzda muhalif 
midir?

Bediüzzaman, Sultan Abdülhamid ile en temel hu-
suslarda elbette müttefiktir. İkisi de İslâm dünyasının 
ittihadını ve ümmetin ve memleketin selametini arzu 
etmiştir. Bediüzzaman'ın bazı konularda (istibdadın son 
dönemlerindeki bazı sert uygulamalar, hafiye teşkilatıyla 
ilgili bazı hususlar, yönetimde istişareye yeteri kadar yer 
verilmemesi gibi durumlar) kendisine yönelik eleştirile-
ri olmakla birlikte bu tenkitlerinin yapıcı olduğuna dair 
beyanları ve lehte çalışmaları vardır. Bediüzzaman Said-i 
Nursi bu konularda ölçüyü İttihatçılar gibi kaçırmamaya 
ve bir zulme yol açmamaya özen göstermiştir. İslâmî ve 
müspet tenkit ölçülerini aşmamaya gayret eden Said-i 
Nursi hem bu eleştirilerini bir kısım grup ya da kişiler gibi 
“şahsi” boyuta indirgemeyip “temel esaslar” çerçevesinde 
yapmış hem de modernist düşüncelerin tesirine kapılarak 
değil “ehl‑i sünnet ve'l‑cemaat” çizgisini muhafaza ederek 
hareket etmiştir.21 

Bediüzzaman Said‑i Nursi'nin Sultan Abdülha‑
mid'i İyi Niyetle veya Yanılarak Eleştirmiş Olanlar‑
la İlgili Bir Beyanı Var mıdır?

19  Cevdet Küçük, Abdülhamid II, DİA, c.1, İstanbul 1988, s.222, 223.

20  Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Sultan II. Abdülhamid 

ve Bediüzzaman İtirazlar ve Cevaplar, Osmanlı Araştırmaları Vakfı 

Yay., İstanbul 2017, s. 24, 25.

21  Bu konuda etraflı değerlendirmeler ve Said-i Nursi'nin talebe-

lerinin yazılı beyanı için bkz. Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri 

Işığında Sultan II. Abdülhamid ve Bediüzzaman İtirazlar ve Cevaplar, 

Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 2017, s. 45-50.

Risale-i Nur Külliyâtı'nda yer alan Şualar adlı eserde 
bu kişilerle ilgili şu ifadeler geçmektedir: “Asr-ı âhirde 
İslâm ve Türk hürriyetperverleri bir hiss-i kable'l-vukû 
ile bu dehşetli istibdadı hissetmişler. Oklar atıp hücum 
etmişler. Fakat çok aldanmışlar. Yanlış bir hedef ve hata 
bir cephede hücum göstermişler.”22 

Netice‑i Kelâm

Sultan II. Abdülhamid Han da Bediüzzaman Said-i 
Nursi de bu ümmetin ve memleketin iki müstesna değe-
ridir. İki şahsiyet de İslâm dünyasında sayılan, sevilen, 
onlarca ülkede ümmetin fertlerinin, eserlerini veya icra-
atlarını okuduğu, öğrendiği, örnek aldığı büyük kişilerdir. 
Bu değerleri yetiştirmek, ortaya çıkarmak kolay değil ise 
de bazı ithamlarla zayıflatmak o kadar zor olmamakta-
dır. Hele bu ithamlar bir de “din, hak, hürriyet” gibi temel 
söylemler çerçevesinde yapılırsa halk arasında daha etkili 
olabilmektedir.

İslâm dünyasında ümmetçe muteber tutulan birçok 
şahsın bazen birbirlerini tenkit edebildiği, farklı anlaya-
bildiği, yine ümmetin değer verdiği bir kısım araştırmacı 
ve yazarların bazen bu önderler hakkında farklı yazılar ve 
tenkitler kaleme alabildiği ve hatta bazen bu yazarların 
da birbirlerini veya yazılarını tenkit edip karşıt nazariye-
ler yazabildiği unutulmamalıdır. En önemlisi de peygam-
berler haricinde kimsenin ismet sıfatına sahip olmadığı, 
kendimiz de dâhil olmak üzere her insanın hatasının bu-
lunduğu ve insanların hep hatalarının (hatta bazen dönüş 
yaptıkları hatalarının) ön plana çıkarılarak çok sayıda gü-
zel haslet ve maksadın önüne geçilmemesi gerektiği unu-
tulmamalıdır. Eleştiren kişi tenkidini imani, İslâmî ve ilmî 
ölçüler dışına taşırmamalı ve kendi kifayetsizlik ve hata-
larını unutarak yanlış tenkit usullerine sapmamalı, tarih 
ilminin disiplinini ve kritize yöntemlerini bir kenara at-
mamalı, meseleyi kişiselleştirmemeli, olumlu ve olumsuz 
yönleri ilim, edep ve insaf dairesinde ortaya koymalıdır. 
Böylece hem ümmet ve onun yetiştirdiği nadide değerleri 
zarar görmeyecek hem de kul hakkına girmekten kurtulu-
nacaktır. Usulünce tenkit âlâ, usulsüzlük başa belâ... 

Hulasa, mevcut olanları karalamak ve itibarsızlaş-
tırmak kolay olsa da yeniden bir Bediüzzaman ya da 
Abdülhamid yetiştirmek kolay değildir.

22  Bediüzzaman Said-i Nursi, Şualar (1. Kısım), Altınbaşak Neşriyat 

Yay. (Osmanlıca orijinal nüshanın tıpkıbasımı), İstanbul 2008,  

s. 86.
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Osmanlı Devleti'nin 34. sultanı ve Müslü-
man ların halifesi

Saltanatı: 31 Ağustos 1876 Perşembe - 27 

Nisan 1909 Salı2

Sultan İkinci Abdülhamid 21 Eylül 1842'de 

İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi 

Çerkez asıllı Tîr-i Müjgan Kadın Efendi'dir.

Sultan İkinci Abdülhamid küçük yaştayken annesi-

ni kaybettiği için öksüz büyüdü. Onu Piristu (Perestû) 

Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda zayıf bir bedenî bün-

yeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sık sık has-

ta olurdu. Babasının padişahlığı sırasında bu durumu 

yüzünden özel ilgi gördü. Serbest bir tarzda büyüdü.3

Gençliğinde iyi bir eğitim alan II. Abdülhamid 

Gerdankıran Ömer Efendi'den Türkçe, Ali Mahvî 

Efendi'den Farsça, Ferid ve Şerif efendilerden Arapça 

ve diğer ilimleri, Vakanüvis Lutfi Efendi'den Osmanlı 

tarihi, Edhem ve Kemal paşalar ile Gardet adındaki bir 

Fransız'dan Fransızca, Guatelli ve Lombardi adındaki 

iki İtalyan'dan mûsiki tahsil etti. 

Zekâsı ve politik kabiliyeti dolayısıyla amcası 

Abdülaziz onun serbest bir ortamda yetişmesine im-

1  Cevdet Küçük, Abdülhamid II, DİA, c.1, İstanbul 1988, s.216; Na-

zım Tektaş, Çadırdan Saraya Saraydan Sürgüne Osmanlı, Yeni Şafak 

kültür armağanı, İstanbul, s.588.

2  Nazım Tektaş, Çadırdan Saraya Saraydan Sürgüne Osmanlı, Yeni 

Şafak kültür armağanı, İstanbul, s.588; Ahmed Akgündüz, Said 

Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yay., 

İstanbul 1999, s. 265,266.

3  http://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/osmanli-padisahlari/

kân tanıdı. Mısır ve Avrupa seyahatlerinde onu da 
yanına aldı. Şehzade Abdülhamid Maslak çiftliğinde 
toprak işleriyle uğraşıp ticaret yaptı. Burada koyun 
besledi, üstübeç madenleri işletti. Bu işlerden ciddi pa-
ralar kazandı.

Anayasaya dayalı meşruti bir idare kurmak isteyen 
ve bu yüzden Abdülaziz ile V. Murad'ı tahttan indiren 
Midhat Paşa ve arkadaşlarıyla anlaşan II. Abdülhamid 
31 Ağustos 1876'da tahta çıktı. Bu sırada devlet en buh-
ranlı günlerini yaşıyordu. Daha önceden Balkanlar'da 
başlamış olan ayaklanmalar, muharebeler, bu isyanları 
kışkırtan ve destekleyen Rusya'nın “Şark Meselesi”ni 
halletmek üzere fırsat kollaması, mali imkânsızlıklar, 
ödenemeyen dış borçlar, Avrupa'dan gelen büyük tep-
kiler ve Avrupa kamuoyunun Osmanlı Devleti aleyhin-
deki faaliyetleri devleti zora sokmuştu.

Bu şartlar altında Abdülhamid büyük bir iyi niyet 
gösterisi ile işe başladı. Osmanlı tarihinde o zamana 
kadar görülmemiş birtakım uygulamalarıyla kısa süre-
de ordunun ve halkın gönlünü kazandı. Yeni padişahın 
jestleri halk ve ordu mensupları arasında memnuniyet 
uyandırdı. Halkta ve özellikle orduda moral arttı.

Balkanlar'da Türk ordusu önemli başarılar kazan-
dı. Fakat Rusya olaya müdahale etti. İngiltere, Şark 
Meselesi'nin İstanbul'da toplanacak bir konferansta 
ele alınmasını istedi. Bu arada Midhat Paşa ve arkadaş-
larını öldürmeyi, II. Abdülhamid'i tahtından indirmeyi 
planlayan komplolar ortaya çıktı. 

Yeni bir anayasa hazırlığı için Müslüman ve gayri-
müslimlerden oluşan bir komisyon kuruldu. Midhat 

Sultan II. Abdülhamid
(21 Eylül 1842 Çarşamba - 10 Şubat 1918 Pazar)1

Mehmet ÜZMEZ Dosya
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Paşa 19 Aralık 1876'da sadrazamlığa getirildi. Dört 
gün sonra, İngiltere'nin kendi teklifini kabul eden 
devletlerle İstanbul'da toplandığı gün, yüz bir pâre top 
atışıyla Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i 
Esasi ilan edildi (23 Aralık 1876). Alelacele hazırlana-
rak İstanbul Konferansı'nın toplandığı gün ilan edilen 
anayasa ile Batılı devletlerin aşırı isteklerde bulunma-
ları önlenmek istenmişti fakat bu pek işe yaramadı.

3 Nisan 1877'de Bâb-ı Âlî'ye sunulan ve ağır hü-
kümler taşıyan bir protokol, padişahın isteğiyle 
Meclis'te görüşülerek reddedildi. Bunun üzerine Rusya 
24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne resmen savaş 
ilan etti. Plevne'de Gazi Osman Paşa ve doğuda Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa'nın fevkalâde başarılarına rağ-
men savaş kaybedildi.

Memleketin son derece karışık günler yaşadığı 
o sıralarda, bu konularda karar organı olan mecliste 
de tam bir anarşi hüküm sürmekte idi. Padişah, Rus 
ilerlemesi karşısında meclisten karar çıkmasını iste-
diği hâlde bu bir türlü gerçekleştirilmiyordu. Padişah, 
sonunda, anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye  

dayanarak 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı süre-
siz olarak tatil etti.

3 Mart 1878'de Rusya ile Ayastefanos Antlaşması 
imzalandı. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin 
Antlaşması ile pek çok toprak kaybedildiği gibi bir de 
Rusya'ya karşı ağır bir harp tazminatı ödenmesi ka-
bul edildi. 1881'de Fransa Tunus'a, 1882'de İngiltere 
Mısır'a el koydu. Bulgarlar 1885'te Doğu Rumeli eya-
letini işgal etti. 

Yaşadığı olaylar, II. Abdülhamid'in zaten var olan 
şüpheciliğini daha da artırdı. Bilhassa büyük devlet-
lerin bir kısım Osmanlı devlet adamlarını elde ederek 
politikalarını bu yolla yürütmesi, padişahı tedbirli ol-
maya sevk etti. Sultan, devlet idaresini giderek tekeline 
alıp Yıldız Sarayı'nda topladı. Entrikaların da büyük bo-
yutlara ulaştığı bu dönemde II. Abdülhamid bu yüzden 
ülke yönetiminde sert bir politika takip etmeye yöneldi.

Abdülhamid Han, Avrupalı büyük devletlerin bas-
kı aracı olarak kullandıkları ağır borç yükünden bir an 
önce kurtulmak amacındaydı. Avrupalı alacaklı dev-
letlerin temsilcileriyle 20 Aralık 1881'de bir anlaşma 
imzaladı. Muharrem Kararnamesi adı verilen bu anlaş-
ma ile alacaklı ülkelere belli devlet gelirlerini toplamak 
üzere Düyûn-i Umûmiyye'yi kurma imtiyazı tanıdı. 
Böylece Osmanlı Devleti'nin Batılı devletler arasın-
daki itibarı oldukça düzeldi. Fakat anlaşmadaki bazı 
hükümler yüzünden borç senetlerindeki değer artışı 
Düyûn-i Umûmiyye'nin işine yaradı.

Abdülhamid, dış tehlikeler karşısında devletin ta-
bii dayanağı olarak gördüğü Müslüman halka öncelik 
verme siyasetini benimsedi. İngiltere'nin Mısır'da ve 
Arabistan'da “ilmî araştırmalar” adı altında başlattığı 
Osmanlı aleyhtarı faaliyetlerini yakından takip etti. 
Abdülhamid, İngiliz ajanlarının “Arap milliyetçiliği‑
ni yaymak, halifeliğin Arapların hakkı olduğu iddiasıyla 
Mısır hıdivini halife yapmak” gibi konulardaki çalışma-
larına “panislâmizm” (İslâm birliği) politikası ile karşı 
koymaya çalıştı. “Halife” sıfatını Osmanlı padişahları 
arasında en çok kullanan o oldu. 

Sultan, İslâm dünyasına çok hizmetlerde bulun-
du. “Halife” sıfatının verdiği güçle Güney Afrika ve 
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Japonya gibi uzak ülkelere din âlimleri göndererek 
İslâmiyet'in oralarda da yayılması için çalıştı. Pekin'de 
(Çin) onun adına bir İslâm üniversitesi açıldı ve buraya 
Türk bayrağı asıldı. Şam'dan Mekke'ye kadar uzanan 
Hicaz demir yolu inşa edildi.

Bu gibi gelişmeler üzerine Batılı büyük devletler 
“gayrimüslimlere eşit muamele yapılmadığı” iddiasıy-
la Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarını artırdılar. 
Bu devletlerin Osmanlı iç işlerine yaptıkları müdaha-
leler büyük diplomatik gerilimlere sebep oldu. Fakat 
Abdülhamid bazı konularda geri adım atmak zorunda 
kalsa da özellikle Ermeni ve Yahudi (Filistin) meselele-
ri konusunda oldukça diretti. Zaman içerisinde devleti 
bu işlere artık tek başına güç yetiremeyince Almanya 
ile yakınlaşma politikasına yöneldi.

Bu şartlar altında padişahın istediği bütün re-
formlar yapılamamakla birlikte çok sayıda ve oldukça 
önemli adımlar atıldı. Tüm sıkıntılara rağmen özellikle 
eğitim alanında pek çok kurum açılıp çeşitli çalışmalar 
yapıldı. Ayrıca sağlık, bayındırlık, askeriye, hukuk, fab-
rikasyon, ulaşım, haberleşme ve tarım gibi alanlarda 
da yoğun faaliyetler gerçekleştirildi.

II. Abdülhamid “dış Türkler”le yakından ilgilendi. 
O, “Türk” unsurunun kuvvetlenmesi için çalışılması 
gerektiğini savunmakta, Anadolu'nun “Türk'ün son 
sığınağı” olduğunu söylemekte ve Almanların burada 
koloni kurmak istemelerine de şiddetle karşı çıkmakta 
idi.

Bir taraftan ise, devletin işleyişindeki aksaklık-
lardan doğrudan etkilenen genç memur ve subaylar 
arasında tepki uyandı ve zamanla gizli bir muhalefet 
cephesi oluştu. Devrin aydınları, imparatorluğun kur-
tuluşu için tek çıkar yolun meşrutiyet olduğuna inanı-
yordu. İttihat ve Terakki bu konuda başı çekiyordu.

Baskılara artık dayanamayan ve tehdidin büyüdü-
ğünü gören padişah, sonunda, 23 Temmuz 1908'de II. 
Meşrutiyet'i ilan etti. Bu olay, imparatorluğun dağıl-
masını daha da hızlandırdı.

Giderek daha etkin hâle gelen İttihad ve Terakki'nin 
savunduğu meşrutiyet rejimine karşı İstanbul'da 13 

Nisan 1909'da büyük bir ayaklanma patlak verdi.  
“31 Mart Vakası” denen bu isyan Selânik'ten ge-
len Hareket Ordusu'nun 23-24 Nisan 1909 gecesi 
İstanbul'a girmesinden sonra bastırıldı.

Sonunda, Yeşilköy'de toplanan ve II. Abdülhamid'in 
hal‘ine karar veren Meclis-i Millî âzaları, asayiş sağlan-
dıktan sonra 26 Nisan 1909 günü İstanbul'a döndüler 
ve Sultan'ın hal‘ fetvası verilerek Meclis'in de onayı 
ile tahttan indirilen Abdülhamid Han, 33 yıllık zorlu 
ve çileli bir iktidar serüveninin ardından Selanik'teki 
Alâtini Köşkü'ne yerleştirildi.4

Ne acıdır ki bu hal‘ kararı bile Yahudi Emanuel 
Karaso, Ermeni Komiteci Aram Efendi, Arnavut Esat 
Paşa ve Gürcü Arif Hikmet Paşa tarafından tebliğ edi-
lip5 bir nevi sürgüne gönderilen “Müslümanların hâmî‑
si, siyaset dehası, marangozluk sanatı ustası, cefâkâr yüce 
hakan” düşünce devletin yıkılışı da hız kazandı.

Sonradan yine İstanbul'a dönen Ulu Hakan, 21 Eylül 
1842'de İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gözlerini açtığı 
hayatına, yine İstanbul'da fakat bu sefer Beylerbeyi 
Sarayı'nda 10 Şubat 1918'de gözlerini yumdu.6

Allah gani gani rahmet eyleye...

4  Geniş bilgi için bkz. Cevdet Küçük, Abdülhamid II, DİA, c.1, İstan-

bul 1988, s.216-224.

5  Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, Osmanlı 

Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1999, s. 269.

6  Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, Timaş Yay., İstanbul 

2017, s. 257.
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1876-1908 yılları arasında Osmanlı Dev eti'nin 
padişahlığını yapmış olan II. Abdülhamid, im-
paratorluğun en buhranlı döneminde devleti 

ayakta tutmak için büyük gayretler gös ter miş çok önem-
li bir şahsiyettir. Avrupa'nın Osman lı'yı “hasta adam” 
olarak gördüğü ve yıkılması için bütün gücünü seferber 
ettiği bir dönemde tam anlamıyla varlık ve beka savaşı 
vermiştir.

II. Abdülhamid dönemi sadece siyaseten değil, aynı 
zamanda Osmanlı ilim ve fikir dünyasının Avrupa'dan 
gelen yeni fikir ve modern bilim baskısıyla çalkalandığı 
dönemi de ifade etmektedir. XVIII. yüzyılda Osmanlı'ya 
girmeye başlayan ve XIX. yüzyılda etkisini iyiden iyiye 
gösteren modern bilimlere karşı Osmanlı ilim dünyası, 
ilk başta kayıtsız kalmayı tercih etse de bir süre sonra 
bu ilimlerle kendi ilim geleneğini birlikte mütalaa etme-
ye, kimi zaman eleştirel bir mesafe almaya, kimi zaman 
da belli sentezlere gitmeye çalışmıştır.1

Avrupa'daki yeni ilmî ve fikrî cereyanları takip ederek 
kendi ilim müktesebatında yenileşme hamlesi gerçek-
leştirmeye çalışmış isimlerden biri de Ali Sedad Bey'dir. 
II. Abdülhamid'in saltanatı sırasında mantık alanında 
kaleme aldığı Mizânü'l‑Ukûl fi'l‑Mantık ve'l‑Usûl adlı eseri  

1  XIX. yüzyıl Osmanlı ilim dünyasında, yazımızın konusunu teşkil 

eden mantık ilmi hakkında eser vermiş müellifler ve eserleri ile 

ilgili detaylı bilgi için bkz. İbrahim Çapak, v.d., Mantık Risaleleri, 

İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015; Kud-

ret Büyükcoşkun, Mantık Metinleri I‑II, İstanbul, İşaret Yayınları, 

1998.

mantıkta geleneğin çemberini aşması ve Avrupa'daki 
yeni mantık cereyanlarının eleştirisini yapması bakı-
mından Osmanlı'da bir ilk kabul edilmektedir.

Bu yazımızda Ali Sedad Bey'in söz konusu eseriyle 
geliştirmeye çalıştığı mantık anlayışının ana hatlarını 
görmeye çalışacağız. Bununla beraber mantık alanında 
Ali Sedad Bey'i önceleyen ve Ali Sedad Bey'e mantıkta 
yenileşme yolunu açmış olan İsmail Gelenbevî ile Kilisli 
Abdullah Enverî Efendi'yi de zikretmek faydalı olacak-
tır. Bu bakımdan yazımızda ilk olarak mezkûr iki isme 
kısaca temas edecek ardından Ali Sedad Bey'in mantık 
anlayışına geçeceğiz.

