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ÖNSÖZ 
 MALAZGİRT'TE ALPARSLAN'IN üzerine yürüyen Bizans ordusunda bulunanların ortak adı 
"düşman"dı; Selçuklu ordusunun içinde 
yer alan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Arnavut vs. gibi 
etnik unsurların ortak adı ise "kardeş"ti... 
Kosova'da, Niğbolu'da, Varna'da, Preveze'de olanlar da hiç farklı değildi. "Kardeş'ler, 
"düşman'la savaşıyor, savaş sonrasında ise ortak zaferin tadını çıkarıyorlardı... 
Zafer çizgisi günün birinde Çanakkale'ye dayandı. Çanakkale sırtlarında yine Türkler, Kürtler, 
Lazlar, Çerkez-ler, Abazalar, Arnavutlar; kısacası, bin yıllık tarih yolunu yalnız el ele değil, 
aynı zamanda yürek yüreğe yürümüş "kardeş"ler vardı... "Düşman" ise bu kez İngiliz-Fransız 
suretinde gelmişti. 
Dünyanın en etkili toplarıyla donatılmış dünyanın en güçlü zırhlıları, Çanakkale sutlarına 
siperlenmiş "kardeşlerin imanını delmek için üzerlerine ateş yağdırırken, 
Çanakkale'yi savunanların etnik kimliklerini merak etmiyordu. 
Ayrıca hiç kimse kendi etnik kökeninin derdinde, davasında değildi... 
Bu savaş, "Çanakkale'yi geçmeye geldik" diyenlerle, "Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz" 
diyenlerin savaşıydı. 
"Düşman" Çanakkale'yi geçemeyecek, İngiliz amirallerinden biri, "Çanakkale'de Osmanlı 
insanının ortak imanına tosladık, onurumuz kırıldı" diyerek "Çanakkale gerçeğini ifade 
edecekti. 
Bugün için Çanakkale yalnızca tarihimizin bir parçası değil, bu coğrafyada binlerce yıl birlikte 
yaşama maharetini sergilemiş insanımızın ortak yaşama azmidir. 
İnsanımız bu kararlılığım en son Sakarya'da kanıyla imzalamıştır. 
Tüm bu başarı ve zaferlerin özünde "iman kardeşliği" ile "Osmanlılık bilinci" yatmaktadır. 
Bu derin idrakin mirasçıları olan bizler, yıllar sonra, kendimizi etnik kökenlerimize göre 
tasnif edip, şahsî tercihimizle edinmediğimiz bu farkı, ayrımcılığın temeline dönüştürmek gibi 
bir hataya sürüklendik. 
Birlik öğelerini ıskalayıp yapay kavga ve kargaşa ortamları oluşturduk. 
Bir bakıma, Çanakkale ve Sakarya'daki ortak iradeyi aşamayanların oyununa geldik. 
Bu kasnağın kırılması, bin yıllık birliğimizin odak noktasını tekrar hayata geçirmemizi zaruri 
kılıyor... 
Bence insanımız, iç ve dış dünyaya tarihsel gerçeğini ortak üslup içinde artık haykırmalı, "Biz 
Osmanlıyız" diyerek, varlığını "eskimez yeni"de aramaya çıkmalıdır. 
Bu sadece bizim toplumsal zaruretimiz değil, aynı zamanda da bireysel mecburiyetimizdir. 
BİZ  OSMANLIYIZ  |  11 
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Çünkü dillere destan yardımseverliğimizde, tarihi dayanışma ruhumuzda, mütevazı 
duruşumuzda, komşuluk anlayışımızda; kısacası bizi "örnek millet" yapan özelliklerimizde 
aşınmalar ve kopukluklar var. 
Onları yeniden kazanabilmek için de "Biz Osmanlıyız" demeye muhtacız. Böylece belki kadim 
yürek ritmimizi yeniden yakalar, o ritimde birbirimizle bütünleşerek güçleniriz. 
Bir şey daha: Osmanlıların çekildiği topraklar bugün yalnızca hüzün üretmiyor, aynı zamanda 
kan ve gözyaşı üretiyor... 
Filistin'le Afganistan kısmî bir işgalin, Irak ise acımasız bir istilânın kıskacında kıvranırken, 
Balkanlar ateş çemberinde yaşamaya çalışıyor... 
Cezire-i Arap, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz hâkimiyetinin kendi çıkarı çerçevesinde 
oluşturduğu yapay sınırların gerisinde huzursuz... 
Vaktiyle her anlamda hayata önderlik eden İslâm dünyası, Osmanlı'nın hayattan çekildiği 
tarihten beri insanlık âlemine hiçbir katkı yapmadan, kendi varlığını dahi devam ettirmekte 
zorlanarak yalpalıyor. 
Yani şartlar ve her şey, Osmanlılığı hasrete dönüştürdü... 
Artık Osmanlı olmak, bir etnisiteye (etnik köken) dayanmak değil, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir 
sevgi ekseni etrafında yürekleri bütünlemektir. 
İşte o zaman, iç huzuru içinde, "Hoşgeldin şanlı dirilişimiz" diyebileceğiz. 
Bu eser böyle bir hasretin seslendirilişidir. 
Yavuz Bahadıroğlu 01.02.2006, İstanbul 
HEY GİDİ GÜNLER HEY! 
i • 
1 İÇ ÖZLENMEZ Mİ O GÜNLER? Faziletliydik... 
Kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin namusuna yan bakmazdık. Hırsızlık 
nedir bilmez, dilenciliği meslek edinmez, kimseyi de küçümsemez-dik. 
Dürüsttük... 
Bir zamanlar Londra Ticaret Odası'nın en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhası 
asılıydı: "Türklerle alışveriş et, yanılmazsın!" 
İtibarlıydık... 
Bir zamanlar Hollanda Ticaret Odası'nın toplantılarında oylar eşit çıkınca Osmanlılarla 
alışverişi olan tüccarın oyu iki sayılır, onun dediği olurdu. 
Temizdik... 
BİZ  OSMANLIYIZ      13 
Yere bile tükürmezdik. Hatta, Osmanlı askerî teşkilatını Avrupa'ya tanıtmasıyla meşhur 
Comte de Marsigli, yere tükürmedikleri için atalarımızı şöyle eleştiriyor: 
"Türkler hiçbir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de saçlarında 
sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları, sakalları dökülür." 
Çevreciydik... 
Kurak günlerde ücretle adamlar tutup sokaktaki ulu ağaçları sulatır, göçmen kuşların 
yorgunluk atması için saçak altlarına kuş sarayları yapardık. 
Bunlara öyle çok örnek var ki, saymakla bitmez.   "_ Harama el sürmezdik... 
Fransız müellif Motray 1700'lerdeki halimizi şöyle anlatıyor: 
"Türk dükkânlarında hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam, 
hiç tanımadığım dükkâncılar arkamdan adam koşturmuşlar, hatta birkaç kere Beyoğlu'ndaki 
ikametgâhıma kadar gelmişlerdir." 
Medeni idik... 
İngiliz sefiri Sör James Porter ise 1740'ların Türkiye'si için şunları söylüyor: 
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"Gerek İstanbul'da, gerekse imparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve 
asayiş, hiçbir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde ispat etmektedir ki, Türkler çok medeni 
insanlardır." 
Dosdoğruyduk... 
Fransız Generallerden Comte de Bonneval ise şu hükmü veriyor: 
"Haksızlık, murabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler arasında meçhuldür. 
Öyle bir dürüstlük 
14   I   BİZ  OSMANLIYIZ 
gösterirler ki, insan çok defa Türklerin doğruluklarına hayran kalır." 
Hırsızlık nedir bilmezdik... 
Fransız müellif Dr. Brayer 1830'ların İstanbul'unu getiriyor önümüze: 
"Evlerin kapısının şöyle böyle kapatıldığı ve dükkânların çoğunlukla umumî ahlâka itimaden 
açık bırakıldığı İstanbul'da her sene azami beş-altı hırsızlık vak'ası ancak görülür." 
Ubicini Dr. Brayer'i şöyle doğruluyor: 
"Bu muazzam payitahtta dükkâncılar, namaz saatlerinde dükkânlarını açık bırakıp camiye 
gittikleri ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı hâlde, senede dört hırsızlık 
vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hıristiyan olan Galata ile Beyoğlu'nda ise hırsızlık ve cinayet 
vak'aları olmadan gün geçmez." 
Naziktik... 
Edmondo de Amicis isimli İtalyan gezgini yine 1880'le-rin "biz"ini anlatıyor bize: 
"İstanbul Türk halkı Avrupa'nın en nazik ve en kibar insanlarıdır. Sokakta kavga enderdir. 
Kahkaha sesi nadi-rattan işitilir. O kadar müsamahakârdırlar ki, ibadet saatlerinde bile 
camilerini gezebilir, bizim kiliselerde gördüğünüz kolaylığın çok fazlasını görürsünüz." 
Cihana örnektik... 
Türkiye Seyahatnâmesi'yle meşhur Du Loir'm 1650'-lerdeki hükmü şöyle: 
"Hiç şüphesiz ki, ahlâk bakımından Türk siyasetiyle medeni hayatı bütün cihana örnek 
olabilecek vaziyettedir." 
BİZ  OSMANLIYIZ  | 15 
Şefkatimiz yalnızca insana yönelik değildi; hayvanları, hatta bitkileri bile kapsıyordu. 
Hayata karşı saygılıydık... 
Bu konuda dilerseniz Elisee Recus'u dinleyelim, bize 1880'lerdeki halimizi anlatsın: 
"Türklerdeki iyilik duygusu hayvanları dahi kucaklamıştır. Birçok köyde eşekler haftada iki 
gün izinli sayılır." 
Hayırseverdik... 
Comte de Marsigli'yi tekrar dinleyelim: 
"Yazın İstanbul'dan Sofya'ya giderken dağlardan anayol üzerine inmiş köylülerin yolculara 
bedava ayran dağıttıklarına şahit oldum." 
Aynı müellif, ceddimizin hayırseverlikte fazla ileri gittikleri kanaatindedir. Şöyle diyor: 
"Fakat şunu da itiraf etmeliyim ki, bu dindarane hareketlerinde biraz fazla ileri 
gitmektedirler. İyiliklerini yalnız insan cinsine hasretmekle kalmayıp hayvanlara ve hatta 
bitkilere bile teşmil ederler." 