1‑ Osmanlı'da Yeni Mantık Arayışının Öncüleri:

a. İsmail Gelenbevî:

1730 yılında Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı 
Gelenbe'de dünyaya gelmiş olan İsmail Gelenbevî on üç 
yaşından sonra başlayabildiği tahsil hayatına İstanbul 
Fatih medreselerinde devam etmiştir.2

Zaman içerisinde İsmail Gelenbevî matematik ve 
mantık alanında yetkinleşmiş ve Avrupa'daki yeni geliş-
meleri de takip ederek matematik alanında çeşitli eser-
ler telif etmiştir. İstanbul'a gelen bir Fransız mühendisin 
sunduğu ancak dönemin ilim erbabınca anlaşılamayan 
logaritma cetvellerini izah etmesi, ayrıca III. Selim dö-
neminde topların açı hatalarını düzelterek atışlardaki 

2  Şerafettin Gölcük, “Gelenbevî”, DİA, 1996, C.XIII, s. 552.

II. Abdülhamid Döneminde 
Mantık Çalışmaları:
Ali Sedad Bey Örneği

DosyaMuhammed Salih İZGÖER
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isabetliliği artırmış olması ona sultan nezdinde iltifat-
lar sağlamıştır. Bu vesileyle Mora'ya kadı tayin edilen 
Gelenbevî, burada 1791 yılında vefat etmiştir.3

Matematikle beraber mantık alanında da çok sayıda 
eser telif etmiş olan Gelenbevî Aristoteles, Farabî ve İbn 
Sina geleneğine bağlı olmakla birlikte kendisine özgü 
bir mantık çalışması yapmış ve kendisinden sonraki 
mantıkçıları da etkilemiştir. Kelâmî konularda mantığı 
kullanarak kimi problemleri özgün bir şekilde ele alan 
Gelenbevî, İslâm mantık geleneğindeki belli kavramlara 
yeni kullanımlar getirmiştir. Gelenekteki bazı kabulleri 
reddederken öncekilerin muteber saymadığı kimi öner-
meleri de muteber görmüştür.4

Gelenbevî'nin kendisinden önceki mantıkçıların 
kabullerinden belli konularda ayrı görüş beyan ederek 
problemleri kendisine özgü bir şekilde ele alması kendi-
sinden sonra yeni mantık çalışmaları için de ilham kay-
nağı olmuş ve mantıkta yeni girişimlerde bulunan mü-
ellifler Gelenbevî'den büyük oranda istifade etmişlerdir.

b. Abdullah Enverî Efendi:

1825 yılında Halep'e bağlı Kilis'te dünyaya gelen 
Abdullah Enverî Efendi, 1887 yılında aynı şehirde  

3  Gölcük, “Gelenbevî”, s. 553.

4  İsmail Latif Hacnebioğlu, “İsmail Gelenbevî'nin Mantık Bilimine 

Katkıları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sem‑

pozyumu, Isparta, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi., 2007, s. 502-503.

vefat etmiştir. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra 
Nakşibendî şeyhlerinden tasavvuf terbiyesi almıştır.5

Mantık alanında önemli çalışmaları bulunan 
Abdullah Enverî Efendi'nin günümüze gelen Usûl‑i 
Cedîde Zübdesi onun mantığa dair geliştirdiği ve eser-
lerinde üzerinde hassasiyetle durduğu “usûl-i cedîd” 
kavramı çerçevesinde yazılmış bir eserdir. Mantığın for-
mundan çok muhtevasına önem veren Abdullah Enverî 
Efendi, eserinde mantık ilminin öğrencilere nasıl öğre-
tileceğini ele almıştır. Mantığa dair özgün ve alışılmışın 
dışında yaklaşımlar ihtiva eden eserinde, ayrıca mantı-
ğın konularının günlük hayatla olan irtibatını da gös-
termeye önem vermiştir.6

Abdullah Enverî Efendi'nin bu tutumuna Mehmet 
Ali Aynî, “kendisini mantık ilmine adadığını ve man-
tığın Arapçaya mahsus bir ilim olmadığını ispatlamak 
için bin yıllık örneklerin dışında yeni örneklemelere 
gittiğini” belirterek dikkat çekmiştir.7 Gerçekten de 
Abdullah Enverî Efendi, mantığın sadece birkaç örnek-
lemeyle sınırlı kalarak hayatı kuşatamadığı iddialarına 
karşı mantığın çeşitli konularından on bin kıyas yapı-
labileceğini, bu sebeple hiçbir konunun mantık dışında 
olamayacağını ileri sürmüş ve ortaya koyduğu mantıkla 
bunu ispat etmeye çalışmıştır.8

2‑ Ali Sedad Bey'in Hayatı ve Mantık Anlayışı:

a. Ali Sedad Bey'in Hayatı ve Eserleri:

Ahmet Cevdet Paşa'nın oğlu olan Ali Sedad Bey 
1857 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galata 
Sarayı Sultânîsi, Mahrec-i Aklâm ve Hukuk Mektebi 
gibi önemli okullarda mantık hocalığı yapmış olan Ali 
Sedad Bey canlı ve kendisini yenilemeye çalışan bir 
mantık geleneğinde yetişmiştir. Avrupa'daki gelişmele-
ri takip ederek Aristoles ile başlayıp Farabî, İbn Sînâ çiz-
gisindeki mantık geleneğinin savunuculuğunu yapmış  

5  Abdullah Enverî Efendi, Usûl‑i Cedîde Zübdesi, Haz. İbrahim Çapak 

vd., Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016, 

s. 13.

6  Enverî, Usûl‑i Cedîde Zübdesi, s. 15-17.

7  Mehmet Ali Aynî, “Türk Mantıkçıları”, Darülfünûn İlahiyat Fakülte‑

si Mecmuası, 1928, C.III, S.X, s. 61.

8  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Haz. A. Fikri Yavuz, İs-

mail Özen, İstanbul, Meral Yayınevi, 1975, C.I, s. 279.

İsmail Gelenbevî
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olmakla beraber geleneğin dışına çıkarak farklı konuları 
ele almıştır.

Ali Sedad, mantık alanındaki önemli eseri 
Mîzânü'l‑Ukûl'ü babası Ahmet Cevdet Paşa'nın oğluna 
ithafen yazdığı Mi‘yar‑ı Sedâd adlı esere karşı teşek-
kür borcunu ödeme maksadıyla kaleme almıştır. Eser 
Avrupa'daki mantık cereyanlarına da yer vermesi bakı-
mından alanında ilk telif eser olarak görülmektedir. Bu 
mantık cereyanlarını sadece aktarmakla yetinmeyen Ali 
Sedad Bey eserinde onların tenkidini de yapmıştır.9

Mantıkla ilgili olan Mizânü'l‑Ukûl ile birlikte Lisâ‑
nü'l‑Mîzan adında bir eseri daha bulunan Ali Sedad'ın 
Osmanlı şiiri ile ilgili olarak Arûz‑i Osmânî Risalesi, 
Ayrıca Fransız matematikçi Sonne'nin Hesâb‑ı Tefâzulî 
ve Tamamı: Diferansiyel Hesab ve Tamamı tercüme eseri 
bulunmaktadır. Bunun yanında Ali Sedad yine matema-
tikle ilgili olarak Kavâidü't‑Tahavvülât fî Harekât‑i Zerrât 
isminde bir eser telif etmiştir.10

b. Ali Sedad Bey'in Mantık Anlayışı

Aristoteles tarafından sistematik hâle getirilen 
mantık ilmi, İslâm dünyasına Meşşâî filozoflar tarafın-
dan taşınmıştır. Meşşâî filozoflar mantığı Aristoteles'in 
sistematize ettiği şekilde almakla yetinmeyip daha da 
geliştirmişlerdir. İslâm dünyasında ilk başta mesafe-
li yaklaşılan mantık ilmi, özellikle Gazzâlî'nin olumlu 
tutumu ve dinî ilimlere uygulamasından sonra medre-
se ilimleri arasında yerini almıştır. Gazzâlî'den sonra 
İbn Hazm, Fahrettin Razî, Âmidî, Siraceddin Urmevî, 
Şemseddin Semerkandî, Molla Fenârî gibi isimlerle zir-
veye çıkan mantık çalışmaları Osmanlı medreselerinde 
de büyük önem görmüştür.11

Mantık İslâm dünyasında geniş ayrıntıları ile oku-
tulmaya devam ederken Orta Çağ'ın sonunda Avrupa'da 
özellikle pozitif bilimlerde meydana gelen gelişme-
ler Aristoteles mantığının yetersizliği fikrini doğur-
muş ve mantığı genişletme amacı ile yeni çalışmalar  

9  Necati Öner, “Ali Sedad”, DİA, C.II, 1989, s. 442.

10  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, C.II, s. 369.

11  İslam dünyasında mantık çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için 

bkz. İbrahik Çapak, Düşünce Geleneğimizde Mantık, İstanbul, En-

sar Yayınları, 2016; İbrahim Çapak, “Mantık”,  DİA, C.XXVIII, 

2003, s. 18-28.

başlatılmıştır. Aristoteles mantığında baskın olarak iş-
lenen tümdengelim kıyas metodunun aksine Descartes 
ve Bacon gibi filozoflar istikrâ (tümevarım) yöntemini 
işleyerek her bir ilim için ayrı birer metodoloji geliş-
tirmeye çalışmışlardır. Ayrıca mantık disiplini XIX. 
yüzyılda İngiliz mantıkçıları tarafından matematik di-
line aktarılarak “sembolik mantık” adıyla geliştirilmeye 
çalışılmıştır.12

İslâm dünyasında Aristoteles mantığının terk edil-
memiş, aksine kelamcılar tarafından dini ilimlere uygu-
lanarak Ehl-i Sünnet'in görüşlerinin bu mantık çerçe-
vesinde temellendirilmiş olması, Ali Sedad'ın Batı'dan 
gelen Aristoteles mantığının yetersizliği fikrine mesa-
feyle yaklaşmasına sebep olmuştur. Zira Aristoteles, 
Farâbî, İbn Sînâ ve nihayet Gazzâlî çizgisindeki mantı-
ğın eleştirilmesi veya yetersiz görülmesi kaçınılmaz ola-
rak bu mantık ile ifade edilmiş Ehl-i Sünnet kelamının 
hakikat görüşünün de yetersizliği fikrini doğuracaktır. 
Böyle bir tablo karşısında Ali Sedad geleneksel mantık 
çizgisinin savunuculuğunu yapmakla birlikte Batı'dan 

12  Ali Sedad, Mîzânu'l‑ukûl, Mantık ve Metodoloji, Haz. İbrahim 

Çapak v.d., Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 

2015, s. 18; Necati Öner, “Türkiye'de Yani Mantık Cereyanlarının 

İlk Habercisi Ali Sedad”, A.Ü.İ.F.D., 1957, C.VI, S.I-IV, s. 61; Hasan 

Ayık, “Eski ve Yeni Mantığın Kavşağında Ali Sedad”, A.K.Ü. Sosyal 

Bilimler Dergisi, C.IV, S.I, 2002, Afyon, s. 199-201.

Kilisli Abdullah Enverî
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gelen fikrî baskıyı dengelemek için metodoloji ile İslâmî 
ilimler arasında bir sentez kurmayı denemiştir.13

Avrupa'da metodolojinin, mantığın bilim ve tekno-
lojiye uygulanması ile ortaya çıktığını kabul eden Ali 
Sedad aslında İslâm dünyasının buna yabancı olmadı-
ğını düşünmektedir. Müslümanların şerî ilimlerde me-
tod ya da usûle oldukça önem verdiklerini ve bu alan-
da büyük eserler ortaya koyduklarını ifade etmekte ve 
bu noktadan hareketle mantık ilminin kurucusunun 
Aristoteles olduğunu, metodolojininse fıkıh ilmi tara-
fından keşfedildiğini ileri sürmektedir. Bununla bera-
ber matematik, tabiat, tarih ve benzeri ilimlerin her biri 
için ayrı birer metodoloji geliştirme işini Avrupalıların 
başlatarak bu konuda takdire şayan gelişme gösterdik-
lerini ve bu disiplinlerin de mantığa ilave edilme zama-
nının geldiğini ifade etmektedir.14

Bu yaklaşımıyla Ali Sedad mantığı değişmeyen haki-
katlerin düşünülmesinde ve ifade edilmesinde bir araç 
olarak görürken, Batı bilimlerinin ilerlemesini sağlayan 
metodolojiyi değişenin bilgisi olarak değerlendirmiştir. 
Bunun da temelini fıkıh ve kelam âlimlerine dayan-
dırarak kendi değer dünyasına mâl etmeye teşebbüs 
etmiştir. Böylelikle hem Batı'dan gelen modern bilim-
lerin ve metodolojinin baskısını dengelemeye hem de 
Aristoteles, Fârâbî, İbn Sînâ ve Gazzâlî çizgisindeki 
mantığı korumaya çalışmıştır.15

Mantığı koruma çabası dolayısıyla Avrupalı filozof-
ların mantığın yetersizliğiyle ilgili görüşlerini ele alan 
Ali Sedad, bu görüşlerin temelsizliğini belirtmeye ve as-
lında mantık disiplininin düşüncenin ilkelerini vaz et-
mede yetkin olduğunu göstermeye gayret etmiştir. Bu 
bağlamda Ali Sedad'ın “yüklemin niceliği”, “tümevarım 
yöntemi” ve “mantığın matematiğe uygulanması” olmak 
üzere üç hususu ele alıp değerlendirdiği görülmektedir.

Klasik mantıkçılar önermenin niceliği dendiğin-
de konunun niceliğini anlamakta, bunu da tümel ve 
tikel olmak üzere ikiye ayırmaktaydılar. İlk defa XIX. 
yüzyıl İngiliz mantıkçıları yüklemin de niceliği olabi-
leceği üzerinde durmuşlardır. Örneğin “Bütün insanlar  

13  Ayık, “Eski ve Yeni Mantığın Kavşağında Ali Sedad”, s. 199-201.

14  Sedad, Mîzânu'l‑Ukûl, s. 25; Ayık, “Eski ve Yeni Mantığın Kavşa-

ğında Ali Sedad”, s. 197-198.

15  Ayık, “Eski ve Yeni Mantığın Kavşağında Ali Sedad”, s. 199-201.

ölümlüdür.” önermesinin aslı “Bütün insanlar bazı 
ölümlülerdir.” şeklindedir. “Bütün insanlar ölümlüdür.” 
önermesindeki yüklem nicelik bakımından belli değil-
dir. Hâlbuki onun aslı ikinci önermede ifade edildiği 
şekliyle “Bazı ölümlülerdir.” şeklindedir. Bu noktanın 
klasik mantıkçılar tarafından işlenmediği ve bunun da 
Aristoteles mantığında bir eksiklik olduğundan hare-
ketle İngiliz mantıkçılar, yüklemin niceliğinin daha de-
taylı işlenmesi gerektiği üzerinde durmuşlar ve geçerli 
önerme sayılarını artırmışlardır. Ali Sedad yüklemin 
niceliği meselesinin yeni bir şey olmadığını, eskiler ta-
rafından bilindiğini ancak yersiz ve bozuk bir anlayış 
olarak kabul edilmesi dolayısıyla işlenmediğini savun-
makta, önermelerde artırılan sayıları abartılı ve gayr-i 
tabi bulmaktadır.16

Rönesans döneminde Batı'da Descartes ve Bacon gibi 
filozoflar tarafından geliştirilmeye başlanan istikrâ (tü-
mevarım) yöntemi, Aristoteles mantığının yetersizliği 
tezinin bir başka yönünü teşkil etmektedir. Tümevarım 
yönteminin de klasik mantıkçılar tarafından bilindiğini 
kaydeden Ali Sedad her ne kadar Stuart Mill ve Herbert 
Spencer gibi çağdaş filozoflar tarafından fazlaca önem-
sense de tümevarım yönteminin tümdengelim yöntemi 
kadar kesinlik değeri taşımıyor olduğuna dikkat çeker.17 
Ayrıca Ali Sedad'a göre anoloji ve tümevarım yöntemleri 
ile sezgi ve gizli tasım (kıyas) karıştırılmaktadır.18

XIX. yüzyıl İngiliz mantıkçılarının mantığı genişlet-
me adına matematiksel bir mantık dili kurma teşebbüs-
lerine de değinen Ali Sedad tenkit etmek için olsa bile 
sembolik ya da matematiksel mantıktan ülkemizde ilk 
kez bahseden kişi olmuştur. Ali Sedad mantığın mate-
matik diline aktarılma teşebbüsünü küçümsememekle 
birlikte bunun taraftarı olmadığını dile getirir. Böyle bir 
teşebbüsle Aristoteles mantığının genişletildiğinin ya da 
yenilendiğinin düşünülmesini bir zan olarak kabul eden 
Ali Sedad, daha genel olan mantığı daha az genel kabul 
edilen matematikle açıklamaya kalkmanın bir eksiklik 
olacağını ve bu yolun kişiyi çıkmaza sürükleyeceğini  

16  Sedad, Mîzânu'l‑Ukûl, s. 24; Öner, “Türkiye'de Yeni Mantık Cere-

yanlarının İlk Habercisi Ali Sedad”, s. 63-64.

17  Sedad, Mîzânu'l‑Ukûl, s. 18, 24-25. 

18  Öner, “Türkiye'de Yeni Mantık Cereyanlarının İlk Habercisi Ali 

Sedad”, s. 65-66.
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iddia etmiştir. Nitekim XX. yüzyıl felsefecilerinden 
Russell ile başlayan yeni mantık cereyanının Ali Sedad'ı 
haklı çıkardığı aktarılmaktadır.19

Sonuç:

II. Abdülhamid dönemi mantıkçıları arasında bulu-
nan Ali Sedad, Aristoteles mantığını takip eden İslâm 
mantıkçılarının geleneğine bağlı kalmakla birlikte 
kendisinden öncekilerden farklı olarak Avrupa'daki 
yeni gelişmeleri değerlendirmiş ve kendi düşüncesine 
göre bu gelişmelerin eleştirisini yapmıştır. Her ne ka-
dar alışılmışın dışında örnekler vermeye çalışan İsmail 
Gelenbevî ve Abdullah Enverî Efendi gibi öncelleri bu-
lunsa da, evvelki mantıkçılar aynı konuları detayları ile 
tekrar tekrar ele almışlardır. Buna karşın Ali Sedad çem-
berin dışına çıkarak mantıkta yenileşmeye dair önemli 
bir adım atmıştır.

Onun mantığı korumaya çalışmasında, kelamcıların 
Ehl-i Sünnet inancını mantık disiplini ile ortaya koymuş 
olmaları önemli bir etki unsurudur. Diğer taraftan Batı 
bilimlerinin Aristoteles mantığının aşılarak geliştirilen 
yeni metodolojiler sayesinde ilerlemiş olmaları gerçeği 
karşısında Ali Sedad, değişmeyen hakikatlerin ifadesi 
olarak gördüğü mantık disiplinini korumaya çalışmış, 
mantığı yetersiz bularak onu yenilemeye dair yapılan 
hamleleri eleştiri süzgecinden geçirmiştir. Batı bilim-
lerinin metodolojilerini ise Müslümanların metodolo-
jiye Fıkıh Usûlü ilmi dolayısıyla yabancı olmadıklarını  

19  Öner, “Türkiye'de Yeni Mantık Cereyanlarının İlk Habercisi Ali 

Sedad”, s. 66.

belirtip İslâmîleştirmeye ve mantık çatısı altında buna 
da yer vermeye gayret etmiştir.

Kendi döneminde oldukça kuvvetli esen Batılılaşma 
rüzgârına kapılmadan gelenekte yenileşme hamlesi 
yapmış olması Ali Sedad'ı düşünce tarihimizde ayrıca-
lıklı bir yere konumlanmaktadır. Ayrıca Batının bilim ve 
teknolojisi ile iyice iç içe olduğumuz günümüzde man-
tık disiplinine yaklaşımımızda Ali Sedad es geçileme-
yecek ve mutlaka başvurulması gereken bir kişi olmak 
durumundadır. 
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Cennet Mekân Abdülhamid Han. Cihana 
adalet ile hükmetmeye çalışan yedi yüz 
yıllık bir çınarın kökleri ile geleceğe uzan-

ması adına ömrünü ve gücünü ortaya koyan büyük 
sultan. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini 
yaşadığı bir çağda düvel-i muazzamanın türlü oyun-
larına karşı feraseti ve imanı ile mücadele gösteren, 
böylesi bir dönemde bile devletini şimalden cenuba, 
şarktan garba kadar bayındır 
hâle getirmek için harikulade 
bir kalkınma hamlesine imza 
atan ufku açık ulu hakan.

Abdülhamid Han; tahtta 
bulunduğu 1876 ile 1909 yıl-
ları arasında imparatorluğun 
kan kaybına rağmen şehirlerin 
daha mamur hâle gelebilmesi 
adına eğitimden sağlığa, çev-
reden askeriyeye kadar birçok 
alanda hizmet sunan yapı ve 
müesseselerin imarına katkı 
sunmuştur. Çağın değişimini 
doğru okuyabilmek ve gücü 
oluşturan unsurların üretimini 
imparatorluğun toprakları içe-
risinde yeniden dizayn edebilmek adına sanayi tesis-
lerinden okullara kadar 1500'ü aşkın sayıda eserin 
hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte 

günümüz şehirciliğinin en önemli gereksinimlerin-
den olan ulaşım yatırımlarını bütün bir imparator-
luğu gözetecek bir kapsayıcılıkla ele alan, şehirlerin 
yanı sıra gönüllerin de birbirleri ile kavuşmasına 
olanak sağlayan projeleri ile Sultan Abdülhamid; 
imar ve ihyanın ne kadar önemli olduğunu bizlere 
göstermiştir.