Bu tespiti İslâm ve Türk düşmanı Avukat Guer misal-lendiriyor: 
"Türk şefkati hayvanlara bile şamildir" dedikten sonra şu örneği zikrediyor: 
"Hayvanları beslemek için vakıflar ve ücretli adamları vardır. Bu adamlar sokak başlarında 
sahipsiz köpeklere ve kedilere et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını 
önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlara bile rastlamak 
mümkündür." 
"Kaçık"lığın kaynağını da veriyor adam: 
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"Birçokları da sırf azat etmek için kuşbazlardan kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk'e bir 
gün yaptığı işin neye 
16  1   BİZ  OSMANLIYIZ 
yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevabı verdi: 'Allah'ın rızasını tahsile yarar.'" 
Galiba geçmişimizden uzaklaşmak bize çok pahalıya patladı. 
Yahya Kemal Beyatlı'nın bir tespitiyle noktalayalım: "Eski Türklerin bir dinî hayatları vardı, 
dinî hayatları olduğu için de çok şeyleri vardı; yeni Türklerin de dinî hayatları olduğunda çok 
şeyleri olacak." 
OSMANLI İNSANI KIBLE YÜREKLİYDİ 
ALİBA 1968 YILIYDI. Köyde bir ev yapıyorduk. Rahmetli babam "İlle de kıble," diye 
tutturmuştu, "evin cephesi mutlaka kıbleye bakmalı..." 
Hâlbuki arsa, cepheyi o şekilde döndürmemize fazla izin vermiyordu... 
Bunu rahmetli babama anlattıktan sonra, "Maksat yüreğimiz kıbleye dönük olsun, cephenin 
kıbleye dönük olup olmaması o kadar da önemli değil" dedim. 
Sert sert, ters ters yüzüme baktı ve ne cevap verdi biliyor musunuz? 
"Cephesi kıbleye dönük olmayanın yüreği kıbleye dönmez! Bu yüzden önce evi kıbleye 
döndürmek lâzım." 
Büyüyüp Osmanlı insanını tanımaya merak sarınca, rahmetli babamın tam bir "Osmanlı" gibi 
düşündüğünü anladım ve ruhundan özür diledim. 
18      BİZ OSMANLIYIZ 
Bilmiyorum ama, Osmanlı insanının çoğunun "kıble yürekli" olmasının hikmeti, belki de 
evlerini kıbleye dönük inşa etmeleriydi. 
Her Osmanlı evinin cephesi mutlaka kıbleye dönük olurdu. Yabancı konuklar namaz öncesi 
kıble arama, sorma zahmetine katlanmadan.-evin geniş cephesine döner, "Durdum kıbleye, 
Alîahü Ekber!" diye tekbir alırlardı. 
Cephesi kıbleye dönük evlerde yaşayanların yürek pusulaları da kıbleyi gösterirdi. (Cephemiz 
karışınca kıblemiz tümden karışmasa bile kafalarımız iyice karıştı; kim-liksizleştik.) 
Osmanlı evlerinin giriş kapıları bile Osmanlı'nın başkalarını düşünen ve tanısın tanımasın, 
dara düşen herkese yardım ulaştırmayı amaçlayan "infak (paylaşma, bölüşme)" ahlâkının bir 
yansımasıydı. 
"Yardım" aşkıyla giriş kapısının üstünü geniş bir çatı ile kapatırlardı. 
Bu çatı gerçekten de tamamen "yardım aşkıyla" yapılırdı. Çünkü bu çatı, ev sahiplerinden çok, 
yağmurdan ve güneşten korunmak isteyen yorgun insanlara hizmet verir, altına sığınıp dolu 
dizgin yağmurdan ya da yakıcı güneşten korunurlar, sonra da ev sahiplerine dualar ederek 
giderlerdi. 
Bazen ev sahipleri, kendi saçaklarına sığınanları "Tanrı misafiri" sayar, içeri buyur eder, 
karnım da doyurduktan sonra yoluna uğurlarlardı. 
Tek cümle ile, Osmanlı'da hayat "muavenet", yani yardımlaşma idi. 
Yaralı göçmen kuşlara evlerinin saçak altında "kuş evi" yapmayı akıl eden yardım ahlâkı, 
elbette hayatın özü ve özeti olan insana karşı böylesine mehabetli, aşk yüklü, sevda dolu bir 
yaklaşım sergileyecekti. 
BİZ  OSMANLIYIZ  | 19 
Osmanlı kültüründe, insan hayatın merkeziydi ve Be-diüzzaman'm deyişiyle, "her şey ona 
musahhar"dı. 
Osmanlı kapılarının tokmaklan bile başlı başına bir kültürdü ve Osmanlı insanının sosyal 
hayata bakışının bir simgesiydi. 
Osmanlı insanı hayata "helâl" ve "haram" perspektifinden bakardı. Kapı tokmakları da bu 
hassasiyeti yansıtırdı. 
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Tokmaklar iç içe iki demir halkadan oluşurdu. Dış halka daha tok ses çıkardığından erkekler 
için, ondan daha ince ses çıkaran iç halka ise kadınlar içindi. Eve gelen erkek misafir dış 
halkayı, kadın misafir ise iç halkayı kullanarak ev sahiplerine cinsiyetleri konusunda bilgi 
verirlerdi. 
Ev sahibi de tokmakların sesine göre kendisini ayarlar, gelen erkekse ona göre giyinip kapıya 
çıkardı. 
Dış kapı bir avluya açılırdı. Avlular çocuklarla kadınların "özgürlük alam"nı oluştururdu. 
Çocuklar, avlularda hoplayıp zıplayarak enerji tüketirken; kadınlar güller, çiçekler ve meyve 
ağaçları arasında dolma doldurur, sarma sarar, sohbet eder, onlar da kendi açılarından 
hayatın stresinden armırlardı. 
Önce avluya girilirdi. Bazı avluların bir kenarında pekmez yapılan şırahane, kilim veya bez 
dokuma atölyeleri yer alırdı. 
Başka bir köşede ocak, çamaşır taşı, dibek taşı, fırın, çeşme veya kuyu vardı. 
Avlu yeteri kadar genişse bir kıyısında sebze de yetiştirilirdi. 
1835'te İstanbul'a gelen Miss Julia Pardoe, Osmanlı evlerinin avluları için, "Keşke Shakspeare, 
Romeo ve Juli-et'in bahçe sahnesini yazmadan önce buraları görmüş olsaydı" demişti. 
20   |   BİZ  OSMANLIYIZ 
Ayrıca evler başkalarının avlularını göremeyecek şekilde konumlandırılırdı. 
"Osmanlı insanı" dediğimiz zaman hem bir şefkat manzumesini hatırlamalıyız, hem de bir 
cesaret âbidesini... Onların hepsini olmasa bile, bir çoğunu "yürek adam" olarak tanımlamak 
mümkündür! 
"Yürek adam" formasyonundan son derece mahrum bulunduğumuz, ama son derece büyük 
bir iştiyakla da ulaşmak istediğimiz o hasrete acaba nasıl ulaşabiliriz? Bunun için sihirli bir 
formül yok; hatta bunun bir formülü de yok. Yönetimin, mahallenin, ailenin, eğitim sisteminin 
ve toplumun bu konuda bir "ortak niyet" belirlemesi gerekir. 
"Yürek adam'larm yetişmesinde sokaklar kadar mahallelerin, eğitim sistemi kadar yaşanan 
evlerin rolü var. Meselâ sayısız "yürek adam"m yetiştiği Osmanlı evleri sözün tam anlamıyla 
"yaşanacak mekânlar"dı ve evin tamamı kullanılırdı. Gösterişe açılan tek bir kapısı bile yoktu. 
Her kapı insana açılır, her bölüm insanın kendini huzurlu ve mutlu hissedeceği şekilde 
tasarlanırdı. 
Osmanlı evinin odaları yüksek tavanlıydı. Tavanın yüksek oluşu insan ruhunu hem yüceltir, 
hem de ruha ferahlık ve sükûnet verirdi. (Alçak tavanlı "daire"lerde ruhumuz bunalıyor, 
depresyona giriyoruz.) 
Evlerin pencereleri karşılıklı birbirine açılırdı. Komşular pencereden pencereye "sohbet" 
eder, birbirlerine karşı muhabbetlerini artırırlardı. Ayrıca evde biten herhangi bir şeyi 
komşudan istemenin en kestirme yolu yine bu pencerelerdi: "Hû komşu, misafir geldi de bir 
içimlik kahveniz var mı?" diye başlayan sohbetler genelde koyulaşır, vakti unutturur, ama 
komşuluğu da ilerletirdi. (Evler üst üste binip "apartman" olduğundan beri balkon kapıları 
BİZ  OSMANLIYIZ     21 
halı-kilim silkme kavgasına açılıyor, komşuluk da gitti gidiyor.) 
Tek veya çift katlı olan Osmanlı evlerinin bir tarafı, genellikle sokak ya da caddeye bakardı. 
Alt katta kışın oturulan bir oda, mutfak, kiler ve ambar yer alırdı. Alt kattan üst kata çıkışlar 
ahşap merdivenle sağlanırdı. Üst katta "divanhane" (buna baş oda diyebiliriz), haremlik 
(kadınların bulunduğu bölüm), selâmlık (erkeklerin bulunduğu bölüm) olurdu. 
Bazı evlerde ise bir "yaz odası" (evin nispeten daha serin olan bölümü) bulunurdu. 
Merdiven başındaki geniş mekânın adı "sofa" idi. Sofadan odalara geçilirdi. Odalardan birinin 
sokağa bakan ve hane halkının dışarıyı görebilmesini sağlayan bir çıkması olurdu. Buna 
"köşk" denirdi. 
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Üst kat pencereleri "cumba"lı olup dışarıdan içerisi gö-rünmeyecek şekilde kafeslenmişti. 
Kafesler, içeriden dışarıya bakanları değil, dışarıdan içeriye bakmak isteyenleri sınırlardı. 
Odaların hemen hepsinde ısınmak, yemek pişirmek ve hatta aydınlanmak için birer ocak 
bulundurulurdu. Bir de odalarda yatak ve yorganların konduğu bir "yüklük" vardı. Yüklüğün 
bir köşesi banyo olarak kullanılırdı. (Asıl yıkanma yerleri, sıhhî olduğu da kabul edilen şehir 
hamamlarıydı.) 
Osmanlı ailesi sofra bezi ya da "sini" denilen büyük bakır tepsi üzerinde yemek yer, yemek 
yediği mekânda oturur, gece olunca da yatakları serip uyurdu. Sabah yatakları kaldırıp 
hayatına devam ederdi. Odalar hemen hemen mobilyasızdı. 
Yani evin her köşesi insana tahsis edilmiş, insanın yaşam alanı eşya ile smırlandırılmamıştı. 
Bu da o mekânlarda yaşayanları rahatlatan bir faktördü. (Şimdiki evlerde 
22   I   BİZ  OSMANLIYIZ 
insanın değil, eşyanın saltanatı var.) Mobilya yerine, pencere kenarlarında divan ve sekiler, 
yerlerde çoğu zaman kilim, bazen hah ve yer minderleri bulunurdu. 
Mimari anlayış tamamıyla Osmanlı insanının hayat görüşünün bir yansımasıydı. Evlerini 
kendi faniliklerini simgelercesine, kireç ve kerpiç gibi dayanıksız malzemelerden yaparken, 
cami, çeşme, kervansaray, hastane gibi hayır kurumlarıyla devlet binalarını, sağlamlığın 
sembolü olan taş malzemeyle yaparlardı. (Günümüzde ise depremlerde önce kamu binaları 
yıkılıyor.) Bu yansımanın bir boyutu "devlet-i ebed müddet" anlayışı, diğer boyutu ise 
"hayırda ebedileşme" arayışıydı. 
Dışarıdan bakıldığında, zengin eviyle fakir evini ayırt etmek pek mümkün değildi. Bu da, 
bugün pek çok çatışma alanı oluşturan sınıflar arası farkın, Osmanlı toplumunda yok denecek 
kadar az olduğunun ilginç bir göstergesidir. 
Osmanlı evlerini gayrimüslim evlerinden ayıran bir özellik var: Bir Batılı gezgin, bu özelliği 
şöyle açıklıyor: "Türklerle Rumların karışık yaşadığı köylerde, bacasında leyleklerin yuva 
yaptığını gördüğünüz her ev bilin ki Türk evidir. Çünkü onlar leylekleri rahatsız etmenin 
günah olduğuna inandıkları için ateş yakmazlar." 
Kısaca söylemek gerekirse, Osmanlı evleri içe dönük, ama dışa kapalıydı. Bu yapılanma hem 
İslâmî aile yapısının hassasiyetiyle, hem de aileyi ve çocukları dış etkilerden korumayla 
ilgilidir. 
Bu evlerde ve ortamlarda yetişen isimleri hatırlarsak, mekânın ve ortamın, çocuk 
yetiştirmede ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. 
İnsan "tesadüfen" yetişmez! 
VAKIF İNSAN, VAKIF DEVLET VE VAKIF KÜLTÜRÜ 
 ALÛM... HEM DİNÎ, hem de millî kültürü- müzün temelinde "eşref-i mahrukat" olarak "insan" 
var, Medeniyet anlayışımıza, "Her şey insan için" görüşü hâkimdir. 
Bu merkezde eğitilen Osmanlı insanı din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin insanlara hizmeti 
ibadet telakki etmiş, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" prensibi içinde, 
hayırda yarışmış, bu ulvî ve küllî yarışın bir sonucu olarak da, büyük hayır müesseseleri 
(vakıflar) vücuda getirmişler... 
Osmanlı'da vakıf müesseselerin bolluğu ve yaygınlığı "hayır"da yarışın ne denli büyük bir 
toplumsal heyecan dalgası oluşturduğunu gösteriyor. 
Rahatlıkla diyebiliriz ki, Osmanlı insanı, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan, malın 
en hayırlısı Allah 
24   |   BİZ  OSMANLIYIZ 
yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın da en hayırlısı halkın en çok ihtiyaç duyduğu 
şeyi karşılayandır" anlayışı çerçevesinde, hayatını yaradılış hikmetine hizmete vakfetmişti. 
Devlet, insanının bu ulvî çabasından öylesine etkilendi ki, bizatihi kendisi devasa bir vakfa 
dönüşüp din, dil, renk, ırk, kıyafet farkı gözetmeksizin, tüm gücünü, yönettiği insanların 
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hizmetine sundu. Çünkü hayatın merkezi insandır. Bediüzzaman'm deyişiyle, "Kâinat hayata, 
hayat insana bakar." 
Vakıf müesseseleri ise insana (ve tabii ki hayata) duyulan sevgi ve saygının kurumlaşmış 
hâlidir. 
Böyle müesseseler düşünebilmek için, insanın yaradılış hikmetini kavraması gerekirdi. 
İnsanın yaradılış hikmetini en iyi anlatan kitap Kur'an olduğuna göre, insana hizmeti pek tabii 
Müslümanlar kurumlaştıracaklardı. Böylece Müslüman yüreklere vakıf fikri doğdu ve kısa 
sürede kültüre dönüştü. 
Bir kişinin mahnı-mülkünü hiç tanımadığı insanların hizmetine sunması, insanı tüm teferruatı 
ve kıymetiyle kavramakla mümkündür! Belli ki bu idrak Osmanlı insanında mevcuttu. 
Şuradan belli ki, yirmi altı binden fazla vakıf kurdular. 
Bunlardan bazıları hayvanlara ve bitkilere yöneliktir ki, Ortaçağda böyle bir çevre bilincinin 
oluşmasını takdirle anmamak imkânsızdır. 
Osmanlı'da ilk vakıf Orhan Gazi tarafından vücuda getirildi. (Osmanlı, vakıf müessesesini 
kendinden önceki doğru bazı uygulamalardan aldı. Ancak onları yeniden inşa edercesine 
geliştirdi.) Orhan Gazi, İznik'te ilk Osmanlı medresesini (üniversitesini) kurarken, 
üniversitenin ilmî özerkliğini (evet o çağda bilimsel özerklik düşünülmüştü) devam 
ettirebilmesi için gereken ekonomik bağımsızlığı temin konusunda bir kısım gayrimenkuller 
de vakfetmiş- 
BİZ  OSMANLIYIZ     25 
ti. Böylece Osmanlı'da vakıflaşma süreci başlıyordu. Bu sürecin nasıl işlediğini göstermesi 
açısından Fatih'in bir vakfiyesini özetlemek istiyorum: 
"Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz (aciz kul) Sultan Meh-med Han'ım! Bizatihi alnumun teriyle 
kazanmış olduğum akçelerumle (paramla) satun alduğum İstanbul'un Taşluk Mevkii'nde 
kaim (bulunan) ve malûmu'l-hudut olan (sınırları belli) yüz otuz altı bap dükkânımı aşağıdaki 
şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eyledum. İş bu gayr-i menku-latumdan (dükkânlardan) 
gelicek nemalardan (gelirlerden) İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledum. Bunlar, 
ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü karışımı olduğu hâlde günün müteaddit 
saatlerunde sokakları gezeler. Tükrüklerin üzerine bu tozu dökeler (kirecin mikrop öldürücü 
etkisini unutmayalım) ki, yirmişer akçe alalar... 
"Ayrıyeten, on cerrah (operatör), on tabib (doktor) ve üç de yara sancı (hemşire-sağlık 
memuru) tayın eyledum. Bunlar dahi, ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bilaistisna 
(istisnasız) her kapuyu vuralar ve o hanede hasta olup olmaduğun soralar, hasta var ise ve 
şifası mümkin ise şifayap edeler; (evde tedavi etsinler) değilse kendule-runden hiçbir 
karşıluk beklemeksizin darülacezeye (yoksullar bakımevine) kaldırarak orada salah 
bulduralar (iyi-leştirsinler). 
"Maazallah (Allah korusun) İstanbul'da et buhranı çıkacak olur ise vakfittuğum yüz adet 
tüfengi ehline (avcılara) vereler. Bunlar, hayvanat-ı vahşiyenin (av hayvanlarının) yumurtada 
ve yavruda olmadığı sırada balkanlara (dağlara-ormanlara) çıkub avlanalar ki, zinhar 
(kesinlikle) hastalarumuz gıdasuz (proteinsiz) kalmasunlar. Ayrıyeten, külliyemde bina ve 
inşa ittuğum imarethanede şehit ve şühedanın harimleri (şehit aileleri) ve İstanbul fukarası 
yemek yiyeler... 
26   |   BİZ  OSMANLIYIZ 
"Ancak, yemek yemeye veya almaya bizatihi kenduleri gelemeyecek vaziyette olanlarun 
yemekleri günün loş karanlığında kimse görmeden (bu da muhtaç insanı incitmemeye yönelik 
vicdani bir hassasiyet) kapalı kaplar içerusunda evlerine götürüle..." 
Böyle bir inceliği gösterebilmek insanı salt madde olarak değil, ruh ve madde olarak tümüyle 
kavrayabilmeyi gerektirir. Belli ki ceddimiz, "insan" denen mükemmelliği bütün hikmetiyle 
kavramıştı. 



9 

 

Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, "vakıf, sevginin öteki adı olmanın yanı sıra, "insan "ı 
kavrayan "hik-mef'in de öteki adıdır. Zaten bu yüzden "Müslüman"dır. 
• •• 
Lüks, ihtişam, gösteriş gibi dünyaya yönelik kavramlar, inancımızın bir parçası olmadığı gibi, 
kültürümüzün, medeniyetimizin ya da tarihimizin de bir parçası değil. Biz eskiden böyle 
yaşamazdık, lüksümüz, tantanamız yoktu. 
Eski Müslümanlar, oturdukları muhitin malî durumuna uygun bir hayat tarzını tercih 
ederlerdi. Gösterişe kaçmazlardı. 
Diyelim ki Fatih'te yaşayan varlıklı bir Müslümanm yediği, giydiği genelde Fatihlilerin 
yediğinden, giydiğinden çok az farklıydı. 
Bu farkı da çevrelerindeki fakirleri doyurarak, muhtaçlara yardım eli uzatarak kapatırlardı. 