Döneminde ortaya konan 
yapılar sadece anıtsal mimari 
ile sınırlı kalmamış; sanatın ve 
estetiğin harmonisi ile şekille-
nen birçok sivil mimari eserin 
de hayat bulması mümkün ol-
muştur. İstanbul'dan Urfa'ya, 
Bursa'dan Diyarbakır'a, Si nop'-
tan Adana'ya kadar içerisinde 
konutların, ticari yapıların ve 
kentsel dokuyu oluşturan özel-
likli eserlerin yer aldığı çok çe-
şitli yapılar Abdülhamid Han'ın 
saltanatı esnasında inşa edil-
miş tir. Bugün hâlâ birçok şeh-
rin sembol yapılarını oluşturan 
saat kuleleri, birçoğu eğitime 
devam eden üniversiteler, bu-

lundukları şehrin kentsel gelişimini yönlendiren 
sanayi tesislerinin yanı sıra tezyini ve üslubu ile im-
paratorluk mimarisini öne çıkaran çeşmeler bu eser-

Abdülhamid Dönemi 
Şehirciliği

DosyaMurat ACAR
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lerden  birkaçını oluşturmaktadır. Sultan'ın payitaht 
şehri olan İstanbul'a kazandırdığı eserler ise şehirci-
liğimizin ilerlemesi adına ayrı bir önem taşımakta-
dır. Bugün hâlâ kentin odak ve nirengi noktalarını 
oluşturan Çapa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Hastanesi, 
Sultanahmet Sanayi Mektebi, Osmanlı Bankası, 
Kadıköy Havagazı Fabrikası, Sirkeci Garı ve PTT 
Binası, Haydarpaşa, Sirkeci ve Tophane Rıhtımları 
ile İstanbul Erkek Lisesi Binaları ve benzeri nice 
yapı; Abdülhamid'in bu şehre kazandırdığı çağlar 
ötesi eserleri oluşturmaktadır.

Bu eserlerin yanı sıra onun dönemin en önem-
li ulaşım araçlarından birisini oluşturan demiryolu 
projelerine yaptığı yatırım takdire şayan olan husus-
lardan bir diğerini ifade eder. Hicaz demiryolu gibi 
imparatorluğun mukaddes mekânlarını birbirine 
bağlayan ve Müslüman coğrafyanın erişim olanak-
larını artıran bir yatırım, medeniyetin yol ile olan 
bağlantısına yaptığı katkı ile Abdülhamid'in İslâm 
dünyasına kazandırdığı eşsiz bir eseri oluşturur.

Abdülhamid Han döneminde şehirciliğe kazan-
dırılan eserlerin yanı sıra haritacılık açısından da 
önemli katkılar sağlanmıştır. İmparatorluk coğraf-
yasının haritalarının oluşturulmasının yanı sıra pet-
rol gibi hâlen uğruna savaşların gerçekleştiği önemli 
bir kaynağın bulunduğu yörelerin haritasını hazır-
latması onun ufkunun genişliğini ortaya koyması 
açısından önem taşımaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yetiştirdiği devlet 
adamları arasında çok özel bir yeri bulunan Sultan II. 
Abdülhamid; şehrin medeniyet ile olan ilişkisini doğ-
ru bir şekilde okuyarak, medeni bir toplumun şehri-
ne değer veren ve onun imar ve ihyası yolunda çaba 
sarf eden bir anlayışla oluşacağını idrak eden özel bir 
yönetici olmuştur. Bu toprakların yetiştirdiği ender 
şahsiyetlerden birisi olan ulu hakanın şehircilik an-
layışını, bugünün meselelerini anlamlandırmak ve 
doğru çözüm yolları bulabilmek adına doğru bir şe-
kilde değerlendirmek şehir alanında derdi olan her-
kesin önemli vazifelerinden birisini oluşturmaktadır.
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Ülke Kuzey ve Güney Yemen olmak üzere iki önem-
li bölgeden oluşmaktadır. Kuzey Yemen'in çöl bölgesi 
olması, iklim şartlarının elverişli olmaması, ayrıca 
genelde bedevi kabilelerin yaşamasından dolayı böl-
gede kabile kültürünün hâkim olması, bölgede siyasal 
birliğin oluşturulmasını zorlaştırmıştır. Diğer taraf-
tan Güney Yemen'in sahip olduğu stratejik önemden 
dolayı çatışmalar daha çok bu bölgede yoğunlaşmıştır. 
Zira sahip olduğu sahilleri, kıyı bölgeleri ve limanıyla 
bu bölgedeki şehirler gerek stratejik gerekse ticari faa-
liyetler anlamda daha önemli görülmüştür.

Arap Baharı'ndan önce de Yemen dünyanın en fa-
kir ülkelerden biriydi. Arabistan Yarımadası'nda zen-
gin komşularla çevrili olmasına rağmen Yemen sürekli 
iç çatışmalar ve fakirlikle boğuşmuştur. Petrol, balık, 
kaya tuzu, mermer, kömür, altın, kurşun, nikel, bakır 
ve batıdaki verimli araziler başlıca doğal kaynaklarını 
oluşturmaktadır.

Başlıca gelir kaynağı tarım olan Yemen'de petrol de 
bulunmasına rağmen çıkarılmadığı için gelir içindeki 
payı %9'un üstüne çıkamamıştır.

Çatışmalarına Kısa Tarihi

Yemen'de bugün iç çatışmanın en önemli unsu-
ru olarak görünen Husi-Zeydi kimliğin siyasal bir 
ihtilafa bürünmesi iki olayla bağlantılıdır: Birincisi 
Ortadoğu'da özellikle 1991 yılındaki birinci Körfez 
savaşı ile birlikte ABD'nin müdahaleleri sonucunda 

Giriş

27 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan 
Yemen'de çoğunlukla Araplar yaşasa da 

Afrikalılar ve az sayıda Güney Asyalı da bulunmakta-
dır. %99'u Müslüman olan ülkenin %65'i Sünni, %34'ü 
ise Şii-Zeydi mezhebine mensuptur. Zeydiler inanç ba-
kımından ehlisünnete çok yakın oldukları gibi, amelde 
Hanefi mezhebi ile neredeyse aynıdır. Bununla birlikte 
Zeydiler ehlisünnetin kabul ettiği dört halife hiyerar-
şisinde hilafetin öncelikle Hz. Ali'ye ait olması gerek-
tiği konusunda ehlisünnetten ayrılmıştır. Bunun için 
Osmanlı halifeliğine itiraz etmişler ve sık sık isyana 
kalkışmışlardır. İmam Yahya'nın önderliğinde birçok 
isyanın yaşandığı Yemen'de Zeydilerin bu inancını sa-
mimiyetle ve dini bir gerekçeyle temellendirmişlerdir.

Yemen'de İnsani Kriz 
Derinleşiyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Araştırma
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bozulmaya başlayan siyasi, etnik ve mezhebi denge ile 
alakalıdır. Savaş sırasında ABD ve Suud karşıtı blokta 
yer alan Yemen'de, ekonomik ve güvenlik sorunların-
dan kaynaklanan sıkıntılar sonucunda radikal grupla-
rın ortaya çıkışı hızlanmıştır. Aynı dönemde Zeydilik 
içinde küçük bir grubu oluşturan Husilerin, Suudi 
Arabistan ve Yemen arasındaki sıkışmışlık konumun-
dan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle İran'a hızla yakınlaş-
ması başlamıştır. Husiler, bir yanda İran'ın öbür yanda 
Suudi Arabistan'ın yanlış politikaları sonucunda mez-
hebi kimliğini kaybederek siyasallaşmış oldu.

İkinci bir unsur olarak özellikle 1979 yılından 
itibaren İran'ın uyguladığı politikalardan rahatsız 
olan bölge ülkelerinin, Tahran yönetimi ile yakınla-
şan her aktörü güvenilmez görmesi ile ilgilidir. 2003 
ABD'nin Irak'ı işgali, İran'ın nüfuz alanını genişletince, 
Yemen'deki Husi gruplar bir anda bölge ülkeleri tara-
fından yakın tehdit olarak görülmeye başlandı. Oluşan 
güvensizlik Yemen hükümeti tarafından Husilere kar-
şı baskıların artmasını ve 2004 yılında Husilerin lideri 
Bedrettin Husi'nin öldürülmesini getirdi. Bu şekilde 
başlayan sıcak çatışmalar, 2011 yılından sonraki Arap 
Baharı ile birlikte farklı bir yöne evirildi.

Bu tarihte ülkede yolsuzluk ve kötü ekonomik şart-
larını protesto eden göstericiler arasında herhangi bir 
ayırım yoktu. Değişik aşiret mensupları, Müslüman 
Kardeşler ve toplumun diğer katmanları bu yolsuzluğa 
karşı bir araya gelmişti. Ülkenin sosyo-politik ve aşi-

ret yapısından dolayı ve biraz da Suudi Arabistan'ın 
desteğiyle Ali Abdullah Salih başkanlıktan çekilmeyi 
reddedince, olaylar büyüyerek bir iç savaşa dönüştü. 
Öncesinden itibaren rejimden rahatsız olan Husilerin 
kullanabileceği böylesi bir kaotik durum dış güçlerin 
kullanımına uygun zemin oluşturdu. Nihayetinde, 
İran destekli Husiler, 2014 yılında başkent Sana'da 
hükümet binalarını ele geçirerek büyük bir meydan 
okuma gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'da yeni Kral Selman'ın Yemen'de 
derhal askeri bir operasyon yapılması kararı peşinde 
bazı İslâm ülkelerinin destek verdiği uluslararası bir 
koalisyonun oluşturulmasını getirdi. 2015 yılından bu 
yana devam eden operasyonlar, bir yanda İran öbür 
yanda Suudi Arabistan'ın başını çektiği yıpratıcı bir 
savaşa dönüştü.

Hâlihazırda Suudi destekli koalisyon ve Sünni aşi-
retler kıyı bölgesinde bulunan Aden şehrini kontrol 
ederken, başkent Sana ve limanı bulunan Hudeydiyah 
hâlâ Husilerin elinde bulunmaktadır. Çatışmaların yo-
ğunlaştığı yer ise Taiz şehridir.

Diğer yandan Yemen el-Kaidesi ve bazı aşiret-
ler ülkenin orta kısımlarında hâkimiyet kurmuş 
bulunmaktadır.

Kötüleşen Ekonomi

2010 yılından itibaren Arap Baharı sürecin başla-
masıyla birlikte, Yemen'de ekonomik durumun kısa 
zaman içinde daha da kötüleşmesine sebep oldu. 
Zaten zor koşullar altında yaşayan Yemenliler özellikle 
iç savaşın başlaması ve 2014 yılında Husilerin başkent 
Sana'yı ele geçirmesi, uluslararası tüm anlaşmaların 
fiili olarak durmasına sebep oldu. Daha önce IMF ve 
diğer kuruluşlarla anlaşma yapan Yemen'e tüm dış gir-
diler kesilmiş oldu.

Bununla birlikte, 2014'te başlayan çatışma bu 
reform çabalarını durdurdu. Husi grupları Maliye 
Bakanlığı ve Merkez Bankası operasyonlarına müda-
hale etti ve fonları kendi kullanımları için yönlendir-
di. Çatışma öncesinde 5,2 milyar dolar olan Yemen'in 
Merkez Bankası rezervleri şu anda 1,5 milyar dolarda 
düşmüş bulunmaktadır.
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Özel sektör büyük yara aldı ve sonucunda neredey-
se tüm işletmeler işten çıkarmalar yapmaya başladı. 
Yemen ticari trafiğinin %60'ını elinde tutan Hudaydah 
Limanı, çatışmanın bir sonucu olarak Ağustos 2015'te 
hasar görünce yalnızca %50 kapasite ile çalışmalarını 
devam ettirebildi.

Gıda güvenliği sorunları nedeniyle ülke çapında 
gıda ve tıbbi ekipman gibi kritik maddelere erişim 
sınırlıdır. Yemen'in en sadık nakit transferi progra-
mı olan Sosyal Yardım Fonu artık faal değil ve 2014 
sonundan bu yana herhangi bir ödeme yapamıyor. 
Bununla birlikte insanların çoğu tarımda istihdam 
edilmektedir. Hizmetler, inşaat, sanayi ise iş gücünün 
dörtte birini oluşturmaktadır.

Nüfusun yaklaşık %30'unun yardıma muhtaç ol-
duğu Yemen'de kamu kesimi maaşlarının birçoğu, 
son birkaç aydır düzenli olarak ödenmemektedir. 
İnsanların geçim kaynakları çökmüş durumunda. 
Savaş milyonlarca insanı yardıma bağımlı hâle getir-
miş ve geçim kaynaklarını harap etmiştir.

İnsani Kriz

Uzun süredir bir kaos ortamının hakim olduğu 
Yemen'de ciddi bir insani kriz yaşanmaktadır. 27 mil-
yonluk nüfusun hâlihazırda 18,8 milyonu yardıma 
muhtaç durumundadır. Başka bir deyişle vatandaşla-
rın en az %82'si başta gıda olmak üzere temel insani 
yardıma malzemelerine ihtiyaç duymaktadır. 18,8 mil-
yon Yemenlinin 10,3 milyonunun bu yardımlara acil 
ulaşması gerekiyor. Artan yoksulluk ve açlığın, yakın 
gelecekte bir “insani felakete” dönüşmesinden endişe 
ediliyor.

Güvenlik

Sivil halk güvenlik ve temel haklar konusunda cid-
di risklerle karşı karşıyadır. BM raporlarına göre kri-
zin başladığı 2014 yılından itibaren 36.500 kişinin 
yaralandığı 7.500 kişinin ise öldüğü belirtilmektedir. 
Medyaya yansıyan bilgilere göre bazen cenaze törenle-
rinde bile insanların saldırılara ve tacizlere uğramaları, 
ülkede güvenliğin ne kadar kötü olduğu göstermekte-
dir. Yemen'de tarafların hâkim olduğu bölgelerde halk 
birçok güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. 
Otorite boşluğu ve emniyet kuvvetlerinin düzenli bir 
şekilde çalışamaması ülkede değişik asayiş sorunları-
nın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Temel İhtiyaçlar

Yemen'de milyonlarca insan en temel ihtiyaçları-
nı dahi karşılama konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 
Yukarıdaki rakamlar içinde yaklaşık 14 milyon insanın 
temiz içme suyuna veya sıhhi tesisata erişim imkânı 
bulunmuyor. 8 milyon sivil ise ciddi anlamda su sı-
kıntısı çekiyor. Şiddetli gıda ihtiyacı bulunan kesim-
ler içinde, 3,3 milyon çocuk yetersiz beslenmeye bağlı 
olarak hastalık riskleri ile karşı karşıyadır. Un, yağ, içi-
lebilir su, şeker, gaz ve diğer gıda maddeleri ile petrol 
ürünlerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Sağlık

Ülkede hâlihazırda 14,7 milyon insan yeterli sağ-
lık hizmetlerden yoksun bulunmaktadır. Nüfusun 8,8 
milyonu ise şiddetli derecede tıbbi altyapı eksiği ile 
karşı karşıyadır. Temel tıbbi malzemelerin eksik oldu-
ğu ülkede sağlık hizmetleri tesislerinin sadece %45'i 
çalışmaktadır. Çatışmalar esnasında 274 sağlık hiz-
metleri tesisi hasar görmüş, 13 sağlık çalışanı da öldü-
rülmüştür. Sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu 
belirtilirken, hastaların ilaç alamadığı ifade ediliyor. 
Ülkedeki koşullar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki 
ilacın da fahiş fiyatlarla satıldığı belirtilmektedir.

Yemen'de şeker, böbrek yetmezliği, kalp problemi 
ve kanser gibi hastalıkları olan binlerce kişi bulunuyor. 
Yeterli ilaç olmayışı ve olanların da pahalıya satılması 
nedeniyle bu insanların hayatları büyük bir risk altın-
da bulunuyor.
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Altyapı

Temel hizmetler ve onları sağlayan kurumlar çö-
küşün eşiğindedir. Sağlık tesislerinin sadece %45'i 
çalışmaktadır. Ülkede eğitim sistemi neredeyse tüken-
miş durumda. 1.600 okul kullanılamaz hâldedir. Hâli 
hazırda 2 milyon çocuk eğitim imkânında mahrum 
kalmış olmakla beraber bu rakam her geçen gün artış 
göstermektedir. Eğitim alabilenler ise, büyük oranda 
öğretmen eksiği nedeniyle almaları gereken müfreda-
tın yarısını ancak okuyabilmektedir.

Yaklaşık 4,5 milyon insan acil olarak sığınacakları 
bir mekâna ya da eve ihtiyaç duymaktadır. Başını so-
kacak bir yer bulanlar ise, hayatını devam ettirmek 
için gerekli temel eşyalara gıda maddelerine ihtiyaç 
duymaktadır.

Şehirlere Göre Nüfusun Toplam İhtiyaç Oranı:

Abyan şehri %48, 

Saadeh %85, 

Taiz %55, 

Sana %40, 

Aden %43, 

el-Beyda %37, 

el-Zalee %48, 

el-Hudaydeh, %34, 

el-Cevf %50, 

el-Maharah % 35, 

Hadramaut %13, 

Hajjah %46, 

Lahj %55.

Mülteciler

2015'ten Şubat 2017'ye kadar Yemen'de 2.430.178 
kişi ülke içinde yerinden edilmiş veya mülteci konu-
muna düşmüştür. Bunlardan 1.027.674 kadarı terk 
ettikleri bölgelerine geri dönse de döndüklerinde ev ve 
eşyalarını bıraktıkları şekilde bulamamıştır.

Göçmenlerin dağıldığı ülkeler:

Umman: 51.000

Suudi Arabistan: 40.000

Cibuti: 37.000

Somali: 35.000

Etiyopya: 14.000

Sudan: 7.000

Yemen'de yaşadığı yeri terk eden ve ülke içinde 
kalanların yarısından fazlası Hac, Taizz ve Sana'daki 
semtlere sığınmakta ve yaklaşık %77'si bir aileye mi-
safir olarak veya kiralık konutlarda yaşamaktadır. 
Ülkenin zaten kıt olan kaynakları nedeniyle, ev sahibi 
aileler gelenlere ve akrabalarına bakmakta zorlanmak-
tadır. Yeni çatışmanın devam ettiği alanlarda evlerini 
terk etmek zorunda kalan insanların sayısı ise her ge-
çen gün artmaktadır. Söz konusu kentlerde acilen tıb-
bi yardım malzemesi ulaştırılmasının yanı sıra gıda ve 
temel yaşam malzemelerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Son günlerde savaşın Taiz şehrinde yoğunlaşması 
sebebiyle, iltica eden insanlar da artmış bulunmakta-
dır. Bu kişilerin sığındıkları şehirler ise El-Mokha ve 
Hudeydiye'dir. Bazı aileler ise İbb ve Lahc şehirlerine 
sığınmış durumundadır. Taiz'deki çatışmalar ez-Zubab 
şehrinden de insanların kaçmasına sebebiyet vermek-
tedir. Yaklaşık 1.000 aile göç etmiş durumunda.

El-Mokha şehrinde durum ise her gün daha da 
zorlaşmaktadır. Çatışmalardan dolayı ülke içinde ye-
rinden edilmiş insanların şehrin içinde sıkışıp kalmış 
olması ve güvenlik sıkıntısından dolayı yeterli yardım 
sağlanamaması ciddi endişe vericidir. El-Mokha ken-
tinde toplam sığınmacı sayısı 20.000'i buluyor. Bu sı-
ğınmacılara, acil insani yardım, tıbbi destek, yakıt da-
ğıtımı ve su temini gibi hizmetler ya yetersiz kalıyor ya 
da hiç verilemiyor.
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19. yüzyılın sonunda Lumière kardeşlerin 
icat ettiği sinema, fotoğrafın hareketli bi-
çimi olarak sanattan sosyolojiye, siyaset-

ten ekonomiye, psikolojiye ve uluslararası ilişkilere kadar 
çeşitli alanlarda devasa gelişmelere öncülük etmiştir. 
Aynı dönemde icat edilen uçakların, insanlara bulutların 
üzerinde seyahat olanağı tanıması gibi sinema da insana 
oturduğu koltuktan evreni dolaşma, kıtalar aşma imkânı 
sağlamıştır. Bundan asırlar önce insan hayatını bir gölge 
tiyatrosuna benzetmiş olan Platon, günümüzde yaşamış 
olsaydı “Ateşin yerine projektörü, gölgesi duvara yansı-
yan nesnelerin yerine film şeridini, mağara duvarındaki 
gölgelerin yerine perdede gösterilen filmi, yansıma ve 
yankının yerine de perdenin ardındaki hoparlörleri koya-
rak hantal diyebileceğimiz mağara metaforunu bir sine-
ma salonu metaforuyla değiştirirdi belki de.”

Yaşadığımız modern hayatı bir Disneyland'a ben-
zeten ve artık herhangi bir göstergesi olmayan ve sa-
yısız kopyalarla çoğaltılan, tamamen sanal ve kurmaca 
bir dünyada yaşadığımızı belirten Baudrillard'ın tes-
pitlerini haklı çıkaran araçların başında sinema gelir. 
Sinema bize, dünyanın fantastik bir kurgusunu sunar 
ve ekrana yansıyan gölgeleri/simülasyonları gerçeğin 
yerine koymamızı ister. Toplumsal gerçeklik yerini git 
gide sinematografik bir dile bırakmaktadır. Dünyada 
yaşanan olayların gerçekliği, sinemaya uygunluğu ile öl-
çülmektedir. İnsan artık “homo sinematografikus”tur. 
“Şaşırtıcı olan, [sinemanın] bizi şaşırtmaması. Aşikâr 
olan ‘Gözümüzün içine bakıyor ve kelimenin tam anla-
mıyla bizi kör ediyor.’ olmasıdır. Bizi kör ederek toplu-
mun sinemalaştığı gerçeğini görmemizi engelliyor.”

Sinema bir yönüyle kolektif bir bilinçdışıdır. 
Hepimize ortak rüyalar gördürür. Sinema, gerçeğin 

bir temsili olmayı amaçlasa da çoğu zaman gerçeğin 
yerini almaya adaydır. Gerçek, sinemanın kendisidir. 
Yaşadığımız hayat, gerçekliğini sinemasal düş gücün-
den almaktadır. Sinema bir tür kolektif unutkanlık 
yaratmayı da sağlar. Yaşadığımız dünyanın türlü so-
runlarından kaçan ve sinema ekranında gerçekliğin 
kurmaca dünyasına bağlanan insanlar için bir tür kaçış, 
bir unutkanlık ve uyanıkken rüya gördürmenin aracıdır. 
Bizim yerimize hayal kurar. Bizim yerimize gerçeği flu-
laştırarak kendi kurgusunu bize sunar. Bir tür modern 
sunaklar gibidir. Sinema sunaklarında insanlar zihin 
manipülasyonlarından imge transferine kadar çeşitli 
süreçleri yaşarlar.

Sinema hem tehlikeli bir oyuncak hem modern ha-
yatın post ideolojik sanatsal biçimi hem de diğer taraf-
tan avangart (öncü) bir sanattır. Yönetmenlerin elinde 
sinema, eşsiz bir anlatı, yüksek bir sunum gücü sağlar. 
Çeşitli sosyal sorunlar sinemanın gerçeküstü diliyle 
anlatılır. Sinemanın henüz emekleme aşamasında ol-
duğu bir dönemde Avusturyalı yönetmen Fritz Lang'ın 
Metropolis (1927) filmi sınıfsal bölünmeyi erken dö-
nemde olağanüstü görselliklerle işlemiş başarılı film-
lerden biridir. Yine Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar 
(1936) filmi sürekli aynı işi yapmaya koşullanmış in-
sanların yaşamış olduğu sosyo-psikolojik bozuklukları 
anlatır. 

Alman Nazi Partisi döneminde sinema bir tür propa-
ganda aracı olmuştur. Aynı şekilde Sovyetler Birliği'nde 
de özellikle Stalin döneminde sinema, “Sovyet gerçek-
çiliği” adı altında ideolojik bir enstrümana indirgenir. 
Amaç; kitleleri belirli biçimde düşünmeye sevk etmek-
tir. Althusser'in “Devletin İdeolojik Aygıtları” adını ver-
diği okul ve kiliseye sinema da eklenmelidir.

Sinemanın Dayanılmaz 
Hafifliği

Kültür-SanatÜmmet ERKAN
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Avrupa sinema tarihinde derin izler bırakmış büyük 
yönetmenlerden söz edildiğinde avangart olmayı hak 
edenlerin başında Tarkovsky gelir. “Rüya sineması” veya 
“şiirsel sinema” adıyla anılan filmlerinde akıldan çok 
duyguyu öne çıkarmıştır. Sinemayı bir tür arınma (kat-
harsis) olarak gören Tarkovsky, filmlerinde zamanın 
sürekliliği yerini açık uçlu zaman formlarını kullanır. 
Tarkovsky'ye göre sanatın amacı, maneviyatın diriltil-
mesidir. “Bence insan özü itibariyle manevi bir varlık-
tır ve hayatının anlamı da bu maneviyatı geliştirmekte 
yatar. Bunu yapmazsa toplum çöker.” Ona göre sanat 
kurtarıcı ve dönüştürücüdür. Tarkovsky filmlerinin bu 
kadar beğenilmesinde onun manevi/metafizik öğeleri 
sanatına yansıtmasının payı vardır. Onun “Ayna” filmi 
çocukluğuna tuttuğu bir aynadır. Orada kendini bulur. 
Her film, yönetmenin kendini de ele verdiği, çocukluğu-
na, arzularına ve bilinçaltına tuttuğu bir aynadır. 

Avrupa ve dünya sinemasında büyük ve saygın yö-
netmenlerin çektiği filmler yanında bugün Türk sine-
masında Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Zeki 
Demirkubuz gibi genç yönetmenler başarılı filmlere 
imza atmaktadır. Popüler kaygılardan uzak, sanatsal ve 
estetik yönü güçlü bu filmlerle Türk sineması dünya ça-
pında önemli başarılar yakalamıştır.

Sinemanın en büyük düşmanı hiç şüphesiz 
Holywood yani Amerikan film endüstrisidir. Bu en-
düstride üretilen ve “bacasız sanayi” dediğimiz yüksek 
bütçeli ve bol aksiyonlu filmler, dünya çapında yerel 
ve özgün sinemayı, sanatsal sinemayı tehdit etmek-
tedir. Holywood aynı zamanda Amerikan siyasetinin, 
Amerikan hegemonyasının sinematografik dilini ve 
iktidarın söylemini de ulus aşırı dolaşıma sokmakta-
dır. Amerikan rüyası üzerinden pazara sokulan popüler 
kültür, diğer bütün yaşam biçimlerini tehdit etmekte, 

insanlara gerçeğin yerine koyduğu simülasyonlar üze-
rinden bir Amerika (Batı) sunumu yapmaktadır. İnsan 
bilinçaltına dünyanın süper gücü Amerika imgesini 
yerleştirerek bunun üzerinden bir kabullenme ve itaat 
ilişkisi geliştirmektedir. Kullandığı oryantalist imge-
ler üzerinden Doğu'yu bir “cüzzamlılar diyarı” olarak 
gösteren Amerikan filmleri, 11 Eylül sonrasında yeni 
politik söylemine meşruiyet kazandırmak için “İslâm”ı 
tehdit unsuru olarak belirlemiştir. İngiliz Hasta (1996) 
filmi bir çöl temsili ile başlar. Çöl, bütün Doğu'dur. Çöl, 
sonsuzluk; çöl yokluktur. Çölde görülmeye değer hiç-
bir şey yoktur. 300 Spartalı filmi bir tür Doğu-Batı ça-
tışmasını ele alır. Doğu'yu temsil eden Persliler kırbaç 
zoruyla savaştırmış oldukları köle ordularıyla, Yunan'ın 
özgür yurttaşlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 
Sonunda kazanan Batı olacaktır. 

Lenin'in “Bütün sanatlar içinde en önemlisi sine-
madır.” ifadesini hafife almamak gerekir. Sineması ol-
mayan bir toplumun kendine ait bir hikâyesi de yoktur. 
Roman yaz(a)mayan toplumun sinemayla imtihanı 
elbette büyük zorluklar yaratmıştır. Rus sinemasında 
Tarkovsky'nin sanatsal gücü elbette Rus romancıların 
olağanüstü yetenekleri ve üstün edebi dehalarını yan-
sıtır. Ayna filminde Tarkovsky, Çehov'dan şiirler okur. 
Filmlerinden Dostoyevski ve Tolstoy'dan izler vardır. 
Edebi yetkinlik, sinemanın dilini de güçlü kılmaktadır. 
İyi sinema, iyi hikâyelerle yapılır. Bunu sanatsal bir dil-
le dile getirecek yönetmenler ihtiyaç vardır. Sinemada 
kendi öykümüzü, kendi dilimizi geliştiremediğimiz 
takdirde başkalarının bizim yerimize bizim öykümüzü, 
üstelik de çarpıtarak anlatacağı/anlattığı malumdur. Bu 
nedenle belki sinemayla ilkeleri doğru koyarak sinema-
ya tefekkürü, fikri, hayali, rüyayı katarak zengin çağrı-
şımlı filmler yapılabilir.

Lumière kardeşler

Tarkovsky
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geliriz.” dense de Üstad Karakoç “Gelir sizi görür, biraz 
muhabbet ederiz.” diye ısrar ediyor. O zaman randevuyu 
biraz geç saate aldık. Her zaman en geç 17.00'den sonra 
yazıhanesine giden Sezai Karakoç, bu defa 20.30'da ran-
devu verdi. Telefonda sesi hiç iyi gelmiyordu. Keşke isti-
rahat etse Üstad. Zaten evinde yalnız yaşadığından çoğu 
işi kendisi yapıyor. Şimdi bugün de ekstradan kalkıp tıraş 
olacak, giyinecek, kravatını takacak… Bir yığın fazladan 
iş… Ama Üstad gelmeye kat‘i kararlı. Biz de hazırlığımı-
zı yaptık. Sonra ver elini yıllarca gidip geldiğim Molla 
Gürani Caddesi.

Diriliş Yayınları ve Dergisinin ışıkları yanmıyordu. 
İçerde kimse yoktu. Sonra Üstad aradı: “Geliyorum, siz 
Fındıkzade meydanındaki simitçide bir şeyler atıştı-
rın, ben o zamana kadar gelirim.” Öyle yaptık. Zaten 
bir Diriliş gönüllüsü söz konusu simitçide oturmuştu. 
Hemen yanına çömeldik. Çaylarımızı yeniledik. Üstad 
Sezai Karakoç'un hâlâ sağlık durumu gelmesine müsait 
değil ama taşradan gelen konuklarına gösterdiği olağa-
nüstü nezaket her şeyin fevkinde. 

Üstad Sezai Karakoç kirada falan değil, kitap gelirle-
riyle özellikle de şiiriyle ev sahibi olmuştu. Ev ile yazıhane 
arası çok da yakın. Ancak Üstad'ı bir arkadaşımız aracıyla 
giderek alıp gelmek durumunda kaldı. Grip bayağı etkile-
miş demek. 

Taşranın Mutfak Kültürü Üzerine Sohbet

Diriliş'in az sayıdaki merdivenlerini tırabzanları tu-
tarak çıktı Üstad. Yorgun görünüyordu. Peşine düştük. 
Bunda biraz da gidip gelen ziyaretçilerin etkisi vardı. 
Daha çok da öğrencileriyle birlikte ziyarete gelen öğret-
menlerin ve okulların yorgunluğu olduğu yorumu yaptık. 
Üstada gelen ziyaretçilerin zamansız ve yersiz sorularının 

Taşradan arkadaşlar İstanbul'a gelince benden 
ilk ricaları genelde “Üstad'a gidelim.” olur. 
Benim cevabım da “memnuniyetle” biçimin-

dedir. Böyle bir ayrıcalığı hiç kaçırır mıyım? 83 yaşındaki 
ağabeyim Üstad Sezai Karakoç'u okumak, dinlemek, algı-
lamak bir yana görmek ve sohbetine katılmak da benim 
için bir imtiyaz oluyor.

Şehir hastaneleri kurulurken şehirlerimizi yaşanmaz 
hâle getiren bir uygulama yapılıyor. Keşke şehir hastane-
leri gibi yaşanabilir şehirler de kurulsa yahut mevcutları 
yaşanabilir hâle getirseler. Bunu şunun için belirtiyorum, 
benim Kadıköy Şerifali'den kalkıp Üstad Sezai Karakoç'a, 
Fındıkzade'ye gitmem birkaç saat almasından öte en az 
üç vasıta değiştirmem de gerekiyor. Araçlar tıklım tıklım. 
İğne atsanız yere düşmüyor. İnsanca bir seyahat etmek 
mümkün değil. Bu seyahati de dolayısıyla her ay en fazla 
bir defa deniyorum. “Otomobilin yok mu?” diye serzeniş-
lere de “İyi ki öyle bir lüksüm olmadı hem trafik yoğunlu-
ğu hem park yeri sorunu ondan da beter.” diyorum.

Üstad Hasta Ama Konuklarını Yalnız Bırakmı‑
yor… Geliyor.

Cağaloğlu'nda buluştuk Aile ve Sosyal Sorumluluk 
Bakanlığı Kilis İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, İstanbul 
Sultanahmet'teki Tapu Dairesinde idareci arkadaşla-
rımızdan Muhammet İkbal ve Çevre Mühendisi Oğuz 
Deniz ile. TYB'de çay içtik, simit yedik. Hep birlikte Sezai 
Karakoç'a gideceğiz. Üstad'ı aradık önce. Grip olmuş, 
Fındıkzade'deki evinde istirahat ediyormuş. “Ta kalkıp 
Kilis'ten gelmişsin Mahmut, sonra yanında arkadaşımız 
Mehmet Cemal Çiftçigüzeli de var. Ben mutlaka gelece-
ğim.” diyor Mahmut Kaçarlar'a. Bütün ısrarlara rağmen 
“Efendim gelmeyin, biz daha müsait bir gününüzde de 

Diriliş'te Gece Aydınlığı

HatıraMehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
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da bu gelişmede dahli olduğuna dikkat çekti arkadaşla-
rımız. Dolayısıyla Üstad artık yazıhanesine çok daha geç 
saatlerde gelmeye başlamış.

Sonra Diriliş yazıhanesine girdik hep birlikte. Bir 
Diriliş gönüllüsü ve çalışanı Ahmet Bey de geldi. Çay koy-
dular ocağa. Oğuz Deniz'e Mahmut Kaçarlar tembihle-
miş, kendisi de gönüllü bu işe, arzu ediyor. Akıllı telefonu 
ile konuşur gibi yaparak Üstad'ın birkaç resmini çekecek. 
Programladığı gibi de gerçekleştiriyor. Mahmut Kaçarlar 
Kilis'ten getirdiği Nezih Şekerleme'nin Üstad için hazırla-
dığı özel badem şekeri kutusunu masaya bıraktı. Ben Kilis 
ceviz sucuğunu veriyorum “Kilis'teki Diriliş okuyucuları 
gönderdi.” diyerekten. Üstad, paketleri açarak herkesi bu-
yur etti. İlk sohbet ceviz sucuğundan açıldı.

Ceviz sucuğunu Diyarbakır ve Elazığ'da da yaparlar. 
Çocukluğumdan hatırlıyorum. Her evde hemen hemen 
kışın yenmek üzere ceviz sucuğu, muska, kesme gibi 
üzüm şiresinden yapılan ürünler yapılır. Ceviz sucuğu 
için ceviz içi bütün olarak çıkarılır. İki yarım parçaya ayrı-
lır. Bunların nemli kalması gerekir. Sonra iplere dizerler. 
En sonunda da askıya alınır. Üzüm sularından elde edilen 
şireler kaynatılır. Kaynayan bu şirelere ise askıdaki ceviz 
sucukları batırılıp çıkarılır ve nihayet kurumaya bırakılır.

Üstad hatırlattı bütün bunları. Ben ceviz sucuğundan 
maada fıstık içi ve badem sucukları da yapıldığını hatırla-
tırken, Mahmut Kaçarlar da artık sucukların sanayicilerce 
de üretildiğini, ancak Kilis'ten getirilen ceviz sucukları-
nın el ve ev yapması olduğunu, özel üretildiğini söyledi. 
Bastık da aynı kategorideydi. Şire suyundan yapılıyordu. 

Kesmeyi unutmuştuk fakat yeniden canlandı gözümüzde.  
Daha farklı bir muamelesi vardı kesmenin; içinde ceviz 
vardı yine, ayrıca tarçın ve karanfil de konurdu.

Gül'den Sonra Erdoğan da mı Gelecek?

- Üstad Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın sizi ziyaret ettiği veya etmek istediğini duy-
duk. Ne derece doğru?

Sezai Karakoç beklenen tepkiyi vermedi. Demek daha 
önce de sorulmuş bu sual.

Ben bu bilgiyi geçenlerde İstanbul'a gelen Prof. Dr. 
Ahmet Bilgin'den aldığımı da sorulunca anlattım; “Öyle 
ki siz böyle bir şey olduğunda kalabalıkların buraya gele-
bileceğini, ancak yerinizin müsait olmadığını hatırlatmış-
sınız. Onlar da yeri ve güvenliği sadece tarafların bilece-
ğini, böyle bir sorunla karşılaşılmayacağını söylemişler!”

Sezai Karakoç tebessüm etti. Önce Diriliş gönüllüsü 
Ahmet Bey söze girdi;

Efendim, Cumhurbaşkanımıza ulaşmak isteyenler 
bu konuyu istismar ediyorlar. Böyle bir şey yok esasında. 
Temenniden ibaret bir yakıştırma.

Üstad ise “Cumhurbaşkanı Nuri Pakdil'e gitti, ödül 
verdi. Bazıları denge olsun diye böyle şeyler söylüyorlar. 
Hani ben de ödülü almaya gitmedim diye böyle bir yakış-
tırma uydurmuşlar.” dedi.

- Üstad inandırıcılığı fazla ama daha önce buraya 
Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gelmişti?

- Doğru, gelmişti… Sultanahmet'te cumayı kıldıktan 
sonra buraya teşrif ettiler. Duyan da Diriliş yazıhanesine 
gelmeye başladı. Cumhurbaşkanını görenlerin her birinin 
bir talebi oluyor. Abdullah Gül Bey daha merdivenlerden 
çıkıyordu ki bizim üst kattaki komşu hanım gelerek aylar-
dır işsiz gezen oğluna hemen iş istedi. 

- Evet, insanlar böyle!

- Biz böyle şeylerle uğraşamayız. Zamanımız da yok, 
imkânımız da.

Sistemi Yürütemeyen Yöneticiler

Üstad'ın canı böyle gelişmelere çok sıkılıyor. Konu 
yeni anayasa referandumuna geldi. Referandumdan ne 
çıkar, ne çıkmaz? Sezai Karakoç acı acı tebessüm etti bu 
defa;

Sezai Karakoç
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- Sürücü, arabasını bahane ediyor.. Eğer Fort bir ara-
ba sürüyorsa “Fort araçlar hep böyle!” diye şikayete baş-
lıyor. Mercedes arabaya biniyor sürücüsü, yine gerektiği 
gibi kullanamayınca “Bu otomobiller de artık sık sık arıza 
yapmaya başladı… Bunda da iş yok, yenisini değil, deği-
şik markasını almak gerekecek.” diyerek bu defa BMW 
otomobiline biniyor. Bu arabayı da sürmeyi becereme-
yince serzenişler başlıyor. Esasında arabada sorun yok, 
sürücü kullanamıyor. Bizde böyle hep; şikâyeti sistemde 
buluyoruz.

- Nasıl yani?

- Önce sistem padişahlık idi. Osmanlı döneminde pa-
dişahlık ile beraber Avrupa'da da krallık vardı. Onlar kral-
lıklarını korudu ve hâlâ devam ettiriyorlar. Osmanlı, pa-
dişahlığı koruyup sürdüremedi. Herkes formül üretmeye 
başladı. Aydınlar önce “Tanzimat” dedi. O da olmadı, bu 
defa “Meşrutiyet” dediler. Onu da beceremediler, olma-
dı, arayışlar sonrası “Cumhuriyet”e sıra geldi. Bundan da 
bir müddet sonra şikâyetler başladı. Dünyadaki sistemler 
parlamenter demokrasi, başkanlık ve yarı başkanlıktır. 
Bize gelince önce Türk tipi başkanlık diye anlatıldı, sonra 
cumhurbaşkanlığı sistemi dendi. Sistemi yürütemiyor yö-
neticiler adı ne olursa olsun.

- Yakın tarihimizde örnekleri var bunların. 

- Yakın tarihimizde aydınlarımızın hepsinin niyeti 
hasta padişahtan ülkeyi kurtarmaktı. İttihatçılar bunu 
istiyorlardı. Sistem kalacaktı. Ancak netice ne oldu, he-
pimiz gördük. Cihan devleti parçalandı. Suç hep sistemde 
aranıyor, otomobilin sürücüsünde aranmıyor. Her defa-
sında otomobil duvara çarpıyor, araba değiştiriliyor.

Mehmet Akif ve Gök Sultan

- Üstad, İttihat Terakki'ye bakıldığında bugün bile 
saygınlığını koruyan bazı aydınlarımız bu kuruluşa 
girmişler.

- Doğru Mehmet Akif Ersoy ve Bediüzzaman Said 
Nursi öyle.

- Şimdi yeni bir moda başladı... 2. Sultan Abdülhamid'i 
göklere çıkarıp Mehmet Akif'i acımasızca eleştirmek!.. 
Nasıl “İstibdat” şiirini yazar diye. Hatta Mehmet Akif'in 
olmadığı hâlde bazı şiirler aruza ve Akif'e uyarlanarak 
çirkinlikler yapılıyor. Okuyanalar da onu Mehmet Akif'in 
sanıyor.