(Özellikle Ramazan ayında devlet önderlerinin konakları sabaha kadar açık olur, isteyen yer 
içer, üstüne bir de "diş kirası" alırdı.) 
Osmanlı toplumu, sözün tam manasıyla bir "sevgi, şefkat ve yardım toplumu"ydu. Devlet, 
"hayat ve hayrat devleti", insan "hayrat ve hasenat insanı"ydı. Komşu açken tok uyumayı 
Peygamber dergâhından kovulma anlamına alır ve çevresine elinden gelen her türlü yardımı 
yapardı. 
BİZ  OSMANLIYIZ  | 27 
Selâtin camilerinin bir köşesinde bulunan "Sadaka Ta-şı"na zenginler, özellikle kutsal 
gecelerde sadakalarım bırakır, fakirler gece yarısı sonrasında aynı taşı ziyaret edip, kimseye 
gözükmeden ihtiyaçları kadarını alırlardı. Ne veren alanı tanırdı, ne alan vereni... Böylece 
kimse kimsenin minneti altına girmezdi. 
Vakıf anlayış sistemleşmiş, tüm devlet ve millet neredeyse "vakıf devlet", "vakıf millet" 
statüsü kazanmıştı. 
Borçtan dolayı cezaevine düşen birinin borçlarım mahalleli ödemek suretiyle onu kurtarıyor, 
kışın kömürsüz kalanlara ismi meçhul bir zengin kömür gönderiyor, mahalle bakkalının borç 
defteri, belli bir sayfadan belli bir sayfaya kadar ödeniyordu. 
Ve bu hayır sahipleri kendilerini özenle gizliyorlardı. 
Başta zekât-fitre olmak üzere, yaygın yardım kurumları toplumsal barışın da dinamosuydu. 
Bunu yitirince barışı da yitirdik. 
Özelliklerimiz, güzelliklerimiz git gide kayboldu. Bugün de zaman zaman muhtaçlara yardım 
ediyoruz, ama sanki yardımlarımız, eskisine nispetle, biraz gösteri, biraz da gösteriş kokuyor. 
Çünkü artık hayatımızı inançlarımız değil, gösteriş tutkumuzla ticari, sosyal, siyasal 
kaygılarımız biçimlendiriyor. 
Bu durumda tabii ki altta kalanın canı çıkıyor. 
Sonuç, "sende var, bende yok" hasedi ve ardından kavga... 
BİZ  OSMANLIYIZ     29 
MUHABBET GELENEĞİNİ İHYA HASRETİ 
 ? 1           BİLGİ  KATILMIŞ SOHBETE «mu- 
 habbet" derler. Osmanlı ceddimizin, sevgi bil-gı, şefkat, dostluk, paylaşım gibi, bugün çoğunu 
unuttuğumuz kavramlardan oluşan bir "muhabbet" geleneği vardı. 
Eski kahvehaneler bile bu geleneğe hizmet ederdi. Şu deyiş meşhurdur:                                                     
9 
Gönül ne kahve ister, ne kahvehane Gönül sohbet ister, kahve bahane. 
Varlıklarıyla bugün bile övündüğümüz Osmanlar, Orhanlar, Muradlar, Yıldırımlar, Fatihler, 
Süleymanlar, Si-nanlar Barbaroslar, hep o "muhabbet" ekseninde yetiş-mış değerlerdir. 
Çünkü muhabbetin hem insan ruhunu pişirip olgunlaştırmak, hem de sevgi paylaşımıyla 
yürekleri bütünle-mek gibi özellikleri var. 
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Çocuklar dokuz-on yaşlarındayken muhabbet sofrasına alınır, on dördüne bastıklarında soru 
sorma hakkı tanınır, on dokuzundan sonra da görüş bildirmelerine müsaade edilirdi. 
Çocuklar aile ve toplum içinde kendilerini ifade etmeyi böylece öğrenirlerdi. 
Aile bireyleri birbirlerini muhabbet sofrasında keşfeder, büyükler küçüklere deneyimlerini 
aktarırken küçükler büyüklerine kendi dünyalarını yansıtırlar, zamanın kuşaklar araşma 
girmesinden oluşan dil farklarını giderirlerdi. 
Büyükler küçüklerin kullandığı dili, küçükler büyüklerin kullandığı terminolojiye aşina hâle 
gelirlerdi. 
Dil, ayırıcı bir özellik olarak kuşakların arasına girmez (şimdi olduğu gibi), birleştirici ve 
bütünleştirici bir rol oynardı. 
Yani, kuşaklar (nesiller) arası kopukluğu önlemesi sohbet meclisinin en önemli işleviydi. 
Farklı kuşaklar aynı ortamı paylaşmanın huzuruyla birbirlerini anlamaya, kavramaya ve 
keşfetmeye çalışırlardı. 
Tüm aile fertleri arasında saygılı bir samimiyet olur, 'ama bu asla lâubaliliğe kaçmazdı. 
Babalar "bey baba", anneler "hanım anne", nineler "hanım nine" (haminne), dedeler "efendi 
dede" idi; 
Ailedeki yaşlılardan "moruk" diye bahseden çocuk, o tarihlerde, herhalde kıyamet alâmeti 
sayılırdı. 
Sonra ne olduysa oldu, kuşaklan bir birine bağlayan "muhabbet" ipi koptu. 
"Sohbet" geleneği yitti. 
30   |   BİZ  OSMANLIYIZ 
Sevgi, bilgi, şefkat, dostluk, paylaşım gibi ailenin ayakta durmasını sağladıktan başka topluma 
yansımaları son derece olumlu olan ve aslında insanın da mayasını oluşturan kavramlar, 
"muhabbet"in arkasından bitti, gitti. 
Yıllar var ki, aileler sümsükût; televizyon dışında kimse konuşmuyor. 
Apartman "daire"lerinden yansıyan ses ya kavga sesidir, (feryat-figân) ya da bilgisayar, 
televizyon-müzik seti sesi... 
Bu ülkede uzun zamandır insanlarımızın yerine âletler konuşuyor. Turnikenin konuştuğunu 
ilk duyduğumda verdiğim tepkiyi hep hatırlarım: "İnsanlar susunca, makineler konuşuyor." 
Ve bu ülkede kuşaklar arasında müthiş kopukluklar yaşanıyor. 
Dil kopmuş, yürek kopmuş; sonuçta dünyalar öyle farklılaşmış ki, aile fertleri aynı çatı altında 
farklı dünyaları yaşıyorlar! 
Artık eve yorgun geliyor, evden yorgun çıkıyoruz! Çünkü ailenin insan ruhunu ve zihnini 
dinlendiren bir işlevi vardı; muhabbet aracılığıyla bu sağlanırdı. Bireyler birbirlerine küs gibi 
durunca, bütün misyon televizyona kaldı; eh, onun da "dinlendirme" gibi bir görevi yok. 
Sonuçta insan beyni dinlenemiyor. Ruhu sükûnet bulmayan insanın beyni nasıl dinlensin? Ve 
birbirimizden git gide kopuyoruz, aramızda sevgi iletişimi gerçekleşmiyor; tabiatıyla saygı 
eksenli bir samimiyet oluşmuyor. Artık nezaketi bile boş verdik. 
Eşlerimizden bahsederken "hanımefendi", ya da en azından "hanım" diyeceğimize, son derece 
kaba bir üslupla "bizim karı", "bizim evdeki", "bizim kaşık düşmanı" diyoruz. İslâm'ın 
öngördüğü nezaket içinde birbirimize "ri- 
BİZ  OSMANLIYIZ     31 
ca" etmeyi unutmuş, eşimize ve çocuklarımıza neredeyse hizmetçi muamelesi yapmaya 
başlamışız. 
Ailemize ayırmamız gereken zamanı (akşamı) başka şeylere hasretmek en azından "kul 
hakkı" oluşturur. Âli-şan Efendimiz, Veda Hutbesi'nde "kadınların erkekler üzerinde haklan" 
olduğunu üstüne basa basa söylüyor. 
Böyleyken neden ailemizin vaktini çalıp televizyona ya da kahvehaneye harcayalım? Aile 
hassasiyetimizin yanında kul hakkı almama hassasiyetimizi de mi yitirdik? 
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Kaldı ki, insan ömrü boş şeylere harcanacak kadar da uzun değil. 
"Doğru çocuk" yetiştirmenin yolu "doğru aile" olmaktan geçer. 
Doğru aile olmak için, öncelikle aile bireylerinin konuşmayı yeniden öğrenmeleri, bir bakıma 
ecdadın "muhabbet" geleneğini keşfetmeleri lâzım. 
Başarabilirsek, bu tam anlamıyla bir "yürek inkılâbı" olacak... 
 
OSMANLI SOFRASI VE SOFRA ÂDABI 
 
 LIŞAN EFENDİMİZ, "Yemeklerinizi ailenizle bir- likte yiyin, toplu yemekte bereket vardır" 
buyuruyor; ama hayat şartları, aile bireylerinin bir araya gelmesine fazla izin vermiyor. 
Sonuçta, "aile" kavramı giderek zayıflıyor, çözülüyor, çöküyor. 
Ramazan ayı ailenin bir araya gelmesi, iftar ve sahur sofralarında buluşması, böylece bir 
taraftan Efendimizin buyruğunu ihya ederken, diğer taraftan bağımsız bireylerin "aile" 
bilincinde buluşması açısından da büyük bir fırsattır. 
Unutmayalım ki, Osmanlı ceddimiz Ramazan günlerini dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın 
vasıtası olarak görmüş, o anlamda değerlendirmiş, Ramazan'm her gününü ayrı bir bayram 
havasında yaşamıştır. Osmanlı, aile yapısının sağlamlığını biraz da Ramazanlara borçludur. 
Eski iftar ve sahur sofralarından söz edeceğim, ama Osmanlı sofralarını anlatmanın, salt 
yeme-içmeden söz 
BİZ  OSMANLIYIZ  | 33 
etmek anlamına gelmediğini peşinen söylemeliyim. Osmanlı sofrası hem estetik, hem de 
kültürel bağlamda bir sanat eseridir! Ayrıca Osmanlı sofrası, "tatbikî adab-ı muaşeret 
(görgü)" ve "temsilî hayat dersleri" açısından da bir okuldur. 