Üstad önce söz konusu çirkinliğe şaştı. Ben 
hatırlattım;

- Mehmet Akif adına Noel ve yılbaşı şiiri yazmışlar, 
sosyal medyada paylaşıyorlar. Burada da Akif'in doğru-
sunun arkasına sığınıyorlar. Akif ile yakından uzaktan 
alakası yok dizelerin. Size de yapıyorlar, sizin adınızın ar-
kasına sığınarak kendilerini öne çıkarıyorlar.

- Mehmet Akif olsun, Bediüzzaman olsun o yıllarda 
çok genç aydınlardı. Keşke İttihat ve Terakki'ye girmese-
lerdi. Yanlış oldu. Ancak niyetleri iyi. “Acaba bir kurutuluş 
olabilir mi?” diye düşünüyorlardı. Ama olmadı.

Gençlik hatırlanınca Sezai Karakoç, Genç Necip Fazıl 
Kısakürek'i hatırlattı.

Üç Entelektüel

- Bir yazı kaleme aldım. Yahya Kemal (1884-1958), 
Mehmet Akif (1873-1936) ve Necip Fazıl (1904-1983). 
Yazı büyük alaka gördü. Necip Fazıl aradı, söz konusu ya-
zıdan bir tane değil iki tane birden istedi.

- Neden?

- Bu üç şairimiz birbirini tamamlayan aydınlarımız-
dı. Ancak Yahya Kemal ve Mehmet Akif, Necip Fazıl'a 
göre daha olgun bir dönemlerini yaşıyorlardı. Gençlerdi. 

Gerçekten öyleydi. Necip Fazıl doğduğunda Yahya 
Kemal 20, Mehmet Akif 31 yaşındaydı. Şair olarak her 
ikisi de toplumda ve sanat çevrelerinde kabul görmüş-
tü. Necip Fazıl şiire başladığında ise diğer iki sanatçımız 
gerçekten sanatlarının üst merdivenlerine doğru çıkmayı 
sürdürüyorlardı.

Saatin nasıl ilerlediğini hiç fark etmiyorduk sohbet 
sırasında. Ancak son vapur, otobüs ve dolmuşu kaçırmak 
ciddi bir sorundu ve önemli bir zaman kaybını gerektiri-
yordu. 22.30'da Marmaray'a doğru vedalaşarak yürüme-
ye başladık. 

Sezai Karakoç yaşayan en büyük şairimizdi. Gönül 
coğrafyamızın da müstesna bir düşünürüydü. Sağlığı ye-
rinde olsaydı da badem şekerli, ceviz sucuklu, çaylı; kül-
tür, edebiyat, sanat ve medeniyet hareketi sohbetimiz de-
vam etseydi. Varsın Marmaray, vapur, otobüs ve dolmuş 
kaçsaydı, nasılsa metrobüsler sabaha kadar çalışıyor ve 
havalar da yeteri kadar güzeldi. Mart sonu İstanbul hep 
böyledir. Laleler ve mimozalar baharın geldiğini haber 
verir.
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Türk edebiyat tarihinin son yüzyıllık akışı içe-
risinde yerli düşüncenin en önemli sözcüle-
ri olarak toplumu aydınlatan Mehmet Akif 

Ersoy, Peyami Safa, Cemil Meriç, Necip Fazıl Kısakürek'le 
süren çizginin son büyük temsilcisi, Sezai Karakoç'tur. 
Bugün, yaşayan en önemli düşünür ve şairdir ülkemizde. 
Durdurulan, önü kesilen bir medeniyetin, insanlık için 
hangi acı ve yıkımlara sebep olduğunu, sahne alan batı 
orijinli medeniyetin, diğer tüm yerel hayat tarzlarını yok 
ederek, kendi hayat algısını dayatıp, sömürüsünü sür-
dürdüğünü, bu uğursuz çarkın kırılmasının yolunun da, 
insanlığı aydınlığa çıkaracak bu durdurulan medeniyetin 
yeniden harekete geçirilmesi olduğunu savunur. Ve bu 
mücadelenin adını Diriliş olarak koyar.

“İslâm medeniyeti mensup-
larının hepsi bir halktır ve bir 
millettir. Köklerimizi araştır-
malı, milleti, medeniyetimizi, 
devleti, ülkeyi yeniden tarif et-
meli ve ona göre şimdi yeniden 
doğan Türk İslâm ülkelerine de 
o görüşlerle yardımcı olmalıyız. 
Kendi pazarımızı kurmalıyız. 
Kendi birliğimizi kurmalıyız. Ve 
kendi büyük medeniyetimizin 
yeniden dirilişini gerçekleştir-
meliyiz.” diyerek özetler mede-
niyet algısını.

1933 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hayata göz-
lerini açan Sezai Karakoç, ilkokulu doğduğu ilçede, orta-
okulu Maraş'ta, liseyi Gaziantep'te tamamlayarak Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin mali bölümünden 1955 yılın-
da mezun olur. İstanbul'da “Gelirler Kontrolörü” olarak 
işe başlayan Karakoç, birkaç kez istifa ederek tekrar dön-
düğü maliye bürokrasisinde 17 yıl kalır.

Son istifasından sonra; Yitik Cenneti arayan, İnsanlığın 
Dirilişi için İslâm'ın Dirilişi'nin olmazsa olmaz olduğunu 
muştulayan, Çağa İlham veren medeniyet şehrinin inşa-
sında Sütunlar diken, bu şehirde Meydan Ortaya Çıktığında 
ebedi baharın geleceğini müjdeleyen, bu baharın en asu-
de zamanları, kutlu oruç zamanlarında Samanyolunda 
Ziyafetler veren, Hızır'la Kırk Saat geçirirken, “hükümdar-
ların hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz 
zulümler işlediği” vakitlere erdiğinde şaşıran, yeşil sarıklı 
ulu hocaların öğretmediğini zamandan öğrenirken dünya 
sürgününün uzamamasını dileyen bir Sezai Karakoç se-
lamlar insanlığı.

Bazen aylık bazen haftalık dergi şeklinde çıkardı-
ğı Diriliş'i bazen de Pazartesi Perşembe Günlüğü olarak 

gazete hâlinde yayımlar. Elli 
ciltlik eserleri, bu yazılardan 
derlenerek kitaplaştırılmıştır. 
Hatıralarını da dergide bölüm 
bölüm yayımlar ama kitaplaş-
tırmaz. Sebebi, hatıralarda adı 
geçen bazı insanların yayımla-
nan bazı bölümlere alınganlık 
göstermesidir. Yeniden yazılma-
sı gerektiği kanaatindedir. Bir 
sohbet sırasında, benim, hatıra-
ların yeniden gözden geçirilerek 
kitaplaştırılması ısrarım üzeri-

ne Üstad, zaman yokluğundan yakındı. Ben, buna özel 
bir zaman ayırarak yeniden yazmasının, gelecek kuşaklar 
için önemli olduğunu belirttiğimde; “Benim bir eseri böy-
le yazma lüksüm hiç olmadı, hep dergide bölüm bölüm 
yazdıklarımdan doğdu kitaplar.” diyerek, kitaplarının ya-
zılışıyla ilgili bir gerçeği açıklamış oldu.

 Dirilişin sürekli yayımlanmamasının ana etkeni, 
maddi tıkanmalardır. Bu durumu bir yazısında şöyle özet-

Bir Medeniyet Mimarı
Sezai Karakoç

MakaleMahmut KAÇARLAR
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ler: “Nasibimize düşen budur hep: Gitmek, gitmek, son-
ra çarelerin tükendiği yerde durmak. Ve sonra, sanki hiç 
doğulmayacakmış gibi umutsuz ve karanlık devrelerden 
geçip Allah'ın bize nasip ettiği bir gün yeniden başlamak.”

 Sezai Karakoç'a hayatı boyunca çeşitli ödüller verilmiş 
ama o hiçbir ödülü almamıştır. Kanımca, Üstad'a ödül ve-
renler, kendilerini ödüllendirmişlerdir. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından 2011 yılı Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Edebiyat dalında Sezai 
Karakoç'a verilmişti, Üstad cumhurbaşkanlığı makamına 
bir mektup yazarak ödülün beraatının posta ile gönde-
rilmesini, maddi ödülün, kültür işlerinde kullanılmasını, 
zira hiçbir törene katılamadığını ve hiçbir maddi ödül ka-
bul edemeyeceğini belirtmiştir.

1950 yılında henüz 17 yaşında bir üniversite öğren-
cisiyken yazdığı Mona Roza şiiri, Türk edebiyatının en 
gizemli ve en bilinen Sezai Karakoç şiiridir. Yazıldığından 
52 yıl sonra kitaplaştırılmıştır. Daha önce, elle çoğal-
tılarak, elden ele, dilden dile yayılmış, hakkında çeşitli 
efsaneler üretilmiştir. Sezai Karakoç, ömrünü vakfettiği 
Davaya dair ortaya koyduğu fikirler ve şiir anlayışı açısın-
dan “Mona Roza”yı katbekat aşan dizeler yazmıştır ama 
bir Sezai Karakoç simgesi gibidir bu şiir. Daha önce çe-
şitli korsan baskıları yapılan, 2002'de Üstad tarafından 
yayımlanan Mona Roza hakkında, yıllar sonra bir lise öğ-
rencisinin sorusuna cevap olarak: “Divan Edebiyatındaki 
gül, bülbül, leyla gibi kavramları cumhuriyet dönemi ede-
biyat akımları, önemsememiş, hafife almışlardır. Divan 
edebiyatının bu kavramlarının yeniden diriltilerek çağdaş 
bir “Leyla ile Mecnun” denemesidir Mona Roza” diyerek 
açıklar.

Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısakürek: “Ben yirminci 
yüzyılın, Sezai, yirmi birinci yüzyılın insanıdır.” diyerek 
vasıflandırır en sadık dostunu. Mülkiye'den okul arka-
daşı, ünlü şair Cemal Süreya, bazen bazı dizelerini ödünç 
aldığı ve şiirlerinde kullandığı, “Sezo” diye hitap ettiği 
Üstad için “Sıkışmış, sıkıştırılmış deha.” der. Genç kuşa-
ğın parlak düşünürlerinden Yusuf Kaplan: “Sezai Karakoç, 
sanatçı, düşünür ve bir ahlak anıtıdır. Bizi düşmekten 
kurtaracak olan, O'nun şairliği değil, ahlak anıtı olması-
dır. O şiirin ötesinde bir sanatçıdır. Estettir. Bir adamın 
ahlakı varsa estetiği de vardır. Asıl olan ahlaktır ve Sezai 
Karakoç'u büyüten de budur. O aynı zamanda kaynaklara 
ulaşmamızı sağlayan bir ırmaktır. Sezai Karakoç sarsar 
ve kendine getirir. Bugün bu ülkede yaşayan insanların 
sorunu, miyoplaşmadır. İnsanlar sadece kendi gettolarını 

düşünüyorlar. Oysa Sezai Karakoç'un kaygısı, tüm insan-
lıktır. Dili o yüzden herkese hitap eder” der.

Sezai Karakoç bir düşünürdür şairliğinden önce, ama 
şairliği ön plana çıkarılarak düşünürlüğü saklanmak is-
tenmiştir sanki. Çünkü çağa ve insanlığa sunduğu diril-
tici nefes, egemen batı medeniyetine alternatif teklif, 
hegamonik sömürücülerin ve onların yerli uzantılarının 
korkuları olmuştur. Batı, kendi dışındaki tüm hayat tarz-
larını değiştirip dönüştürerek kendi etki alanına almış, 
adeta kendileştirmiştir. Bunun tek istisnası İslâmî Hayat 
Tarzıdır. Son iki yüzyılda tüm çabalarına rağmen lokal 
başarıları olsa da, genelde istediği sonucu alamamıştır. 
Çünkü seküler bir hayatın Müslüman ruhunu kuşatması 
pek mümkün olamamaktadır.

 Sezai Karakoç çok mütevazı bir insandır. Fotoğraf 
vermez, televizyon programlarına çıkmaz, röportaj is-
teklerini (iki istisna dışında) kabul etmez. Şöhretin afet 
olduğunun bilincinde olan nadide şöhretlerden biridir. 
Kendisinden bahsedildiğinde sıkılan, kendi alışverişini 
yapan, devamlı müşterisi olduğu lokantada, kim olduğu 
anlaşılıp ayrıcalıklı davranıldığında, oraya bir daha uğra-
mayan, enflasyonun çok yüksek seyrettiği yıllarda kirada 
kaldığı evin kirasını, (ev sahibinin itirazına rağmen) üç 
ayda bir arttıran bir ahlak anıtıdır. İnsanı, hayvanı, tabi-
atı sever ve korur. Yemeklerden arta kalan şeyleri paket-
leyip sokakta kedilere ikram eden, yolda arabaların ezdiği 
kedilerin ardından,

“Kim öğretecek kedilere trafik bilgilerini,
Ki canlarıyla ödemekteler karşıdan karşıya geçmeyi”

diyen bir ince ruhtur Sezai Karakoç.

Sadakatlidir, parlak bir öğrenciyken, okulları hep üs-
tün derecelerle bitirirken Mülkiye'nin son sınıfında bir 
dönem kaybetmiştir. Sebebi; üstadı Necip Fazıl Kısakürek 
o dönemde Büyük Doğu dergisini çıkarmaktadır, yardım 
için onu Ankara'dan İstanbul'a çağırır. Bu çağrı tam da 
dönem sınavlarının yapılacağı zamana denk gelmiştir. 
Hiç tereddüt etmeden üstada koşar. Bu yüzden bir dönem 
sonra bitirir okulunu.

“Doğu'yu bileceksiniz, Batı'yı bileceksiniz, en iyi de 
İslâm'ı bileceksiniz ki çağa ancak o zaman doğru şeyler 
söyleyebilirsiniz.” diyerek sadece Doğu'yu sadece Batı'yı 
ve sadece İslâm'ı bilmenin günümüzde yeterli olmayaca-
ğını vurgular. Düşünceleri, geniş bir entelektüel kitle ta-
rafından dikkatle takip edilen Üstad, bu ümmetin kabul 
edilmiş duasıdır.
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Ey gözünün nûru millet
Gördüğü zillet olan
Ey gönlünün derdi hillet
Erdiği illet olan
Sürûr‑u sûret
Serdâr‑ı zuhûret
Güzel sultânım

Bize sorsan
Yıldız yıldıza bir mızrak
Yıldıza sorsan
En yakın dostu
Kim bilir ne kadar uzak

Gidişin yalnız koydu bizi
İkinci kez
Ne güzel saracaktın yaralarımızı
Bitecekti garâbet‑i garbiyyun
Gülecekti yetimler
Açacaktı kimsesiz bahçeler
En kızıl lâleleri

Kızıl demişken sultânım
Sana kızıl diyenler
Kızıla boyadı göğü yeri

Bırakmadı
Ne omuzda ser
Ne gözlerde fer
Bırakmadı sultânım

Seni anlamadılar bir asırdır
Sandılar ki bu hâlet
Bilinmez bir sırdır
Sandılar ki cehâlet
Seninle muâsırdır

Üzülme sultânım
Senin derdini bilen bir yiğit
Ha GELDİ ha gelecek
Ve bu ümmet bir daha gülecek

Ecdâdım
Bâ‘ dâdım
Bî idâdım
Her gün duânla başlar uykum
Esselâmu aleykum
Esselâmu aleykum
Esselâmu aleykum

Ayhan Yavuz AÇIKGÖZ

Zemherinin kırkında tutundu zaman
Ve yüreğimin eğretilerinde rapt edilen
Sükûnun gözyaşlarıyla yıkandı huzur
Kanat kanat çırpınan nefesimden beklediğim
Gözlerinin ayazında belirdi umarsız
Yazıkların yazgısıydı susuşun
Koyunlarda beslenen öfkenin intiharı
Yalnızlığın son imtihanıdır bu
Vuslatın can damarlarında
Ve ey özlenen
Çekip gittiğin son gidişin

Vakur edasıyla süzül yine bakışlarımda
Kıskançlığı çatlat gelişinle
Gülmeler hayâ etsin ılgıt tebessümlerinde
Ve ey özlemlenen
Mehtabın süzülüşüyle
Süzül yine semalardan
Yangın yerini çiğdemlendir
Ve söndür özlemim
Umarsız umursumalarımı umursa artık
Benliğinle benlendir benliğim

H. Taşkın ÖNEL 

Özlemlenen

Ayhan Yavuz AÇIKGÖZ / H. Taşkın ÖNEL Şiir
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şöyle ifade eder: “Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğu ve 
batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik (birr), o 
kimsenin iyiliğidir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, 
kitaplara, peygamberlere inanır. Allah rızası için yakın‑
lara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere 
ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere sevdi‑
ği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma 
yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık 
ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, 
bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.” 
(Bakara, 177).

Maruf kelimesi ise aklın ve dinin hoş gördüğü 
şey, iyilik ve ihsan anlam-
larına gelir. Allah (c.c.) 
kullarının yararına gör-
düğü şeyleri yani marufu 
peygamberleri vasıtasıy-
la insanlığa bildirmiştir. 
Kur’ân-ı Kerim'in emirleri 
maruf, yasakları ise mün-
kerdir. Kitabın emirlerine 
riayet etmek, yasakların-
dan da kaçınmak suretiy-
le Mümin, maruf olanı 
yaşatır. Mümin, marufu 
öncelikle kendi şahsında 
ihya ederek, topluma bu 
kapsamda ayna olur. Her 

İyilik ve kötülük gibi değerler sadece insana 
özgüdür. Canlı ya da cansız olsun diğer var-
lıkları bu ve benzeri olgularla nitelendireme-

yiz. Her birimiz iyilik lafzını duyduğumuzda hafıza-
larımızda ona dair birçok şey canlanır. Hayatımızda, 
anılarımızda, gönüllerimizde iyilik kelimesinin can-
lılığını, heyecanını, dirilticiliğini hepimiz değişik şe-
killerde yaşamışızdır. 

Hayatın merkezinde olması gereken iyilik kavra-
mı, İslâm literatüründe oldukça zengin bir yere sa-
hiptir. Birr, maruf, hayır, ihsan, hasene... kelimeleri 
nüansları olmakla beraber aynı manayı ifade eder. 
Birr; iyilik, ihsan, itaat, 
doğruluk, güzel davranış 
gibi manaları muhtevidir. 
Her müminin amacı birre 
ulaşmaktır ve tüm çabası 
da bunun içindir. Çünkü 
birr Allah'a itaat kastıy-
la yapılan salih amelleri 
kapsadığı gibi, insan iliş-
kilerinde saygı ve sevgi, 
hak ve adalet ölçülerine 
riayeti de içine alır. İnsan 
hayatına hakikatten 
ve hayırdan yana katkı 
sağlayan her şey iyilik-
tir. Kur’ân bu mefhumu  

Hayırda Yardımlaşmak

MakaleHayriye BİCAN
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Müslüman, tüm insanlık için hayrı istemek ve hayra 
teşvik etmek suretiyle, her an iyilikte yardımlaşmak 
yolunda olmalıdır. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emre‑
dip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar 
kurtuluşa erenlerdir.” (Âl‑i İmran, 104). Peygamber 
(s.a.v.) de şöyle buyuruyor: “Sizden her kim bir kötü‑
lük görürse onu eliyle düzeltsin, gücü yetmiyorsa diliyle 
düzeltsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin 
ki, bu imanın en düşük derecesidir.” (Müslim)

Hayır; iyi olmak, iyilik etmek, üstün olmak, iyi-
lik, güzellik yani her türlü iyi tutum ve davranış an-
lamında kullanılır. Hem dünya hem de Ahiret için 
faydalı olacak, eylem veya söylem olsun her türlü iyi-
lik de hayır diye adlandırılır. “Hayır olarak ne yapar‑
sanız Allah onu bilir. Azık edinin, bilin ki en hayırlı azık 
takvadır.” (Bakara, 197). Hayır kelimesi Kur’ân'da 
infak anlamında da kullanılmıştır. “Mallarını Allah 
yolunda hayra verip de sonra başa kakmayan, alanların 
gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında kendilerine 
has mükâfatları vardır. Onlara korku olmadığı gibi on‑
lar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 162). Hayra 
ve iyiliğe ulaşmak için kişinin sevdiklerinden Allah 
yolunda harcaması gerekir. “Sevdiğiniz şeylerden 
Allah yolunda harcamadıkça en iyiye (birr) ulaşamaz‑
sınız.” (Âl‑i İmran, 92). 

İhsan kelimesi ise, iyilik, güzellik, uygun ve gü-
zel olanı en güzel şekilde yapmak gibi anlamları 
ifade eder. Allah rızasına ulaşmak niyetiyle yapılan 
her güzel iş ihsandır. Cibril Hadisi'nde ihsan kavra-
mı, “Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. 
Sen onu görmüyorsan dahi o seni görür.” şeklinde ta-
rif edilmiştir. İhsan, Allah'ın huzurunda olduğunu 
unutmadan, her an Rabb'in murakabesinde olduğu 
bilinciyle, kulun hâl ve hareketlerine çeki düzen ver-
mesidir. Ruhi uyanıklık ve derinliği yoğunlaştırarak 
ihsan şuurunun izinde olmaktır. Allah ile beraber 
olduğunun şuurunda olarak, İlahi rızanın hakikati-
ne göre konuşmak ve yapmak, tevekkül ve teslimi-
yetle bu yolda ilerlemektir. İslâm, iman ve ihsan bir-
birinden ayrılmaz. Kişi Allah'a yaklaştıkça ihsanda 
derinleşir. Bu idrakin davranışlara sirayet etmesini 
ve hayata dönüşmesi için her mümin samimiyetle 
çalışmalıdır. “Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri 

elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok 
ki Allah, iyi davrananlarla (muhsinlerle) beraberdir.” 
(Ankebut, 69). 

Aslında iyilik kelimesinin sınırlarını belirlemek 
kolay değil. İyilik kavramı iç içe geçmiş olan alan-
larıyla birbirini destekler. Bu kelimeyi daha derunî 
olarak hikmetleriyle anlamak gerekir. İyilik kavra-
mının çerçevesine insanlığı fıtrat üzere sürdürme-
ye yardım eden her şey girer. İyiliği örneklendirip, 
saymaya çalıştığımızda satırlara sığmaz, sayfalar 
dolup taşar. Rabbimizin, salih olarak nitelendirdiği 
her güzellik buna örnektir. Dinimizin üzerinde has-
sasiyetle durduğu ebeveyne iyilikte bulunmak da bu 
kapsamdadır. Çünkü Kur’ân ve sünnet bunu hem 
birr hem de ihsan olarak adlandırır. Müminler ola-
rak her an Allah'a (c.c) şükür, anne-babaya teşekkür 
etme şuuru içinde olmalıyız. İyiliğin kapsam olarak 
temelinde her şeyi yaratan Allah'a itaat, yaratılana 
da merhamet ve şefkat ilkesi vardır. 

 İyilik ve yardımlaşma anlayışını hayatın en kü-
çük noktalarına kadar genişletmeliyiz. Hayır ve iyi-
likleri küçümsemeden, yapılabilecek en küçük bir 
şey bile ihmal edilmemelidir. Zaten niyet insanlık 
için güzel işler yapmaksa bunun büyüğü küçüğü 
olmaz. Unutulmamalı ki, bir şeyin küçüğü ciddiye 
alınmazsa büyüklerine ulaşılması çok da mümkün 
değildir. Kat kat yükselen bir gökdelenin inşasına 
temeline atılan bir kürek harçla başlanır. Az olma-
dan çok olmaz, birçok konuda bu böyledir. İyilikler 
iç içe geçerek dalga dalga genişler ve büyür. Öyleyse 
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yakaladığımızda, iyilikte yardımlaşma ve kötülükle-
re karşı koyma anlayışımızı sağlam temellere otur-
tabiliriz. Zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bizi 
buna motive eder. “Müslüman, Müslüman'ın karde‑
şidir, ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. 
Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihti‑
yacını görür. Kim bir Müslüman'ı sıkıntıdan kurtarırsa 
Allah da onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. 
Kim bir Müslümanı örterse (bedenini, ayıbını vs.) Allah 
da onu kıyamet günü örter.” (Buhari‑Müslim) 

İyilik ve hayır paydasında buluşup, hayır ve ha-
senat çağlayanlarında yıkanıp, Hakk'a doğru yürü-
yüşte yardım ve dayanışma üzere hayra koşmak, 
bizi içine düştüğümüz krizlerden kurtarır. Bunun 
için, insanlık için üsve-i hasene olan Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) “Mümin, müminin aynasıdır.” 
fermanını hayatın şiarı/parolası yapmak şart. 
Hayatın ruhunu ancak hayırda yardımlaşarak yaka-
larız. Hayır pınarından su içmeden, birr gölgesinde 
nefeslenmeden, ihsan zirvelerine varılmaz. 

“İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerine 
(takvada) yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine 
yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın ce‑
zası çetindir.” (Maide, 2). 

 “Herkesin bir yönü(bir tutumu)vardır. O hâlde (ey 
müminler) siz de hayır işlerine koşun. Nerede olursanız 
olun sonunda Allah sizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah 
her şeye kadirdir.” (Bakara, 148).

“Sıdk insanı birre götürür, birr de cennete götürür. 
Kişi doğru söyler ve doğruyu ararsa sonunda Allah'ın in‑
dinde doğru sözlü diye kaydedilir...” (Muvatta‑Tirmizi)

gelin en küçüklerinden başlayarak iyilik ve güzellik-
lerin çoğalmasında kendimize bir imkân daha tanı-
yalım. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Her maruf 
sadakadır.” buyruğunu şiar edinerek, iyilik ve güzel-
liklerin çoğalmasında fırsat yakalayalım. 

Müslüman kardeşine gülümsemek, selam ve-
rip hâl hatır sormak, mümin kardeşine her hâl ve 
vaziyette hüsnü zan beslemek gibi moral değerler, 
müminler arası iletişimi destekler. İletişimin kuv-
vetli olduğu toplumlarda iyilik ve güzellik daha ça-
buk yerleşir ve daha kolay yaşam alanı bulur. Güven 
duygusunun eksi değerlerde seyrettiği ve yaşamın 
stres yumağı hâline dönüştüğü günümüzde, olay-
lara doğru yerden, hakikat yönünden bakmak, kar-
şımızdakini anlamaya çalışmak, empati kurabilmek 
en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerdir. Hüsnü zan, 
İslâm'ın insanı baz alan değer yargılarının en be-
lirginlerindendir. Başka terminolojilere yönelerek 
dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmak yerine kendi 
öz kimliğimiz olan İslâm'a dönüp, sadece oradan 
beslenmeliyiz. 

Yardımlaşmak denilince öncelikle akla maddi 
şeyler gelse de, aslında manevi değerlerde yardım-
laşmak da çok önemlidir. Daha doğrusu bir kıyas-
lama içine girmeden, yerine göre ne gerekiyorsa 
yapılmalıdır. Kardeşini muhtaç olarak gördüğünde, 
bu içilecek bir yudum çorbanın yokluğu ya da gö-
nül darlığı şeklinde de olabilir. Mümine yakışan, 
ihtiyaç her ne ise, gücü yettiğince yardımcı olması-
dır. İslâm, hayatın maddi olmayan diğer vechesine 
de çok önem verir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
şu buyruğu bunun için güzel bir örnektir. Allah 
Resulü: “Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yar‑
dım et.” buyurdu. Mazluma yardım ederim, zalime 
nasıl yardım edeyim, diye sorulunca da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.): “Onu zulmünden alıkoyarsın, bu da 
ona yardımdır.” diye cevapladı. (Buhari-Tirmizi)

Mümin kardeşini kendine tercih etme erdemine 
ulaşabilirsek, iyilikte yardımlaşma enerjimiz de ço-
ğalacaktır. Bir birimizi anlama çabasında istikrarlı 
olduğumuzda, bunu da karşımızdakinden beklemek 
yerine ilk adımı atarak, hayra öncülük etme imkânını  
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Çocuk doğduğu andan itibaren anne ve 
babasının biriciğidir, ilk meleğidir. Tüm 
ilgi, şefkat, merhamet onun üzerinde-

dir. Ailenin ilk çocuğu sadece ebeveynleri tara-
fından değil, eve misafir gelen herkes tarafından 
ilgiye boğulur. Tüm dikkatler onun üzerindedir. 
Çocuk, ilk olduğu için anneciğinin ve babacığının 
ilgisini çekmek için ekstra şeyler yapmak zorunda 
kalmaz. Çünkü o tektir, çok tatlıdır, sevimli hâlle-
riyle etrafındakileri güldürür. 

Ebeveynlerinden, çevresinden gelen bu sınırsız 
ilgi ve sevginin sonsuza dek bu şekilde süreceğini 
düşünür.Bunun keyfini çıkartır, her şey çok güzel 
şekilde ilerler. Ama olanlar olur ve aileye yeni ka-
tılan bireyle birlikte birden her şey değişir. Ailenin 
merkezinde yer alan ilk çocuk, kardeşinin doğu-
muyla birlikte iktidarının sarsılacağı korkusunu 
yaşar. Buna hiç mi hiç ha-
zır değildir. Çevresinden, 
ailesinden gördüğü ilginin 
ve sevginin azalacağından 
endişe duyar. Bu duygular 
onu her insanın fıtratında 
olan kıskançlık duygusuna 
sürükler. Kıskançlık, diğer 
duygular gibi normaldir 
ama onun iyi yönetilmesi 
gerekir. 

Çocuk bir yandan yeni durumu anlamaya çalı-
şırken, diğer yandan evdeki merkez noktasını ko-
rumaya çalışır. Eve yeni gelen bebek hâliyle küçük 
ve savunmasız olduğundan ebeveynlerin ilgisi ona 
kaymıştır. Burada anne babanın doğru davranış-
ları göstermeleri özellikle ilk çocuk açısından son 
derece büyük öneme sahiptir. Yapılacak yanlış 
hamleler çocuğun duygusal dünyasında çeşitli ya-
ralar açacak ve böylece yanlış tutum ve davranış 
geliştirmesine neden olacaktır.

Aileye yeni dâhil olan kardeşin abisi ya da ablası 
olan ilk çocuğa bu rolün ne kadar güzel ve eğlenceli 
olduğu öğretilmelidir. Kardeşin gelmesiyle birlik-
te aile üye sayılarının arttığı ve bunun avantajla-
rı çocuğun anlayabileceği bir dille anlatılmalıdır. 
Kardeş biraz büyüyünce birlikte oyun arkadaşları 
olacakları ve tek başına oynadığı oyunlara nispe-

ten daha fazla zevk ala-
cakları söylenmelidir. 
Kısaca yeni oluşan ağa-
beylik ve ablalık rolle-
rinin eğlenceli, keyifli, 
olumlu yanları paylaşıl-
malı ve bu bağlamda ço-
cuk motive edilmelidir.

Burada anne ve ba-
banın çocukları arasında  

Eyvah! Kumam Geldi!
Kardeş, anne ve babadan kalan en değerli mirastır.

Anonim

EğitimZuhal GÜNEY 
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adaletli davranma, ilgiyi eşit miktarda gösterme 
noktalarında titiz ve hassas davranmaları çok 
önemlidir. Özellikle ilk çocuk bu yeni durumla bir-
likte paylaşma, adaletli davranma ve sorumluluk 
bilincinin oluşması gibi duygularla tanışır. Eğer 
ebeveynler bu durumu doğru, bilinçli ve sağlıklı 
yönetebilirlerse hem büyük çocuğun yeni tanıştı-
ğı duyguları benliğine güzel işler hem de kardeşler 
arası oluşabilecek krizin önüne geçilmiş olunur.

İlk çocuğun kardeşini kıskanıp nefret ve kız-
gınlık duygularına yenik düşmemesi için ebevey-
nlerin çocuklarına aile ruhu kazandırması gerekir. 
Aile üyelerinin her birinin yap-bozun parçaları gibi 
olduğunu, birinin eksikliğinde yap-bozun tamam-
lanamayacağı söylenmelidir. Hatta somut bir ör-
nekle çocuğa bu duygu yaşatılmalıdır. Örneğin; ai-
lece çekilmiş bir fotoğrafı yap-boza çevirip zaman 
zaman ilk çocukla oynamak ve oynarken eğlenceli 
vakit geçirmek aile birlikteliği ve bütünlüğü açısın-
dan son derece önemlidir. 

Yine yapboz ile oynarken çocukla sohbet edil-
meli, aile üyeleri hakkında olumlu görüşler beyan 
edilmelidir.

Abi ya da abla olan çocuk eğer kardeşine olum-
suz bir duygu besliyorsa mutlaka duygularını açık-
ça söylemesine de fırsat verilmelidir. Yoksa çocuk 
duygularını bastırıp iç dünyasında yaşarsa bir gün 

çok kötü bir patlama yaşayabilir. Bu da telafisi zor 
sıkıntılara sebep olabilir.

Çocuk bu yeni döneme alışana kadar çok soru 
sorar. Ebeveynler bu konuda sabırlı olmalı ve her 
sorusunu yanıtlamaya çalışmalıdır. Lakin çocuk 
bazı durumlarda tekrar tekrar kaseti başa sarar. Bu 
durumlarda ise anne-babalar çocuğun ilgisini fark-
lı yöne çekme, sevdiği mutlu olduğu işlerle meşgul 
etme gibi metotları kullanabilir. 

Çocuklar bazen aralarındaki anlaşmazlıklar-
dan ötürü kavga edebilirler. Kavga esnasında, ya 
da öfke anında anne babanın konuyu anlamaya 
çalışıp müdahale etmek yerine, ilk yapmaları gere-
ken kavgayı sonlandırmaları ve çocukların birbiri-
ne duyduğu öfkeyi dindirmeleri için onlara biraz 
zaman vermeleridir. Ebeveynler burada taraf tut-
mamalı, adaletle olayı çocukların kendi araların-
da çözmeleri gerektiğini savunmalıdır. Çocuklar 
sakinleştikten sonra konu anne baba gözetiminde 
ele alınmalı, çocukların çözüm yolları sunarak bu 
durumu tatlılıkla sonlandırmaları sağlanmalıdır. 
Ebeveynler çocuklarına yol gösterici rehber olmak-
tan öteye geçmemelidir. 

Yine önemli noktalardan biri kardeşler arası 
kıyas meselesidir. Aynı anne babadan doğsak da 
ne fiziki yapımız ne yeteneklerimiz ne de karak-
terimiz kardeşlerimizle aynı çizgi de seyretmiyor. 
Kimimizin edebi yönü, kimimizin çizimi, kimi-
mizin sayısal yeteneği daha baskındır. Bu yüzden 
anne baba aynı başarı ve beceriyi her çocuğundan 
aynı düzeyde beklememelidir. Beş parmağın beşi 
bir değildir. Her çocuğun farklı yetenekleri, farklı 
ilgileri, farklı özellikleri vardır, buna saygı duymalı 
ve kıyas yapmamalıdır.

Kardeşler arasında çıkan anlaşmazlıklardan 
ötürü sürekli küçük olan korunmamalıdır. Büyük 
çocuğa “Aaa, sen abi oldun, abla oldun, yakışmıyor 
bu tavırlar sana, hem o daha küçük anlamıyor, sen 
onu idare et.” gibi empatiden yoksun sözler sarf 
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etmek ve bu tarz tutumlar sergilemesini beklemek 
ilk çocuğa haksızlık olur. Bu da onun ikinci plana 
atıldığı, duygu ve düşüncelerinin artık önemsen-
mediği hissine kapılmasına neden olur. 

Unutulmaması gereken önemli hususlardan 
biri de çocuklar sözlerden çok davranış ve mi-
miklerimizi değerlendirir. Siz çocuklarınıza na-
sıl davranırsanız, yarın öbür gün çocuğunuz da 
çevresindeki bireylere aynı tarzda davranacaktır. 
Onun tutum ve davranışlarının belirleyicisi siz 
ebeveynlerisiniz. 

Bazı hassas anne ve babaların bu yazılanları 
okuduğunda bazı cümleler karşısında endişeye ka-
pılarak “İkinci çocuğu düşünmesek mi?” sözlerini 
duyar gibiyim. Sakın böyle düşünmeyin! Hatta “Bir 
çocuk sahibi oldum, çocuk özlemimi giderdim.” 
deyip yaşamlarını çekirdek aile olarak sürdürmeyi 
tercih eden aile tipleri de var. 

Kimi anne-babalar, izledikleri travmatik ha-
berler, dinledikleri seminerler ya da okudukları 
makalelerden ötürü çocuk sahibi olmaktan, onu 
doğru düzgün yetiştirememekten endişe duymaya 
başladı. Çocuk sayısını arttırmak yerine evcil hay-
vanlar alarak çocuklarına arkadaş, eve neşe katma-
ya çalıştı. Sonuç ne oldu: Genç nüfus sayısı azaldı, 
ebeveynlik, çocuk büyütme zorlaştı. Çekirdek aile 
sayısı arttı.

Sağlık probleminiz olmadığı sürece çocuğunu-
zu tek çocuk olarak bırakarak onu cezalandırma-

yın. Bir gün bir seminer programında alanında 
uzman bir hanım şunları söylemişti: “Anne ve 
babamı çok severim çok iyi insanlardır, ama bana 
yaptıkları en büyük kötülük tek çocuk olmamdır.” 
Bu beni çok etkilemişti. Çocuğunuz büyüdüğünde 
arkanızdan böyle söylemesini ister misiniz? Ya da 
bu durumu her defasında yüzünüze vurmasını… 
Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. 5 kardeşiz ve 
bunun avantajlarını her zaman yaşadım ve yaşa-
maya devam ediyorum.

Annelik babalık kolay değildir. Lakin eğlenceli 
ve keyifli bir yolculuktur. Hatalarınız elbette ola-
caktır. Burada dikkat edilmesi gereken anne ve 
babanın birbirini eleştirmesi yerine eksiklerini 
kapatarak birbirlerinin tamamlayıcısı olmalarıdır. 
Tencere kapak misali…

Burada özellikle vurgulanmak istenen ebeveyn-
lerin adaletli olmasıdır. Taraf olmak yerine, rehber 
olmaktır. Çocuklar arasında kıyas yapmak yerine 
her birinin ayrı ayrı zenginliklerini görebilmektir. 
Onların değerli olduğunu hissettirmektir. Doğru 
tutum ve davranışları sergilemek, bilinçli davran-
mak, onlara zaman ayırmaktır.

İnanın bunlara dikkat ettiğiniz sürece eviniz 
çeşitli zenginliklerle, güzelliklerle dolu çiçek bah-
çesine döner. Her bakımdan hem sizler hem de ev-
latlarınız huzura erer. Evinize girip çıkan misafir-
leriniz bu huzur rüzgârını her daim hisseder.

Huzur kokulu hanelerinizin olması siz değerli 
annelerin ve babaların ellerinde…
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rini düşünüyorum. Bu nedenle sosyal medya sadece 
zararlıdır demek haksız bir tespit olurdu. Bu duru-
mun da bağımlılık türlerinden bir tür olduğunu ve 
ilk başlarda kulağa ve bize hoş gelen durumların 
sonralarda bizleri zor durumda bırakabileceğini 
aktardım. Bunun için videolar, filmlerden kesitler 
ve bilimsel bir takım verileri kullandım. Şu anda 
evdeki herkes sosyal medyada asla kendi resmini, 
ev adresini, şifrelerini ya da kişisel bilgilerinin pay-
laşılamayacağını biliyor. Mümkün olduğu kadar da 
bu platformları sınırlı hâle getirerek, günde 1 saat, 
kullanmaya gayret sarf ediyor. Hayat boşluk affet-
meyeceği için de okul ve sonrası saatlerde evde nasıl 
bir program uygulayacaklarını da birlikte planladık.

Yıllardır çocuklarla çalışmış bir öğretmen, 
bir süredir bir okul idaresinde çalışan 
bir eğitim yöneticisi ve evinde beş çocuk 

büyüten bir baba olarak kendime bu aralar çok sık 
sorduğum bir sorudur, şimdiki çocuklar ne ister? 
Ortada bir soru olunca cevap da bulmak gerekmek-
tedir. Bunun cevabını ise maalesef henüz tam olarak 
bulabilmiş değilim. Sadece bulma çabasında olduğu-
mu düşünüyorum.

Şimdiki çocukların dört şey istediklerini düşü-
nüyorum. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Beğenilmek, 
hız, haz ve fast food. Peki, nedir bunlar ve benim 
kendi içimdeki bu konulara ilişkin çözüm çabalarım 
neler olmuştur? 

Öncelikle çocukların kendi yaşlarının çok üs-
tünde bir durum olan beğenilme duygusunun esiri 
olduklarını görmekteyim. Özellikle sosyal medya 
takip eden çocuklar bu tehdit altındalar kanaatin-
deyim. Ben kendi içimde şöyle önlemler almaya 
çalıştım.

İlk olarak sosyal medyanın muhtemel zararları 
ve faydaları hakkında konuşma fırsatı oluşturdum. 
Bizim istemediğimiz şeylerin sadece zararlarından 
bahsetmek bizleri fazla önyargılı hâle getireceğin-
den muhataplarımızın bizi dinlemek istemeyecekle-

Şimdiki Çocuklar Ne İster?
“Eğer her şey kontrolün altında ise yeterince 

hızlı gitmiyorsun.” 
W. J. Cameron

EğitimMuhammed MERT
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İkinci olarak çocuklarımız hız istemekteler. 
Her şeyin hemen olmasını ve sonuçlanmasını bek-
liyorlar. Yerli yapım çizgi filmler onlara çok yapay 
geliyor ve bu yavaşlığa katlanamıyorlar. Bu sorunu 
aşmak için onlara başarılı insanların bu başarıya 
nasıl ulaştıklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyo-
rum. Sahnede, zirvede gördüğümüz insanların ant-
renman esnasında nasıl zorlandıklarını, itiraflarını 
onlara okuyorum. Bir meyvenin bile erkenden da-
lından koparılırsa acı olduğunu ancak olgunlaştık-
tan sonra koparılabileceğini onlarla paylaşıyorum. 
İçinde sabır gerektiren bir etkinliğe de birlikte ka-
tılmalarını sağladım. Çocuklarım hafta sonları bir-
likte resim kursuna başladılar. Bu onların hem sev-
dikleri bir etkinlik hem de yavaş yavaş gelişmelerini 
görebiliyorlar. 