Çocuklar ve gençler, basit bir karın doyurma olayının hem bir sanat şölenine, hem de bir 
okula dönüşmesini yaşayarak izler, imparatorluk tarihinden ve coğrafyasından beslenen 
ritüelleri özümseyerek düzgün davranışlar kazanır, aynı zamanda bu gücü sağlayan devlete 
ve millete güvenmeyi öğrenirlerdi. O da zamanla kendi özgüvenlerine dönüşürdü. 
Yani Osmanlı sofrasının, "beslenme" ile sınırlanama-yan bir dinî ve millî misyonu da vardı. O 
sofra sohbetleri sayesinde tarihimiz nice "adam gibi adam'lar kaydetti. 
Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Balkanlar'a ve Ortadoğu'ya uzanan geniş coğrafyada farklı 
beslenme biçimlerinin yoğrulmasıyla oluşan Osmanlı mutfağı, en nadide örneklerini Ramazan 
sofralarında sergilemiş, her iftar, her sahur düğüne dönüştürülmüştür. 
Osmanlı halkı, Ramazan dışında, kuşluk ve akşam vakti olmak üzere günde iki öğün yemek 
yerdi. Sofra bezi döşemeye yayılır, üzerine bakır bir sini konur, aile bireyleri sininin etrafına 
serpiştirilmiş minderlere bağdaş kurarlardı. Önce oturma ve yemeğe başlama hakkı aile reisi-
nindi. Sofrada başköşe onundu. Çocuklar ise annenin yanında yer alırdı. 
Yemek yemenin kuşkusuz bir adabı vardı ve herkes buna çok dikkat ederdi. Yemeğe aile reisi 
yüksek sesle besmele çekerek başlardı. Aile reisinin yüksek sesle besmele çekmesi, 
diğerlerinin hatırlaması içindi. Besmelesiz yemek yemenin bereketsizlik getireceğine 
inanılırdı. 
Oruç, su ya da zeytinle açılır, küçük tabaklarda gelen iftariyeliklerle sürerdi. Sonra aile 
bireylerinin oluşturdu- 
34  |   BİZ OSMANLIYIZ 
ğu cemaatle akşam namazı kılınırdı. Namaz sonrasında yeniden sofraya dönülürdü. 
Önce sıcak bir çorba içilir, arkasından iftar sofralarının vazgeçilmezi pastırmalı yumurta 
yenirdi. (Pastırma 4.000 sığırın eti harmanlanarak yapılırdı. Fransız gezgin Michel Baudier, 
Sultan IV. Murad döneminin saray mutfağında pastırma hazırlandığından söz eder. Hatta 
sadrazamın bu işe bizzat nezaret ettiğini kaydeder.) Yemek etlilerle devam eder ve mutlaka 
güllâçla biterdi. 
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Sahur sofralarında ise pilav (Osmanlı mutfağında pişen 27 çeşit pilavdan bahsediliyor.) ve 
böreğin yanı sıra hoşaf ya da farklı lezzette şerbetler içilirdi. (Osmanlı mutfağı dünyanın en 
büyük üç mutfağından biridir, ama beş bin çeşit yemeğimizle çeşit çeşit şuruplarımızın 
kaybolması sonucu bu özelliğini yitirmiştir-) Sahurdan sonra yatılmaz, (Yatmanın çok 
sağlıksız olduğunu modern tıp söylüyor.) erkekler mahalle mescidine giderken, kadınlar 
Kur'an'la, zikirle buluşurlardı. 
İftar sofraları elbette meyve ve sebzelerle de donatılırdı. Şehrin çevresindeki bostanlarda 
yetişen kavun ve karpuzlar, Langa hıyarı, Çengelköy hıyarı ve marulu, Arna-vutköy çileği, 
Yarımca kirazı 1950lere kadar iftar sofralarımızı süslerdi. 
Ahmet Rasim (1864-1932) Sultan Abdülmecid (1839-1861) dönemindeki bir iftariye 
tepsisinde yer alan yiyecekleri sayıyor: Sirkeli yeşil zeytinle yağlı siyah zeytin, susamlı 
simitler, pastırma, sucuk, hünnap, ceviz, çeşitli reçeller, şerbetler, hurma ve özel kabında 
zemzem... 
Akşam namazını takiben kurulan iftar sofrasında ise dört çeşit çorba, pastırmalı sucuklu 
yumurta, hindi veya tavuk, sebze yemekleri, pilav, iki üç çeşit börek, sütlü-hamurlu tatlılar, 
turşular; yemekten sonra Yemen kahvesi ve su, şerbet ikramı ve çubuk yer alırdı. 
BİZ OSMANLIYIZ  | 35 
"Yemek"le "göbek" arasında elbette bir bağlantı var; ancak Osmanlı ceddimiz midesini tıka 
basa doldurmaz, çeşitleri tadarcasma yerdi. Şu özdeyişler onlara aittir: "Az yiyen melek olur, 
çok yiyen helak olur", "Az yiyen her gün yer, çok yiyen bir gün yer." 
Bunların kaynağı hiç kuşkusuz Peygamber-i Âlişan Efendimizin tavsiyeleridir: "Yeyiniz, içiniz, 
israf etmeyiniz", "Doymadan sofradan kalkınız." 
Bu sözler hat sanatçıları tarafından yazılır, hemen hemen her Osmanlı evinin duvarlarına 
asılırdı. 
Ayrıca kimi selâtin camilerinde hatimle kılınan teravih namazları sayesinde, midede pek az 
yemek kaldığı tahmin edilebilir. 
OSMANLI'DA EĞLENCE KÜLTÜRÜ 
 
1 ER MİLLETİN PEK TABİİ geçmişiyle harmanlanmış bir "eğlence kültürü" vardır... 
Anlayamadığım şu ki, bazı gazetelerle televizyonların ve bazı kurum ve kuruluşların 
"Ramazan eğlenceleri" adıyla yıllardan beri dayattığı "eğlence" türünün kökleri nerededir? 
Batı'da olamaz, zira Batı'nm Ramazan'ı yok, Batı Müslüman değil! Tarihimizden hiç olamaz. 
Çünkü tarihimizde "Ramazan"la bugünkü anlamda "eğlence"yi birlikte telaffuz etmek dahi 
akla ziyan sayılırdı. Neden derseniz, ecdadımız, Ramazan'ı bir "eğlence" aracı olarak görmez, 
günahlardan arınmanın vesilesi sayardı. 
Öncelikle belirtmeliyim ki, ecdadımızın "zevk" anlayışı bizimkinden çok çok farklıydı. Zevk 
anlayışları farklı olanın, tabiatıyla "eğlence" anlayışları da farklı olur. 
BİZ  OSMANLIYIZ  | 37 
Ecdadımız ibadetten zevk alıyordu. Eğlencelerini de buna göre oluşturmuştu. 
Eğer "eğlence" hayattan alman zevki arttırmak anlamına geliyorsa, yürekten inanan insan 
için, en büyük "eğlence" ibadettir; çünkü ibadet anı, en zevkli andır. Bu yüzden toplu ibadetler 
(Cuma, teravih, bayram namazı, teşbih namazı, oruç vs.) şölene benzerdi; bu anlamda hayatın 
hemen her anı bayrama dönüşürdü. 
Bununla birlikte başka eğlenceler de vardı elbet: Meselâ, Osmanlı Devleti'nin her yıl Kabe'ye 
gönderdiği "Sürre Alayı"nm merasimle Dersaâdet'ten (başkent/İstanbul) çıkışı, dindar halkın 
nazarında muhteşem bir eğlenceydi... (Osmanlı devletinde her yıl Sürre-i Hümayun ile 
İstanbul'dan Haremeyn'e [Mekke ve Medine] armağan olarak para ve örtüler 
gönderilmekteydi. Gönderilen örtülerin içinde en önemlisi Kabe'ye giydirilen kisve ve 
üzerinde sultanın adını taşıyan Kabe kuşağıydı. Sürrelerle birlikte her yıl Mekke'ye [Kabe'ye] 
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ve Medine'ye [Ravza-i Mutah-hara ve sahabe mezarlarına] yeni örtüler gönderilir ve eskileri 
İstanbul'a getirilirdi.) 
Ramazanların değişmez görüntüsü "mahya"nın hazırlanıp iki minare arasına asılması da bir 
eğlence türüydü. Halk tekbirlerle bu olaya eşlik eder, böylece hem sevap kazandığına inanır, 
hem de eğlenirdi. 
İftar sofraları aile için şölene, yemek de merasime dönüştürülürdü. İftar yaklaşırken okunan 
"Muhammediye"-ler, Peygamber (a.s.m.) sevgisinin yüreklerde doruğa çıkmasına hizmet 
ederdi. Muhammediye okumak da dinlemek de eğlenceliydi. 
Yaşlıların sofraya oturmadan önce sünnet üzere ellerini yıkamaları bile merasimseldi. Evin 
genç hanımı bakır leğen getirir, ibrikle su döker, yaşlılar sırayla ellerini yıkayıp tutulan 
peşkirle kumlarlardı. 
38 
BİZ OSMANLIYIZ 
Çocuklar yaşlıların ağır ritmik hareketlerle ellerini yıkamalarını merakla seyreder, sonra 
benzer hareketler yaparak eğlenirlerdi. 
Kadınlar ise mukabeleye giderler, büyük camileri gezerler, arka saflarda durup İstanbul'un en 
meşhur hocalarının imamlığında teravih namazı kılarlardı. 
Eğer Ramazan yaza denk gelmişse ailece mesire yerlerine gidilir, salıncaklara binilir, inancın 
ve geleneklerin "meşru" saydığı oyunlar oynanırdı. 
•••        -      ¦ 
Kültürümüzde elbette ki eğlenmek var, ama Ramazan ayı, bunun için en uygunsuz aydır. 
Hatta eskiden eğlence mekânları ve lokantalar, Ramazan'a hürmeten kapatılır, yılın on bir ayı 
kafa çeken akşamcılar bile Ramazan'da içkinin dirhemini ağızlarına sürmezlerdi. 