Üçüncü husus haz. Çocuklar yaptıkları her şey-
den haz duymak istiyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar 
muhakkak hoşlarına gitmeli ve bir şey hoş değilse 
faydasızdır gibi bir düşünceye de kapılıyorlar. Bu 
durum bizlerin önündeki en büyük engellerden bi-
risini oluşturmaktadır. Eğitimciler olarak bizler de 
zaman zaman sınıflarımızı haz kökenli tasarlama 
çabasına düşmekteyiz ve öğretmen kendini öğren-
cilerini eğlendirmekle yükümlü zannediyor. Bu ko-
nunun çözümü için de oldukça sabırlı ve iletişim 
kanallarını açık tutmak gerekiyor. Kendi hayatla-
rından vereceğimiz örnekler onlar için çok etkili 
oluyor. İğne olmak hoşa gitmese bile sağlığımıza 
kavuşmak için gereklidir demek bile bir farkındalık 
oluşturuyor. Başarının kendisinin acı meyvesinin 
tatlı olduğunu onlara göstermeliyiz. Mesela burada 
gördüğünüz ellerin İngiliz kürekçi Alex Gregory'e ait 
olduğunu ve çok da haz veren bir durum olmadığını 
konuşma şansımız oldu. 

Son olarak fast food bizler için büyük bir engel 
oluşturmakta. Ben bir yere gideceksem mümkün ol-
duğu kadar yemek sorununu evde çözerek gitmeye 
çalışıyorum ancak görüyorum ki çocuklar tok olarak 
çıksalar dahi fast food ya da abur cubur yemek için 

özel bir çaba sarf ediyorlar. Bunun çözümü için üç 
yol uyguladık. İlk olarak kontrollü serbest bıraktık. 
Mümkün olduğu kadar bu duyguyu da tatmalarına 
imkân sağladık. İkinci olarak neden sınırlandırdığı-
mızı sağlık sebepleriyle açıkladık. Üçüncü olarak da 
alternatifini bularak oraya gitmeye çalıştık. 

Tüm bunların sonunda karşımızda hâlâ hata ya-
pan, hâlâ hız ve haz arasında gidip gelen ve fast food 
yemek isteyen çocuklarım var. İşte buradaki mesa-
jım sevgili ebeveynlere. Süreçlerin tamamında ço-
cuklarla ilgili bir sorunu onlardan bağımsız ve ben 
sizin babanızım ben ne dersem o olur diye çözme 
çabasında olmadım. Çünkü benim rakibe değil, bir 
sorunu çözmek için işbirliği içinde çalışabileceğim 
kişilere ihtiyacım var.

Son olarak burada asıl önemli olan sonuçlar de-
ğil, süreçtir. Bizler bunların bir günde değişmesi-
ni beklememeliyiz. Çocuklarımızın kendi ayakları 
üzerinde durmaya başladıklarında edinecekleri ka-
zanımlar için çaba sarf ediyoruz zaten bizler. Aksi 
takdirde biz de bak gördün mü, o kadar konuştum 
ve hiçbir şey değişmedi dersek hız tuzağına düşmüş 
olmaz mıyız? Ayrıca her şeyin bizim kontrolümüz 
altında olduğunu sanıyorsak büyük bir yanılgının 
içindeyiz ve bu durum bizi yavaşlatırken çocukları-
mızın da olgunlaşmasını geciktirecektir. 

İNNÂ LİLLAHİ VE İNNÂ İLEYHİ RÂCİÛN

Medeniyet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer 
KÜÇÜKAĞA Hocamızın muhterem valideleri 
Halise Küçükağa Hanımefendi Hakk'ın rah-
metine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı 
Hak'tan rahmet ve mağfiret diler, başta ho-
camız olmak üzere kederli ailesine ve bütün 
yakınlarına sabr-ı cemiller niyaz ederiz. 

MEDENİYET VAKFI
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felakete ve fesada yol açtığı muhakkaktır. Rabbin vah-
yi ile irtibatını koparmış, dolayısıyla terbiye edilmemiş 
ilmin yeryüzünü nasıl fesada uğrattığı meselesine tek-
rar döneceğim ama ilkler önemlidir demiştim. Şimdi 
ilk insan Âdem (a.s.)'in yaratılışına bakalım ve burada 
Rab-insan-ilim ilişkisini anlamaya çalışalım.

Rabbimiz, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” 
dediği zaman melekler, “Sen yeryüzünde kan dökecek 
ve fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın?” demişti. 
Meleklerin bu itirazına karşı Rabbimiz, “Ben şüphe‑
siz sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi. Ve Âdem'e bütün 
isimleri öğretti.” (Bakara, 30-31) Burada gözden kaçır-
mamamız gereken husus şudur: Rabbimiz meleklerin 
itirazına karşı “Hayır, kan dökmeyecekler, fesat çıkarma‑
yacaklar.” dememiş, bu itiraza Âdem (a.s.)'e ilmin ilk 
basamağı olan isimleri öğreterek cevap vermiştir. O 
hâlde insan kan dökebilir, yeryüzünde fesat çıkartabi-
lir, ekini ve nesli bozabilir. Ancak Rabbinden öğrendi-
ği isimlerle ilim öğrenmiş, bu ilim ile diğer öğrendiği 
ilimleri terbiye edebilmiş ve tüm bunlarla şahsiyet bul-
muş insan, fesat ehli değil ıslah ehlidir.

“Oku, yaratan Rabbinin adıyla! O, insanı 
pıhtılaşmış kandan yarattı.” (Alak Suresi, 
1‑2)

İlahi vahiy, insana ilk olarak bu hitap ile geldi. 
İlklerin her zaman için önemli olduğunu düşünmü-
şümdür. Hele ki bu ilk, sonsuz ilim sahibi Rabbimizin 
vahyine ilişkin ise daha fazla önemi haizdir.

Tüm insanlığa gönderilmiş, hükmü kıyamete kadar 
devam edecek olan bir kitabın ilk hitabının ne olacağı, 
hiç şüphesiz büyük öneme sahiptir. Çünkü ilk hitap, 
ilk mesajdır ve üzerine inşa edilecek nizamın temeli-
ne işaret vardır. Dinimizin ve ondan neşet eden me-
deniyetimizin temelinin bu hitap dolayısıyla “okumak” 
olduğunu söyleyebiliriz. Okumak ama nasıl okumak? 
Bu okumanın bir sınırı, bir usulü var mıdır? Okuma 
amelinin failine dair bilgi mevcut mudur? İlk vahyin 
ilk ayetleri bu sorulara cevap verir.

Okumak, yaratan Rabbin adıyla olmalıdır. Çünkü 
sonsuz ilim sahibi odur; insana bilmeyi, bildiği ile 
amel etmeyi öğretendir. O, yaratandır. “Hiç yaratan bil‑
mez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden 
haberdardır.” (Mülk, 14) Bu noktada yaratılan insan, 
yaratan Rabbin vahyine kulak vermek sorumluluğun-
dadır. Çünkü mesaj, Rabbdendir ve Rabb ıslah eden, 
terbiye edendir. Burada kul için hadler, sınırlar çizil-
miştir. Rabbin adıyla okunmayan ilim, ıslah ve terbiye 
edilmemiştir. Islah ve terbiye edilmeyende azgınlık, 
taşkınlık ve haddi aşmışlık vardır.

İnsan duyularıyla, aklıyla ve tecrübeleriyle ilim 
elde edebilir fakat elde edilen bu ilim ancak ilahi va-
hiyle terbiye edilir ve bu şekliyle insanlığın hayrı-
na kullanılır. Terbiye edilmeyen ilmin yeryüzünde  

İlim İlm(i) Bilmektir,  
İlim Haddin Bilmektir

MakaleAhmet Ali YÜKSEL
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Yunus Emre'nin adeta Kur’ân'ın ilk ayetlerini tefsir 
ettiği şu mısralarını hepimiz biliriz:

İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsen 
Bu nice okumaktır

Bu mısralarda asıl anlatılmak istenenin “İlim ken-
din bilmektir.” kısmı olduğunu söyler. İlk mısranın an-
lamı üzerinde pek düşünmeyiz. Sanki ilk mısra, ikinci 
mısraya hazırlık olsun diye yazılmış, alelade bir teker-
lemedir. Hâlbuki ilk mısra anlaşılmaksızın ikinci mıs-
rayı tam manasıyla kavrayamayız. Yunus'un maksadını 
daha açık ortaya koymak için ikinci ilim kelimesinden 
sonra “i” şeklinde bir müdahalede bulunarak ilk mısrayı 
“İlim ilim(i) bilmektir.” şeklinde okuyabiliriz. Bu müda-
haleden sonra ilim, ilimi yani bilmeyi bilmektir mana-
sı ortaya çıkar ki bu da ilmin mahiyetini ortaya koyar. 
Yani kişi kendini bilmeden önce bilmenin ne olduğunu 
bilmelidir. Bilmenin mahiyetini bilmeyen kendini bi-
lemez, kendini bilemeyen de haddi bilemez. Haddini 
bilmeyen için ise okuma, fayda vermeyen bir okumadır. 

Dikkat edelim burada bilme eylemi, kişiden önce 
bilmenin kendisine yönelmiştir. İlk inen ayetlerde 
vurgunun okuyandan önce okumanın Rabbin adıyla 
olması gibi bir vurgudur bu.

Bilmenin mahiyeti, tek başına başka bir yazının 
konusu olacak kadar geniştir. Bu yüzden bu kadar 
açıklamayı yeterli bularak “kendini bilmek” konusuna 
gelmek istiyorum. 

“Kendini bilmek”, Türkçemizde “haddini bilmek” 
anlamında kullanılır. Kur’ân-ı Kerim'de ise haddi aş-
mışlık “tuğyan” kelimesi ile anlatılır. Bu mesele o kadar 
önemlidir ki, halk arasında “haddini bilmek” İslâm'ın 
altıncı şartı olarak söylenir.

Yeryüzünde sürüp giden bozgunculuğun ve fesa-
dın sebebi kişinin yaratan-yaratılan ilişkisini unutarak 
kendini bilmekten uzaklaşmasıdır. İlmin afeti olarak 
söylenen kibir, kişinin kendisini olduğundan fazla bil-
mesidir. Kibirde de bu manada haddi aşmışlık vardır. 
Karun'a “Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) 
iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama.” denildiği 
zaman Karun kibirlenerek “O (servet) bana ancak ken‑
dimdeki bilgi sayesinde verildi” (Kasas, 77-78) demişti.

Karun'un bu kibrinin tezahürünü Batı'nın sunduğu 
medeniyet anlayışında görebiliyoruz. Vahiy ile bağını 
kopartan, akılcılığı ve bilimciliği medeniyetinin baş 
taşları yapan Batı, insanlığa iki dünya savaşı armağan 
etmiş, icat ettiği kitle iletişim silahları ile savaşı cephe-
lerden masum sivillerin evine hatta bebeklerin beşiğine 
kadar taşımıştır. Mevcut dünya nüfusunun on mislini 
taşıyacak şekilde üretim yapıldığı hâlde milyonlar-
ca insanın açlıkla pençeleştiği bir dünya vardır artık. 
Doğmuş bir çocuk için sarf edilecek paranın, çocuğun 
doğmaması için kürtaja harcandığı bir para; kâğıt üze-
rinde kadına özgürlük edebiyatı yapılırken moda etkin-
liklerinde metalaştırılmış bir kadın vardır. Cinsel tacize 
dur denilerek hassasiyet kasılırken uyuşturucuya, alko-
le, cinsel içerikli yayınlara serbestlik vardır. 

İnsanlığın kurtuluşu için yaratan-yaratılan-ilim ilişki-
si tekrardan kurulmalı, insan haddine dönmelidir. İnsan 
kendini bilmek için kendine gelmelidir.

İNNÂ LİLLAHİ VE İNNÂ İLEYHİ RÂCİÛN

Türkiye'nin önemli ilim, fikir ve dava adam-
larından ve İmam Buhari Vakfı hocalarından 
Muhterem Hasan KARAKAYA Hocaefendi 
rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Merhuma 
Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, kederli 
ailesine ve bütün yakınlarına sabr-ı cemiller 
niyaz ederiz. 

MEDENİYET VAKFI
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Vahyin aydınlığında medeniyet in-
şasına katkı sunmayı ilke edinen 
Medeniyet Vakfı, en büyük yatırımın 

insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle faali-

yetlerine ara vermeden devam etmektedir. 

İslâm vahyinin doğru anlaşılması, milli ve 

manevi değerlere sahip ahlaklı bireylerin yetiş-

mesi yolunda yapmış olduğu çalışmaların bir ne-

ticesi olarak 10 Aralık 2017 Pazar saat 12.00'de 

Medeniyet Vakfı Güneşli Kültür Merkezinin açı-

lışı gerçekleşti.

Semt sakinlerinin ve gençlerin ilgi gösterdiği 

açılışa vakfın hocalarından M. Rüştü İzgöer ve 

Mehmet Aydın da teşrif ettiler ve kısa konuşma-

lar yaparak kültür merkezinin ülkenin ve ümme-

tin hayrına olması dualarında bulundular.

Açılışta kültür merkezinin haftalık ve aylık 

programlarının olduğu dile getirildi. Haftanın 

belirli gün ve saatlerinde çocuklara, öğrencile-

re, gençlere, esnafa, yaşlılara, hanımlara yönelik 

düzenli ve uzun soluklu çalışmaların yapılacağı 

duyuruldu. 

Ayrıca kültür merkezi bünyesinde öğrencilere 

haftalık takviye kurslarının, etüt derslerinin de 

verileceği ifade edildi. 

***

Aşağıdaki metin, Behram Çavuş Camii Emekli 

İmam Hatibi M. Rüştü İzgöer'in 15 Şubat 2018 

Perşembe günü kültür merkezinde yaptığı konuş-

madan özetlenmiştir. 

“Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları 

o elçiye, o ümmî peygambere uyanlar (var ya), işte 

o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülük‑

ten men eder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri 

Medeniyet Vakfı  
Güneşli Kültür Merkezi 

Dualarla Açıldı

Haberİzzet ORAK
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haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirle‑

ri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, 

ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura 

(Kur’ân'a) uyanlar var ya işte kurtuluşa erenler on‑

lardır.” (A‘râf, 157)

Allah'ın İzni Dairesinde Resulullah'ın He‑
lal‑Haram Koyma Yetkisi Vardır

Günümüzde bazı insanlar peygamberin haram 

kılma yetkisinin olmadığını söylemektedir. A‘râf 

Suresi 157. ayet-i kerimede Rabbimiz “Onlara te‑

miz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” buyuruyor. 

Bunu yapan kimdir? Elbette ki Peygamber aley-

hisselamdır. Bununla beraber Tevbe Suresi'nin 

29. ayetinde de bu konu geçer:

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret 

gününe inanmayan, Allah ve Resulü'nün haram kıl‑

dığını haram saymayan ve hak dini kendine din edin‑

meyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye 

kadar savaşın.” (Tevbe, 29)

Bu ayet-i kerimede haram kılma yetkisinin 

iki faili bulunmaktadır. Bunların ilki Allah, di-

ğeri de Resulullah'tır. Eğer haram kılma yetkisi 

sadece Allah'ta olsaydı o zaman burada peygam-
berin zikredilmemesi gerekirdi. Buradan anlıyo-
ruz ki; Allah (c.c.) Resulü'ne bir alan bırakmıştır. 
Resulullah da birtakım konular hakkında “Bu, 
ümmetim için helal; bu, ümmetim için haramdır.” 
demiştir. Şimdi buna bir örnek vereceğiz. Nisa 
Suresi'nin 23 ayeti:

“Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halala‑
rınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, 
sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin 
anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup 
evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kı‑
lındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşme‑
mişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. 
Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız 
kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak ge‑
çen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 
(Nisa, 23)

Bir erkeğin nikâh yapamayacağı, Allah tarafın-
dan yasaklanmış olan hanımlar kimlerdir? Bunlar 
Nisa Suresi 23. ayet-i kerimede tane tane anlatıl-
mıştır. Ayetin sonuna doğru “İki kız kardeşi aynı 
anda nikâhlamanız da haram kılındı.” buyrulmuştur.  
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Peki, hanımımın teyzesini alabilir miyim? Ayet-i 
kerimede böyle bir yasak yok. Halasını alabilir 
miyim? Ayet-i kerimede böyle bir yasak da yok fa-
kat bu haramdır. Bunun haram oluşu hadis ile sa-
bittir. Buhari ve Müslim'de geçen hadiste bir kişi 
aynı anda hanımının teyzesini ya da halasını ala-
mayacağı beyan edilir. Bu yasak ayet-i kerimede 
geçmiyor. Kur’ân-ı Kerim'in başka yerinde de yok-
tur. İşte burada Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
hadisiyle bu konu sabit olmuştur. Altın yüzük 
takmak, ipek elbise giymek bunlar da hadislerle 
sabittir. Bazı hayvanların etlerinin yenmesinin 
haram olması bunlar da hadislerle sabit olmuş-
tur. Anlaşılan odur ki Resulullah Efendimize 
yüce Rabbimiz bir alan bırakmış, bu alanda da 
Efendimiz yine Rabbimizin izni ölçüsünde, vahye 
uygun olarak “Bu, haram; bu, helal demiştir.”

Peygamber Efendimize (s.a.v.) Saygı

A‘râf Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinin de-
vamında “O peygambere inanıp ona saygı göste‑

ren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen 

nura (Kur’ân'a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa eren‑

ler onlardır.” buyurulmuştur. Peygambere saygı 
göstermek, adı anıldığı zaman en kısasından 
“Allâhumme salli alâ seyyidine Muhammed.” de-
mektir. Peygamberin adı anıldığı hâlde salavat ge-
tiremeyen için Peygamberimiz (s.a.v.) “Burnu yer‑

de sürtsün.” buyurmuştur. Bir anda insana ağır bir 
ifade gibi gelebilir bu. Hayır, ağır değil; Efendimiz 
buyurmuşsa mesele bundan ibarettir ve de doğ-
rudur. Her cuma dinlediğimiz ayet-i kerimeyi ha-
tırlayalım: “Allah ve melekleri nebiye salat ederler.” 
(Ahzab, 33/56) Çok açık bir ayet. Allah ve melek-
leri nebiye salat edecekler fakat Efendimizin adı 
anıldığında bir Müslüman salat getirmeyecek? 
Olacak iş mi? Bunun izah edilir bir yanı olabilir 
mi? Evet, iş salatla/salavatla bitmiyor, en güze-
li Efendimizin sünnetine bütünüyle sarılmak ve 
onun hayatını hayatımıza tatbik etmek. Bu doğ-
rudur ama salavat getirmemenin sebebi ne olabi-
lir? Bunlar birbirinden ayrı şeyler değil ki!

Şimdi gelin, biz de Hz. Peygambere (s.a.v.) 
derin saygı duyanlar, onun dinine yardım eden-
ler olarak bir seferberlik ilan edelim. Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) hayatını güzelce bir okuyalım. 
Şahsiyetini güzelce öğrenelim. Seferberliğe kalk-
tığımız zaman iyi bir donanıma sahip olmak ge-
rekmektedir. Seferberlik için ilk önce Efendimizin 
(s.a.v.) hayatını öğreneceğiz. Onun bize tebliğ et-
tiği Kur’ân-ı Kerim'i öğrenip yaşayacağız. Namaz 
kılmasını ve kıldırmasını öğreneceğiz. Bunun için 
ehliyetli kimseler olmaya gayret edeceğiz. İcazet 
alabilecek kıvama geleceğiz. Her sene hiç olmazsa 
bir kere Kur’ân-ı Kerim'i meali ile birlikte okuyup 
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hatmedeceğiz. Bu da yetmez, daha geniş açıkla-
malara, tefsirlere bakacağız.

Niye seferberlik ilan ediyoruz? Çünkü karşı ta-
raf topyekûn saldırıyor, ümmet-i Muhammed'in 
canını yakıyor. Biz de topyekûn seferberlik 
ilan etmezsek güzel Müslümanlar, samimi 
Müslümanlar, fedakâr ve cefakâr Müslümanlar 
olmazsak bizi de ezer geçerler, çocuklarımızı da 
ezer geçerler. Nesillerimiz kaybolur, biz de kaybo-
luruz. Dolayısıyla aramızdaki organizeyi de güçlü 
hâle getirmemiz gerekiyor. Tane tane olmak bir 
güç değildir. Ancak o taneler bir araya gelirse bir 
güç olur. 

İki günümüz birbirine eşit olmasın. Efendimiz 
(s.a.v.) bize hedef gösteriyor. Bir seferberlik baş-
latalım. Allah'ın dinine yardım için bir fedakârlık, 
bir seferberlik içine girelim. Rabbimiz bizlere yar-
dım eylesin! Ümmet-i Muhammed (s.a.v.) son de-

rece sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Daha evvelki 
dönemleri de atlattık, bunu da inşallah atlataca-
ğız ama o zamanki insanlar büyük fedakârlıklar 
gösterdiler. Bizler de aynı fedakârlığı gösterirsek 
Rabbimiz bizlere de hayırlı neticeler nasip eder 
inşallah!”
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olan Mustafa Usta şimdi ateşi harlamakla meşguldü. 
Bir yandan da oğullarına emirler yağdırıyor, istediği 
şeyin hemen oluvermesini bekleyen bir titizlikle söy-
lediği şeyi birkaç kez yineliyordu. İşlerin bir saniye bile 
gecikmesine tahammülü yoktu, hem kızıyordu ikinci 
an'a uzayan işlere hem de birkaç dakika geçer geçmez 
sanki az önce kızan kendisi değilmiş gibi bir türkü tut-
turuyordu avluya yayılan ince, çatallı sesiyle:

“Ben bir güzel gördüm Bahri Baba Parkı'nda

O beni seviyormuş, olamadım farkında…”

Oğulları, kızı elaltı idiler. Kaytaranı olmayan kü-
çük bir atölyeydi burası, tez canlı insanlarla dolu bir 
fahreydi.