Biz böyle bir kültürden geliyoruz. Peki de meşhur "Di-reklerarası eğlenceleri neciydi?" 
derseniz, Osmanlı'nın çözülüp çöküşünün habercisiydi. Hayatın eğlence amaçlı hâle geldiği an, 
çöküşün başladığı andır. Zaten de Müslüman çoğunluğun değil, Rum, Ermeni, Musevi azınlığın 
eğlence merkezidir "Direklerarası". Böyleyken "Osmanlılık" kimliğinde Müslümanlara da mal 
edilmiştir. 
Belirtmeliyim ki, Osmanlılar dahil, herkes ve her kesim için eğlenmek bir ihtiyaçtır. Ancak 
"eğlenebilme" özelliği kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir. Bir milletin eğlenme türü 
başka bir millet için sıkıcı olabilir. Bu konu tamamen insanların keyif alma biçimleri ve 
kendilerini mutlu hissetmeleriyle ilgilidir. 
Bu bağlamda Osmanlı ceddimiz de pek tabii eğlenirdi. Ama bugün bizim "eğlence"den 
anladığımızla onların anladıkları farklıydı. 
Onlarda, eğlence anlayışı dahil, hayatın tüm sınırlarını inançlar belirlemişti. Her tür 
yaklaşımda "dinî meşruiyet" 
BİZ  OSMANLIYIZ     39 
aranırdı. Dindışı her davranış sadece "günah" sayılmaz, yanı sıra "ayıp" da sayılırdı. 
Toplumun şekillenmesi böyleydi. 
İnsan hayattan daha çok keyif alıp rahatlamak için eğleniyorsa, bunun farklı ve değişik pek 
çok yolu vardır. Meselâ Osmanlı ceddimiz ibadet ve kulluktaki zevki keşfetmişti. Bu zevki 
keşfedince ibadet keyfe, hayat da ibadete dönüşür. 
Osmanlı ceddimizden başka hiçbir toplum, hiçbir dönemde, ibadeti böylesine bir keyfe 
dönüştürememiştir. 
Tekkelerde yapılan toplu ibadetlerden tutunuz, ailece yapılan zikirlere, oradan selâtin 
camilerinde kılman teravihlere, Ramazanlarda fener alaylarının Kur'an ve ilâhi eşliğinde 
yapüklan geçişlere, Cuma namazları sonrasında gerçekleştirilen görüşme seremonilerine 
kadar, hayat özü ibadet ve taat olan bir eğlenceye dönüştürülmüştü. 
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Aynı dönemde, diğer sıradan eğlencelere de birer sosyal aktivite mahiyeti kazandırılmıştı. 
Geleneklerin sürmesine, inançların tazelenmesine, değer yargılarının, törelerin kökleşmesine 
hizmet ederdi. 
Ayrıca her eğlencenin toplumsal bir işlevi vardı. Meselâ cirit gibi spor mahiyetli karşılaşmalar, 
devamlı savaşan bir yapıya sahip olan Osmanlı insanının yeteneklerini koruyucu ve geliştirici 
bir rol oynardı. Böylece insanlar eğlenirlerken yeteneklerini geliştirirler, dönem gereği her 
zaman çıkması muhtemel savaşlara hazırlanırlardı. 
Osmanlı ordusu, bir dönem Batılı gezginlere "cıva gibi akıcı ve yakıcı bir ordu" benzetmesi 
yaptıran hızlı hareket kabiliyetini kısmen bu oyunlara borçludur. 
O dönemin Avrupa'sında böyle şeylerin görülmediği de bilinmektedir. 
Tabii tüm seyir ve eğlence ciritten ibaret değildi... 
40 
BİZ  OSMANLIYIZ 
Bazen cambazhanelere gidilip cambazların, hokkabazların ("baz" Farsça'da "oynayan" 
demektir) yanı sıra, günümüzde çoktan unutulmuş sürahibazlar, kâsebazlar, zorbazlar, 
kuklabazlar, hayalbazlar, hilebazlar, sinibazlar, şişebazlar, ateşbazlar (bu ve benzer pek çok 
oyunu Evliya Çelebi sayıyor) seyredilirdi. 
Öte yandan, Osmanlılarda mesire (bugün kendimize yabancilaştırıp "piknik" dediğimiz) 
kültürü çok gelişmişti. Sadâbâd gibi bazı mesire yerleri zaman zaman moda olmuş ya da 
modası geçmiştir. Boğaziçi bakir kıyıyla muhteşem güzellikte bir mesirelikti. Mesireler tatil 
günleri hınca hınç dolardı. 
Dinî bayramlar, padişahın tahta çıkış yıldönümleri, şehzadelerin sünnet düğünleri, padişahın 
kızlarının evlilik merasimleri, valide sultanın merasimle eski saraya gidişi, padişahın cuma 
selâmlığı merasimi ve panayırlar halkın meşru zeminde eğlendiği olaylardı. 
Bütün bunlar ve benzerleri o devrin şartlarında insanı eğlendiren şeylerdi. 
Osmanlı'da hayat ahirete dönüktü. Ahirete dönük olduğu için de hayatta fuzuliyata 
(gereksizlik) yer yoktu... 
"Eğlence" mantığımız Avrupa'yı taklide başladığımızdan bu yana değişti. Hayatımıza "vur 
patlasın, çal oynasın" ölçüsüzlüğü hâkim oldu. 
OSMANLI'YI OSMANLI YAPAN TARİHÎ VASİYETLER 
SMANLI DEVLETİ'Nİ KURAN Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'den, Şeyh Edebali'ye 
(devrinin en iyi bilginlerinden) ilişkin tavsiyelerinden birkaç cümle aktarayım: 
"Oğulcuğum! Şeyh Edebali bizim boyun (aşiretin) ışığı ve yüreğidir. Terazisi ince tartar, 
dirhem şaşmaz? Bu yüzden beni kır, Şeyh'i kırma; bana karşı gel, ona karşı gelme... 
"Bana karşı gelirsen üzülürüm, ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bir daha bakmaz olur, 
baksa da görmez olur... 
"Sözüm Edebali'yi korumak için değil, seni korumak içindir... 
"Oğulcuğum! Bu dediklerimi vasiyetim say, ona göre uy." 
42 
BİZ OSMANLIYIZ 
Şimdi de, Ertuğrul Gazi tarafından böylesine bir hürmetle anılan mürşidin (Şeyh Edebali'nin) 
damadı ve beyi Osman Gazi'ye vasiyetine gelelim. Bu vasiyet (ya da öğüt) aynı zamanda, 
yüreklere, "devlet-i ebed müddet" aşkını ilham edip o aşkta muazzam bir imparatorluk inşa 
eden dinamizmin de kaynağıdır. 
"Ey oğul, beysin" diye başlıyor, Şeyh Edebali: 
"Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. "Güceniklik bize, gönül almak sana. "Suçlamak bize, 
katlanmak sana. "Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. 
"Geçimsizlik bize, çatışmalar, uyuşmazlıklar bize, adalet sana. 
"Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. 
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"Ey oğul! Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. 
"Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın! "Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula 
bağlı. "Allah yardımcın olsun!" 
• •• 
Bu özet vasiyetin sadece "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" şeklindeki tek cümlesini alıp kısaca 
şerh etmeye çalışalım. 
"İnsanı yaşat," diyor Şeyh Hazretleri. "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!" 
"İnsanı yaşatmak" için ne yapacaksınız? Öncelikle ona "aş (yemek-ekmek)" vereceksiniz... 
"Aş" verebilmek için de "iş" vermek zorundasınız. Bir işte çalışıp üretecek, kazandırırken 
kendisi de kazanacak. Böylece ekonomi gelişecek, devlet de güçlenecek. 
BİZ OSMANLIYIZ | 43 
"İş" verebilmek için, tabii ki "tesis, fabrika vs." kuracaksınız, yerine göre sanayileşeceksiniz. 
"Üretim-tüketim dengesi" tesis edecek, ardından gelir dağılımında adalet sağlayacaksınız. 
Ve hem doğru yaşaması, hem de işini doğru düzgün yapabilmesi açısından, insanı 
eğiteceksiniz. Bunun için okullar açacaksınız, üniversiteler kuracaksınız, öğretmenler, 
öğretim üyeleri yetiştireceksiniz. 
Verimli çalışabilmesi ve üretebilmesi için, her insana kaliteli sağlık hizmeti vereceksiniz. Yani 
kendi çağını aşan hastahaneler kuracaksınız; doktor, hemşire, laborant, bakıcı, eczacı, 
araştırmacı yetiştireceksiniz. 
Biliyorum, bunlar hem evrensel, hem de çağdaş normlar. Demek oluyor ki, günümüzden yedi 
yüz küsur sene önce yaşamış olan Şeyh Edebali, çağını çok aşan evrensel normlarla hayata 
bakabilmiş, devletin bu çerçevede kurulması hâlinde ancak kalıcı olabileceğini düşünebilmiş-
tir. 
Bu topraklarda böyle bir beyin yetişti. Fakat ideolojik saplantıları olan aydınla okuma ve 
araştırma özürlüsü siyasetçi bu beyni görmezden geliyor. Görüp yararlanmak isteyenleri de 
"aforoz" etmeye kalkışıyor. 
Buradan Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyetine geçelim: 
"Bak oğul, Allah'ın emirlerine aykırı işler işlemeyesin. (Bu cümlede bence keyfe tâbi yönetim 
anlayışının, yani diktatörlüğün reddi var.) 
"Bilmediklerini ulemadan sorup öğrenesin. (İlim adamının değeri bakımından çok anlamlı.) 
"Sana itaat üzere olanları hoş tutasm. (Başka dinlere ve ırklara müsamaha.) 
"Askerlerine in'amı, ihsanı eksik etmeyesin, ki insan ihsanın kulcağızıdır. (Yardım etmeye 
teşvik.) 
44 
BİZ  OSMANLIYIZ 
"Zalim olmayasm, âlemi adaletle şenlendiresin. Allah için cihadı terk etmeyesin. (Adaletle 
zulüm yapmamanın birlikte vurgulanması "hukuk devleti" kavramını çağrıştırıyor. Ayrıca 
bunların hemen ardından cihadın hatırlatılması da çok ilginç! İlginç, çünkü bu anlamda bir 
cihadın şiddet içermemesi gerekiyor. Anlaşılan Ertuğrul Gazi, sevgi ve şefkatle yüreklerin 
fethini öngörüyor.) 
"Ulemaya riayet eyle ki, din işleri nizam bulsun. İlim ehlini el üstünde tut. (Bilgi ve bilgenin 
değerine ve din başta olmak üzere işlerin bilimsel metotlarla yürütülmesine dikkat çekiliyor.) 
"Askerlerine ve dünya malına gurur getirip doğru yoldan uzaklaşmayasın. (Gücün hukuk, 
merhamet ve adaletle dengelenmesi gereği savunuluyor ki, bu son derece modern ve sonuna 
kadar çağdaş bir anlayıştır.) 
"Bizim mesleğimiz Allah yoludur, maksadımız ilâ-yı kelimetullahtır (Allah'ın dinini yaymak). 
Davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. (İşte bu anlayış Osmanlı padişahlarını bir 
Cengiz Han, bir Hülagü Han, bir Timur Han olmaktan ve dünyayı yakıp yıkmaktan korumuş, 
inşacı ve imarcı yapmıştır.)                                         ; 
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"Memleket işlerini noksansız gör, herkese ihsanda bulun." 
"Oğul, Bursa'yı aç (fethet), gülzar eyle; ölünce beni Bursa'da Gümüşlü kümbete defnet." 
(Osman Gazi fetihten önce öldüğü için geçici olarak Söğüt'e defnedildi, fetihten sonra ise 
vasiyetine uyulup Bursa'ya nakledildi.) 
Sürekli insanı korumaya, kollamaya, gözetmeye, hoş tutmaya, sevmeye; insana ihsanda 
bulunmaya, saygı duymaya, onlara karşı merhametli davranmaya çağıran bu vasiyetler, aynı 
zamanda kendi çağlarını çok aşan insan haklan vesikalarıdır. 
BİZ  OSMANLIYIZ  | 45 
Avrupa aynı noktaya "dün" denebilecek kadar yakın bir tarihte ancak gelebilmiş, "İnsan 
Hakları Evrensel Bil-dirgesi'ni" sadece elli sene kadar önce yayınlamıştır. Bu itibarla, Avrupa, 
insanı kavrama konusunda bizden altı yüz elli sene kadar rötarlıdır. 
Buna rağmen insan haklarında kurumsallaşmış (demokrasi), nihayet bizden aldığını bize 
pazarlar hâle gelmiş, gönülsüzlüğümüzü görünce de bazı müeyyideler dayatmaya geçmiştir. 
Cevdet Paşa: "Tarih bilmeyen siyasetçi ile pusula okumasını bilmeyen kaptanın farkı yoktur. 
İkisi de gemiyi karaya oturtur" demekte ne kadar da haklı... 
Şu var ki, siyasetçinin karaya oturttuğu "taka" değil, koskoca "devlet gemisi" olduğundan, 
diğerine kıyasla, çok daha büyük zayiat ve zararlara yol açılmaktadır. 
 
ı..... 
UFUKLU İNSAN OLMAK 
1 iç DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? Diyelim ki Kayı Aşiretim ortanca kardeş Ertuğrul Gazi yerine 
ağabeylerinden Gündoğdu Bey ya da Sungur Tekin yonetseydı, tarihimiz nasıl değişirdi? 
Muhtemelen Osmanlı Devleti tarih sahnesine hiç çıkmaz, Bizans yıkılmaz, onca zafer 
kazanılmaz, Süleymaniye ve Selimiye gibi muhteşem eserler inşa edilemezdi. 
Çünkü ağabeyleri Gündoğdu Bey'ie Sungur Tekin Er-rT    gaziye gelip §eri dönme teklifinde 
bulunmuşlardı Ertuğrul Gazı nin cevabı hedef sahibi insan olmanın ne anlama geldiğini 
açıklıyor: 
"Ötelere gideceğiz, deryayı (denizi) geçeceğiz ve inşaal-1 ah devlet olacağız! 
O tarihte bile Ertuğrul, Bizans'ı fethe kilitlenmişti Bunun ıçm denizi geçmesi gerekiyorsa 
geçecekti. Bizans'la kavgaya tutuşması gerekiyorsa tutuşacaktı. (Eminim Bi- 
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zans'm fethedileceğine dair olan hadis-i şerif yürek pusulasına dönüşüp Ertuğrul Gazi'ye yol 
gösteriyordu.) 
Ertuğrul'un ufkunda büyük bir hedef vardı: Hedef devlet olmaktı. Bu uğurda her türlü zorluğa 
ve meşakkate katlanmaya da gönüllüydü. Ve tüm arkadaşlarını bu çerçevede motive ediyor, 
onları her fırsatta yüreklendiriyor, kendisi gibi hedefe kilitlenmelerini sağlıyordu. 
Tam bu sırada ummadığı bir zorluğa toslamış, hedefiyle arasına ağabeyleri girmişti. Bu 
noktada hatırlatmadan geçemeyeceğim ki, iki tür insan vardır: Birinci tür insan kendine uzak-
yakm hedefler seçer, hamle üzerine hamle yapar, şartlar ne olursa olsun teslim olmaz, 
gerektiğinde hedefine kilitlenir ve sürekli koşar. 
İkinci tür insan tipinin ise bir hedefi yoktur. Hedefsiz yaşamaktan tatmin olmadığı için de 
başkalarının hedeflerini şaşırttırmaya çalışır. Başarıyı başkalarının muhtemel başarılarını 
engellemekte arar. 
Tırmanmaya çalışan hedef sahibi insanların ayaklarına dolaşır. Neden tırmanmaması 
gerektiği konusunda onu ikna etmek ve caydırmak ister. Böylece onu da kendi seviyesinde 
tutacak ve başarılı örneklerin çok azaldığı bir ortamda gönül huzuruyla yaşayacaktır. Ertuğrul 
Gazi birinci türün, ağabeyleri de ikinci türün örnekleridir. 
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Ertuğrul Gazi'nin ağabeylerinin ufkunda devlet yoktu. Uzun süren yolculuktan bıkmışlar, geri 
dönmeyi kurtuluş çaresi gibi görmeye başlamışlardı. Bu görüş çerçevesinde ağabeylerinden 
biri Ertuğrul Gazi'ye şöyle çıkıştı: 
"Derya diye tutturursun, lâkin deryanın suyu tuzludur, içilemediği gibi, hayvan ve bitki 
sulamaya da elverişli değildir." 
Ertuğrul Gazi'nin ağabeylerinin tüm ufku çiftçilik ve hayvancılıkla sınırlıydı. Hayalsiz ve 
ütopyasız yaşıyorlar, "bahane" olarak da "şartlar"ı kullanıyorlardı. Sonuçta Er- 
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tuğrul Gazi ile ağabeylerinin arasında büyük bir tartışma çıktı. Ağabeyleri fikirlerinde ısrar 
ettiler. Nihayet aşiretin yarıdan fazlasını yanlarına alıp, geriye, geldikleri topraklara dönmek 
üzere yola çıktılar. Ertuğrul Gazi ise atının başını Bizans istikametine çevirip Söğüt'e yerleşti. 
Ötesi malum... Dönen ağabeylerinden hiçbir tarih tek cümle olsun bahsetmiyor. Muhtemelen 
Moğol çapaçuîla-rmın hücumuna uğrayıp öldüler. 
Bizans yakınlarına yol tutan Ertuğrul Gazi ve arkadaşlarından ise, Osmanlı Devleti'nin 
kurucuları olarak tüm tarihler bahsediyor. 
Artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: Ufkunuzda ne varsa, o olursunuz... 
Ve ancak hayalinizle hedefiniz kadar varsınız. 
• a* 
Şimdi de Ankara Savaşı (Timur'un Yıldırım Bayezid'i yendiği savaş) sonrasını hatırlayalım... 
Timur galip geldi. Anadolu'yu yağmalamakla kalmadı, Bursa'daki devlet hazinesini aldıktan 
sonra tüm devlet ar-şiviyle birlikte yaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti'ne bağlı Anadolu beyliklerini 
de hortlattı. 
Nihayet Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile iki oğlunu (Osmanlı kaynaklarının "Düzmece 
Mustafa" olarak isimlendirdiği Şehzade Mustafa ile Musa Çelebi) yanma alarak Asya 
steplerine döndü. 
Durum o kadar vahimdi ki, "şartlar" ve "sebepler" penceresinden hayata bakanlar, Osmanlı 
Devleti'nin bir daha dirilemeyecek şekilde çöktüğünü düşünüyorlardı. 
Tarihimizde "saltanat-ı fasıla", yahut "Fetret Devri" olarak anılan kargaşa dönemi tam on yıl 
sürdü. Olanlar yetmemiş gibi, Osmanlı Devleti, bu on yıl müddetince kardeş kavgalarında 
hırpalandı. Nihayet Çelebi Mehmed 
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tekrar birliği sağladı ve "İkinci Kurucu" olarak selâmlandı. 
Neden diğer kardeşlerinin (Süleyman, Musa, İsa, Mustafa Çelebiler) başaramadığım Mehmed 
başarabildi dersiniz? 
Çünkü diğer kardeşler bir kez daha büyüyüp güçlenmenin artık "imkânsız" olduğuna 
inanıyor, bu yüzden Osmanlı Devleti'nden arta kalan küçük parçalarda hükümdarlık yapmaya 
razı oluyorlardı. 
Çelebi Mehmed ise "Ya hep, ya hiç," diyordu, "devlet taksim kabul etmez; ya atalarımın hüküm 
sürdüğü tüm topraklar ya da bir avuç topraktık bir mezar..." 
Diyeceğim şu: Aşk olmayınca meşk olmuyor. "Oluş" çizgisinde "birey"in önemini artık 
kavramamız lâzım. 
"AHİLİK" IŞIĞINDA YENİ İNSAN PROJESİ 
% 
SMANLI DİNAMİĞİNİ OLDURAN birkaç unsurdan biridir, Ahilik... Çünkü Ahi Evran tarafından 
oluşturulan bu ekolün en önemli amacı, "kâmil insan" yetiştirmektir. Bir başka deyişle 
Kur'an'm "insan modeli"ni hayata geçirmektir. (Cemaatlerin ve tarikatların bu oluştan 
öğrenecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum.) 