Selam verdi. Boynu, son selamın solunda yana eğik 
bir hâlde öylece kalakaldı. Çıldır çıldır bakan yeşil göz-
leri döşekte takılıp kalmıştı. Çaresiz, matem dolu fakat 
apaçık bir çift göz… Başını hiç oynatmadan vücudunu 
da aynı yöne çevirdi. Ellerini yumruk yapıp yere koy-
du, dört elli yürüyerek döşeğin yanı başında durdu. 
Hanife iyice ağırlaşmıştı. Açık, tereddütsüz, iri gözle-
riyle yavrusuna bakıyordu. Günlerdir verdikleri ilaçlar 
fayda vermemiş, evde kaynatılan hiçbir ot Hanife'nin 
siyah gözlerini geri getirmemişti. Tedbir alınmış hatta 
tükenmişti. Şimdi beklemek zamanıydı. Gözde ışıkla, 
gönülde sükûnetle beklemek. Dik kafayla değil, eğik 
boyunla beklemek. Dua edilen ve beklenen iyi neticeyi 
değil, gelen ve gelecek her şeyi beklemek. Şimdi bekle-
mek zamanı idi.

“Söylesene yaşlı bilge! Yaşlandığımız için mi 
daha çok anarız ölümü, ölümü anmak mı yaş‑
landırır bizi?”

Akşam oluyordu. Mahallenin küçük, ahşap mesci-
dinden müezzinin yanık sesiyle okuduğu ezanı dinledi. 
Hemen namaza durdu. İlk selamı verir vermez solda, 
ince kauçuk döşekte yatmakta olan Hanife'ye baktı, 
çocuğun nefesi iyice ağırlaşmıştı. Elinin tersiyle yana-
ğına dokundu, ateşi vardı hâlâ. Sonra sakince yeniden 
kıbleye çevirdi yüzünü. Yeniden namaza durdu.

Avlu hareketliydi. Kışın artık kendini iyiden iyi-
ye hissettiren havası buğulu nefeslerle ateşin kızıllı-
ğında hızla eriyip kayboluyordu. Ocağı yakmışlardı. 
Geceden yoğrulan çamurlara gün boyu şekil vermiş 

Ana
“Zamanın, ölümünün acısını büyüttüğü”ne…

Said ÖZDEMİR Hikêye
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Bakır tasın içindeki suyun iyice ısınmış olduğunu 
fark etti dokununca. Hemen kalktı, odanın kapısını 
açıp kıza seslendi. Bakır tas bir gitti, bir geldi. Bezi ıs-
lattı. Hanife'nin alnına koydu, bekledi…

Avludaki sesler de hareketlilik de azalmıştı artık. 
Ateşin harı azalmış, avludaki elaltılardan birçoğu çe-
kilmiş, Mustafa Usta'nın sesi de sanki gözleri gibi kı-
sılıp duyulmaz hâle gelmişti. Kuyudan sular çekildi. 
Kız bahçeyi bir baştan bir başa yıkadı. Sonra bir kova 
daha çekip babası Mustafa Usta'ya abdest aldırdı. Yatsı 
ezanı okunalı yaklaşık bir saat olmuştu. Bu abdest son 
işti bahçede. Bahçe kızıl bir sessizliğe büründü. Şimdi 
küçük odadan Kur’ân sesi yükselecek, az sonra günün 
ağzı bir “Amenerresulü” ile mühürlenecekti. Sağa dö-
necek, sağ eli sağ kulağının altında yeri dinlemeye baş-
layacaktı Mustafa Usta. 

Ne namaza başlamadan önce ne de namazdan son-
ra bir kez sormamıştı Hanife'yi, sadece gözünün ucu ile 
çocuk ile yanı başındaki annesini şöyle bir yoklamıştı, 
o kadar…

Şimdi her şey uykuya geçmişti. Gün boyu harıl 
harıl işleyen fahrenin ocağındaki ateş küllenmeye 
başlamış, gelip gidenlerle bir panayır yerini andıran 
avlu sessizliğe bürünmüştü. Avluyu saran taş odalar-
daki insanlar diyetini gündüzden ödedikleri huzurlu 
ve derin bir uykunun kucağında dalıp gitmişlerdi. Bir 
tek o oturuyordu döşeğin başında, nefesini dinliyordu 
Hanife'sinin. Evet, aslında herkes biliyordu Hanife'nin 
hasta olduğunu, herkes dua ediyordu ama artık elden 
gelenler yapılmış, tüm acılar “Nasılsa iyileşir.” temen-
nisiyle bastırılmıştı.

Sokağın sarı lambasından direkli tavana vuran ışık 
odayı loş bir aydınlıkla aydınlatıyordu. Hava iyiden iyi-
ye soğumuştu. Soba sönmüş, ayağını ısıttığı tandırın 

ateşi de küllenmişti. Üşüdüğünü fark etti, genç kızlık 
hırkasını aldı sırtına. Hâlâ gençti, güzeldi, Mustafa 
Usta'ya tattırdığı ikinci kız sevgisinden sonra daha da 
gençleşmişti. Dua hâlindeydi, beklemedeydi.

Oda soğudukça Hanife'nin ateşi arttı. Son gelen su 
Hanife'nin ateşiyle ısınıyor, odanın havası ile soğuyor-
du. Duvardaki ahşap saatin sarkacı sağa sola gittikçe 
uykular derinleşiyor, dua hızlanıyor, Hanife daha da 
ateşleniyor, soğuk avluda bir kuşun kanatları daha çok 
yayılıyordu.

Sonra birden titremeye başladı Hanife. Mustafa 
Usta'nın horultuları arasında hırıltısı duyulmadı bile… 
Sakinleşti, titremesi kesildi, ateşi hızla düşmeye başla-
dı. Az sonra oda gibi, oda kadar soğuktu o da. Çırpınan 
ana yüreği eridi, kavruldu, buharlaştı, yakan kesif bir 
hava olup tıkadı gırtlağını. Yutkundu, sicim sicim aktı 
gözyaşları. Başörtüsünün altındaki yazmayı çıkartıp 
Hanife'nin çenesini bağladı, yorganı üzerine örttü. 
Yanında derin bir uyku uyumakta olan görümcesini 
dürttü, uyandırdı: 

- Abla, abla! Hele kalk, bir şey söyleyeceğim ama 
korkma ve bağırma ki Mustafa uyanmasın; Hanife tes-
lim oldu…

Görümcesi feryat figan edince herkes uyandı. 
Mustafa Usta ile ablası sarılıp ağlaşmaya başladılar. O 
da ağlıyor fakat hiç sesi çıkmıyordu. Dört elli sürünüp 
pencerenin önüne vardı, gözyaşlarının yıkadığı yeşil 
iri gözlerinde öfke ya da hayal kırıklığı değil derin bir 
özlem vardı.
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Şafağa doğru azığını hazırladı, atını eyerledi ve 
memleketine veda etti... 

Yıllardan sonra ilk defa memleketine uğra-
mıştı. Kendini bildi bileli yolculuk eder, bir şehirden öte-
kine geçer, eğlenir, gittiği yerlerde de mümkün olduğunca 
ilim öğrenmeye çalışırdı. Genelde içine kapanık biri oldu-
ğundan insanlarla pek konuşmazdı yine de gittiği şehir-
lerin âlimleri ile muhabbet etmekten de geri durmazdı. 
Onlarla sohbet etmeye bayılır, gittiği yerleri, şahit olduğu 
olayları anlatır dururdu. Memleketinde ona Yolcu derler-
di. Zamanla o da adını benimsedi. Zira yolculuk onun için 
sıradan bir hâldi. Yolcu, derin düşünlere dalmış, gideceği 
yeni yerleri düşünürken aniden ardına baktı, son bir kez 
daha memleketini süzdü. Derin derin… Bir an çocukluk 
anıları gözlerinin önüne geldi. Tüm bunları düşünürken 
derin bir iç çekti ve önüne döndü. 

Sabahın sessiz saatlerinde yoluna devam etti.

Güneşin batmasına çok az kala küçük bir kervansara-
yın önünde durdu. Geceyi burada geçirecekti. Ne zaman 
yolculuk yapsa burada mutlaka durur ve en az bir gece ko-
naklardı. Bunun en büyük nedeni hancının eski bir dostu 
olmasıydı. Aralarındaki hukuk oldukça eskiye dayanırdı. 

Hancı ve Yolcu aynı köyden iki çocukluk arkadaşıydı. 
Birbirlerine karşı her zaman dürüst davranan bu iki arka-
daş, tam bir sırdaştı. Gizli bir şeyleri hiç olmazdı. Yolcu, 
atını bağladı ve kervansaraya göz attı. Kervansaray kü-
çüktü, duvarlarındaki güzel işlemeler ve tahtadan oyma 
kapılar ona etkileyici ve otantik bir görünüm kazandır-
mıştı. Bahçesinde elmadan portakala, armuttan ardıca 
türlü türlü meyve ağaçları ve zencefil, çörek otu, karabaş 
otu, defne yaprağı, ıhlamur, kantaron otu, hatmi çiçeği, 
kekik, çakşır otu gibi daha sayısız nice şifalı bitkiler bulu-
nurdu. Yolcu en çok burayı severdi. Küçüklüğünden beri 
şifalı bitkilerle ilgilenmiş ve bu bitkilerle ilgili fazlaca ilim 
tahsil etmişti. İlmini fırsat buldukça daha da ilerletmeye 
çalışır, gerektiğinde uzun ve meşakkatli yolculuklara çık-
maktan geri durmazdı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Şimdiki 
yolculuğu da nadir bulunan bir çiçeği araştırmak ve bu çi-
çekten bir iki demet kadar tedarik etmekti. Şifalı bitkilere 
bir süre göz attıktan sonra içeri girdi. Han her zamanki 
gibi sakin ve huzurluydu. İçeri adımını attı, burnuna yeni 
demlenmiş taze ıhlamur kokusu geldi. Az ileride de şömi-
neden müzikal bir çıtırtı sesleri kulaklarını dolduruyor-
du. Hancı ile buluşacaktı ki kalın bir sesle irkildi:

- Hayrola Halil, nereye böyle?

Yolcu

HikâyeMuhammed Esat ÖZTOP
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Yolcu arkasına döndü, karşısında uzun boylu, kumral 
saçlı, sade giyimli ve güleç yüzlü birini gördü. Önce ada-
mı iyice süzdü, ardından da hafif bir gülümsemeyle cevap 
verdi:

- Ooo! Ben de seni arıyordum dostum, görüşmeyeli 
uzun zaman oldu. Nerelerdesin böyle?

İki arkadaş hoş beş edip selamlaştılar. Uzun zamandır 
birbirlerini görmüyorlardı, şakalaştılar, eğlendiler, soh-
bet edip hasret giderdiler. Bir ara Halil, sırtını duvara yas-
ladı, Mehmet onu ilk defa bu kadar düşünceli görüyordu. 
Daha fazla dayanamadı:

- Bir sorun mu var birader, bu ne hâl?

Halil sessizdi, bir süre konuşmadı. Sonra sonra açıldı:

- Geçen gün bir haber aldım. Dediklerine göre Frenk 
tüccarın teki yeni bir bitki getirmiş. Tam hatırlamıyorum 
ama İstanbul civarındaymış.

- Dediğini ben de duydum ama bedelini nasıl ödeye-
ceksin? Söylediklerine göre bitki çok değerliymiş, üstelik 
alsan da sana yar etmezler onu, mutlaka çetenin birine 
kaptırırsın. Halil gülümsedi, yavaşça Mehmet'in kulağına 
eğildi ve durumu anlattı. Mehmet'in yüz ifadesi birden 
değişti:

- Eğer anlattığın kadar varsa ben de geliyorum, tek 
başına gitmene müsaade edemem.

- Pekâlâ, dostum, yarına hazır ol öyleyse. Yalnız, ya-
nına emanet almayı unutma. Mehmet emanetin ne anla-
ma geldiğini biliyordu. 

İki eski dost, gece boyunca bu konu hakkında tartıştı-
lar, bir ara Halil, Mehmet'e tüm detayları anlatmaya karar 
verdi:

- Mehmet, kardeşim, şimdi beni iyi dinle. Oraya var-
dığımızda ordudan bir arkadaşımla buluşacağım, büyük 
ihtimalle bize yardım edecektir. Son zamanlarda büyük 
bir haydut çetesi kurulmuş, nerde değerli bir mal görseler 
peşine düşüyorlarmış, büyük ihtimalle onlarla karşılaşa-
cağız. Belki de vuruşacağız.

- Pekâlâ, sorun değil, bir şekilde hâllederiz. Şimdi at-
ları hazırlayalım, şafak sökmeden de yola çıkarız. Ne ka-
dar erken, o kadar iyi. Atalar boşuna dememişler, “Erken 
kalkar yol alır, er evlenen...”

Kalkıp hazırlanmaya koyuldular. Ara sıra sohbet edi-
yorlar, bazen de tartışıyorlardı. Hazırlıklarını tamamlayıp  

yola koyuldular. Sabahın bu saatlerinde yollar oldukça 
boş olurdu. Kimselere belli etmeden karanlığın ucundan 
sıvışıp gün ağarmadan düşerlerdi yola ve rahat bir yolcu-
luk yaparlardı. Sabahın bu saatlerinde güneşin doğuşunu 
izlemek bir hayli zevkli olurdu. Gökyüzünün kızıla çalan 
rengiyle kar gibi beyaz tüy tüy bulutlar, yolculuğa eşsiz bir 
güzellik katardı. Ne var ki zihnen çok rahat değillerdi. Bu 
güzelliği ne kadar ve nasıl temaşa edebilirlerdi belli değil-
di. İki dost sadece yapacakları bu tehlikeli işle ilgileniyor-
lardı. Mehmet belli etmese de tedirgindi. Hem de çok… 
Bu seferki durum farklıydı ve ciddiydi. İşin sonunda her 
şey vardı. Ölüm bile… Bu sadece bir iki demet çiçek alma 
meselesi değildi çünkü. Halil'in meseleyi tam olarak açık 
etmediğini, çiçek işini biraz da tedirginliği hafifletmek 
için söylediğini biliyordu. Ortada haydutlar vardı, hay-
dutla karşı karşıya gelmek ölümle burun buruna gelmek-
ten farksızdı. Asıl konu bu haydutlardan sağ kurtulmaktı. 
Hem askeriyeyle irtibatlı oldukları öğrenilirse enselenir-
ler, bunu pahalıya öderlerdi. Mehmet yolculuk boyunca 
hep bunları düşündü…

Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra gidecekleri yere 
vardılar. Halil ilk iş olarak Hasan'la buluştu. Hasan eski 
bir dostuydu, köyden ayrıldıktan sonra askeri inziba-
ta katılmıştı. Son zamanlarda artan vakalardan dolayı 
Halil'den yardım istemiş, Halil de seve seve kabul etmişti. 
Bu sırada Mehmet de Halil'i takip ediyor, koruyup kollu-
yordu. Bir yandan da tedirgin olduğunu belli etmemeye 
çalışıyordu. Bu iş şakaya gelmezdi, civar şehirlerden de bir 
sürü kişi uydurma çiçeği duymuş, peşine düşmüştü. Halil 
ve Mehmet, Hasan'la beraber küçük bir barakaya geçti. 
Sözü Halil açtı:

- Ne dersin Hasan, sence başarır mıyız?

- Eğer fazla yakın durmazsanız elbette, aranızda 
mutlaka mesafe olsun ve ağızlarında laf almaya çalışın. 
Belki onların benzer daha başka örgütlenmeler hakkın-
da da bilgileri vardır. Bu arada eğer acil bir durum olursa 
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çatışmadan da uzak durun. Haydutlar açık bir arazide ta-
kası gerçekleştireceklerini söyledi, bu durumda gizli bir 
okçu birliğimiz de yok.

- Pekâlâ, dikkat ederiz. Siz de hazırda bekleyin, ne 
olacağı belli olmaz. 

Her ne kadar Mehmet teklifi kabul etse de oldukça 
huzursuzdu. Bir şeylerin olacağını seziyordu. Her ihtima-
le karşı yanına hançer almıştı. Böğrünün bir taraflarına 
ustaca saklamıştı. Arasalar da bulamazlardı. Haydut mil-
letinin ne yapacağı belli olmazdı. Anlaşmayı bozup para-
yı ödemek yerine öldürme girişiminde bulunabilirlerdi. 
Daha kötüsü kimlikleri ifşa olabilirdi. Düşüncesi bile kor-
kunçtu. Zaten bu işi Halil kabul etmese Mehmet'in kabul 
edeceği de yoktu. Zira hareketli bir adam değildi, sessiz 
bir handa çalışmak ona yetiyor da artıyordu bile. Yine de 
artık geri dönemezdi, bir kere kabul etmişti, üstelik Halil'i 
yalnız da bırakamazdı. Uzun uzun düşündü, diğerlerine 
danıştı, işler çıkmaza varınca en iyisinin işi oluruna bı-
rakmak olduğuna karar verdi. Olacağı varsa zaten olurdu, 
kaçmaya çalışmak anlamsızdı. Mehmet kendi köşesinde 
derin derin düşünürken bir yandan da Halil ve Hasan 
konu hakkında tartışıyordu. Tüm hazırlıklar tamamla-
nınca herkes yatağına uzandı ve günün yorgunluğu ile 
derin bir uykuya daldılar.

Ertesi gün Halil ve Mehmet haydutların söylediği 
düzlükte yerini aldı. Takas saati öğle vakti güneşin tam 
tepede olduğu vakit olarak kararlaştırılmıştı. Vaktin gir-
mesine fazla kalmamıştı ki haydutlar buluşma noktasın-
da belirdi. Toplamda beş kişiydiler, yine de pusuda bekle-
yen bir grup olup olmadığı belli değildi. Halil ve Mehmet 
kendilerine söylendiği gibi haydutlarla aralarındaki me-
safeyi koruyorlardı. Bir süre sonra haydutların lideri ileri 
çıktı ve konuşmaya başladı:

- Yavaşça bitkiyi koyun ve uzaklaşın, bir numara da 
çevirmeyin, ayrıca mala herhangi bir zarar gelirse bede-
lini ödersiniz. (Liderleri sırıtarak devam etti.) Ödersiniz 
derken canınızla.

- Önce ücreti tahsil etmek isteriz, dedi Mehmet.

- Ücret mi? Ücret alabileceğinizi mi sandınız? Bitkiyi 
verin ve yolunuza gidin, bir ot parçası için akçe vermeye 
lüzum yoktur.

Mehmet iyiden iyiye sinirlenmeye başladı, durumun 
bu noktaya geleceğini sezmişti. Bir an rol yaptıklarını 
unutup atıldı:

- Akçe yoksa bitki de yok! Ya ücreti öde ya da bitkiyi 
unut.

Halil ve Mehmet atlıydı. Halil, yanaşarak Mehmet'in 
kulağına fısıldadı: “Sence de biraz fazla abartmadın mı 
Mehmet? Görevimiz işaret verip haydutları yakalamak, 
hem elimizde bitki de yok.” Her ne kadar Mehmet duru-
mu hatırlasa da iş işten geçmişti. Elebaşı birden öfkeyle 
bağırdı:

- Madem öyle anlayacağın dille anlatayım, dedi ve 
ardından da kılıcını kınından çekti.

Mehmet iyice tedirgin olmuştu. Tam bir çözüm 
ararken hançerini hatırladı, sakladığı yerden çıkarttı ve 
haydutlara fırlattı. Hançer içlerinden birinin atına denk 
geldi. Zavallı at korkudan o kadar tepindi ki etrafındaki 
atları da ürküttü. Kısa sürede haydutların atları tepinme-
ye, üstlerinden binicilerini atmaya başladı. Bu sırada Halil 
ve Mehmet de fırsatını bulup ilerdeki küçük bir tepeye at-
larını sürdüler. Tepenin ardında askeri inzibattan Hasan 
ve küçük bir bölük bekliyordu. Aynı zamanda atlarını sa-
kinleştiren haydutlar da iki yoldaşı takibe başladı. Hasan 
durumu anlamıştı. Askerlerle beraber haydutlara doğru 
atıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kısa bir ça-
tışmadan sonra haydutlar yakalandı, saklandıkları yerler 
bulundu. Hasan iki yoldaşla konuşup oradan ayrıldı. 

Tüm bu maceranın sonunda eve dönme vakti gelmişti.

Halil ve Mehmet civar köylerde bir hafta kadar kaldı, 
bu arada Halil de bölgenin çayırlarında yetişen bir bitki 
hakkında bilgi toplama fırsatı buldu. Mehmet ise hâlâ o 
anları unutamıyordu. Sakladığı diğer hançeri eline aldı, 
bunu kullanmak zorunda olmadığı için şükrediyordu. 
Gitme vakti geldiğinde yine başka bir şafakta yola çıktılar 
ve ufukta kayboldular.
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