Siyasi yönleri yoktu. Buna rağmen Ahiler, Gazi Dervişler ve Alperenler, Osmanlı Devleti'ni 
kuran Osman Gazi'-nin etrafında kenetlendiler. Bunun sebebi, Osman Gazi'-nin kuru 
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cihangirlik davasının peşinde değil, "ilâ-yı keli-metullah"ın (Allah inancını cihana yaymak) 
peşinde olduğunu görmeleriydi. 
Ahiler, savaş sırasında kelle koltukta savaşıyor, barış zamanında ise öğretmenlik ve ticaret 
yapıyorlardı. O kadar fedakârdılar ki, pîr (şeyh, üstad), müridine, "Filan yere git, hemen 
medreseni kur ve hizmete başla" dediğinde 
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sözü ikiletmez, hatta sual bile sormaz, "'baş üstüne" çekip tereddütsüz söylenen yere gider, 
hizmete başlardı. 
Her açıdan Asr-ı Saadet'teki muhteşem örneklere benzerlerdi. Zaten maksatları onlara 
benzemekti. Bir anlamda Asr-ı Saadet'i kendi çağlarına taşımak için çabalıyorlardı. Bu 
çabalarının üzerine "rahmet" indi ve büyük bir devlet ihsan edildi: Osmanlı Devleti... 
Acaba bu büyük oluşu hak eden "insan"m özellikleri nelerdi? Bu sorunun cevabını, "Ahilik 
Şartnâmesi"nde bulabiliriz. Çıraklıktan ustalığa giden yolda bireyi olgunlaştırmayı hedefleyen 
Ahilik teşkilatının temel ilkeleri özetle şunlardı: 
•  İyi huylu, güzel ahlâklı ve herkes için sevgi dolu olmak. 
•  Kini, hasedi, düşmanlığı ve dedikoduyu hayatından çıkarmak. 
•  Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak; gözü, gönlü ve kalbi tok olmak. 
•  Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli, dürüst ve kerem sahibi olmak. 
• Büyüklere sevgi ve saygı göstermek. 
• Başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve 
affetmek, hataları yüze vurmamak. 
• Tatlı dilli, güler yüzlü, samimi ve güvenilir olmak. 
• Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek. 
• Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek ve yapılan iyiliği asla başa kakmamak. 
•  İnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak. 
•  Daima iyi komşu olmak, cahil komşuların verdiği sıkıntıya katlanmak. 
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• İnsanlar arasında din, dil, mezhep, ırk, renk farkı gözetmemek. 
•  Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak, iyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak. 
•  Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan çekinmemek. 
•  Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak, Allah için sevmek. 
• Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak. 
•  Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek. 
• Açıkta ve gizlide Allah'ın emir ve yasaklarına uymak; içi, dışı, özü, sözü bir olmak. 
• Kötü söz ve hareketlerden sakınmak, hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek. 
•  Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek. 
• Belâ ve kötülüklere karşı sabretmek. 
• Düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek. 
• İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak ve fani dünyada kalacak şeylerle övünmemek. 
•  Yapılan iyilik ve hayırda Allah'ın rızasından başka amaç gözetmemek. 
• Âlimlerle dost olup onlara danışmak ve sır saklamak. 
•  Her zaman ve her yerde yalnız Allah'a güvenmek; doğru örf, âdet ve törelere uymak. 
• Aza kanaat, çoğa şükrederek dağıtmak. 
•  Feragat ve fedakârlığı daima kendi nefsinden yapmak. 
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Adına "Osmanlı Devleti" dediğimiz "ebedî âbide", işte bu "yürek adam'larm yüreklerinde 
yeşerdi. Osman Gazi'-nin maneviyat önderi ve kayınpederi (kaim-peder) Şeyh Edebali bir 
"Ahi" idi. 
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Keza, kuruluşa yüreklerini katan Şeyh Mahmut Gazi, Ahi Şemsüddin ve oğlu Ahi Hasan, daha 
sonra ise meşhur Cendereli (Çandarlı) Kara Halil Paşa da Ahilerdendiler. 
Vurgunculardan, soygunculardan, uygunsuzlardan, yolsuzlardan ve dalkavuklardan gma 
getiren Türkiye, artık bu modeli dikkate almak ve "yürek adam" üreten Ahiliğin kaynaklarına 
eğilmek durumundadır. 
"ADAM GİBİ ADAM" YETİŞTİRMEK 
¦I* 
 OCUKLARIMIZDAN SIK SIK YAKINIRIZ. Ama j     çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiği 
konu-<5       sunu fazla tartışmayız. 
Türkiye hemen hiçbir alanda "cevher insan" yetiştiremiyor. 
Oysa geçmişimiz, yalnız zaferler açısından değil, insan kaynaklan açısından da çok zengin. 
Geçmişimizin her yılma birkaç "cevher insan" düşüyor. Günümüz ise tamı tamına bir "kaht-ı 
rical/adam kıtlığı..." Oysa biz aynı milletiz. Peki dün insan yetiştirme bahsinde 
başarabildiğimi-zi bugün neden başaramıyoruz? 
^Açık ki, hem geçmişimizin uzağına, hem de "zama-ne"nin tuzağına düştük. Ne kendimizi 
(tabi geçmişimizle birlikte) keşfedebildik, ne başkalarım (Avrupa filan) kavrayabildik. Bir 
kısır döngü (fasit daire) içinde dönüp duruyoruz. 
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"Neden'lere ulaşmak istiyorsak, önce geçmişimizle buluşmalıyız. Belli ki, geçmişte, bu 
coğrafyada yaşayan insanların, yani dedelerimizin ve ninelerimizin insan yetiştirme 
konusunda sonuç veren metotları varmış. O metot sayesinde, bugün hasretle andığımız 
"cevher insan"a ulaşmışlar. Bunun tek yolu, anne babanın "cevher insan"a dönüşmesidir. 
Bu gerçeği, Batı hayranlarını da etkilemek amacıyla, dilerseniz Avrupalı gezginlerin, 
yazarların, diplomat ve araştırmacıların eserlerinden aktaralım. 
A. L. Castellan'dan bir tespit: "Osmanlılar, ihtiyarlara ve çocuklara büyük ilgi gösterirler." 
İşin püf noktalarından biri galiba bu: Hem yaşlılara, hem de çocuklara ilgi sevgi ve şefkat 
göstermek... Sonuçta yaşlılar da bir nevi çocuktur! 
Çocuk, kendi anne ve babasının, nine ve dedesine gösterdikleri ilgiyi örnek alarak büyür. 
Anne babası kendi anne babalarına nasıl davranırlarsa, ileriki zamanlarda (çocuk büyüyüp 
anne babası yaşlılıklarım yaşamaya başladıklarında) anne babasına öyle davranır. Bir 
anlamda, anne baba olarak, davranış biçimimizle kendi geleceğimizi hazırlıyoruz. 
Osmanlı bunun farkındaydı. Bu yüzden aile içi ilişkileri 
sağlam tutmuş, ailenin yaşlılarına "öf dedirtmemeyi esas almıştı. Çocuklar bu örneklere göre 
yetişirdi. Kendisi iflah olmaz bir İslâm düşmanı olan İngiliz Sefiri Sir James Porter, 17. yüzyıl 
Osmanlı ailesindeki sevgi ve dayanışma ruhundan gıpta ile bahseder: 
"Baba sevgisi çok kuvvetlidir. Çocuklarda sonsuz bir itaatle birlikte, evlâtlık göreviyle ilgili 
olabilecek her şeye karşı sarsılmaz bir bağlılık görülür. Osmanlılarda çocukların analarıyla 
babalarına karşı besledikleri sevgi ve hürmet, özellikle takdire değer. İstanbul'da tabiatın 
yüzünü 
56   I   BİZ  OSMANLIYIZ 
kızartacak derecede çığırından çıkmış evlâtlar az görülür..." 
Ne yazık ki, aile dışı bağlarımızdan sonra (komşuluk ilişkisi gibi) aile içi bağlarımız da koptu. 
Çoktandır hayatı paylaşmıyoruz. Aynı ailenin fertleri tek tek kendi hayatlarını yaşıyor. Aile 
kültürü git gide zayıflıyor. Bundan da en çok çocuklar etkileniyor. 
Fransız yazar ve gezgin Dr. A. Brayer, çocuk yetiştirme zincirinin ilk halkasını keşfediyor, 
diyor ki: 
"Çocuklar arasında küfürleşme ve yumruklaşma görülmez. Bunlar İslâm terbiyesiyle ıslah 
edildikleri için, kendi aralarında sakin sakin oynayıp eğlenirler." 
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İşin özü ve özeti Brayer'in "İslâm terbiyesi" vurgusu yaptığı yerdir. Uzaklaştığımız nokta da 
işte o temeldir. Bu sistemi tabiatıyla önce anne baba hazmetmeli, anlatarak değil, yaşayıp 
paylaşarak çocuklarına aktarmalıdır. İngiliz yazarı Thornton, "Sade bir din olan İslâmiyeti, 
çocuklar, analarıyla babalarından öğrenirler" diyerek tam bu noktaya vurgu yapıyor. 
Ve aşağı-yukarı her şeyi açıklayan flaş bir cümle: "Türklerin ahlâkı, çocuklukta iyilik telkini 
alarak değil, toplumda kötü örnek görmeyerek gelişir..." 
Bence işin nirengi noktası budur. Günümüzde kötü örnek çok, iyi örnek ise "yok" denecek 
kadar az. Çocuklarımız "kötü örneklerle iç içe büyüyor. Sonuçta "kötü" ve "kötülük" 
normalleşiyor, sıradanlaşıyor, tabiatıyla da kanıksanıyor. Bu durumda kendimiz (anne ve 
baba) "iyi örnek" olmak zorundayız... 
Yani "adam gibi çocuk" yetiştirmek için, önce anne babaların "adam gibi adam" olmaları 
lâzım. 
• •• 
A. Brayer "Neuf anne'es a Constantinople" isimli eserinde Osmanlı toplumunun sevgi, saygı ve 
dayanışma ru- 
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hundan, yardımseverliğinden, ikramından, kendi ifadesiyle "insanı minnettar bırakan 
davranışlarından uzun uzun bahseder. 
Fransız toplumunun bu hasletleri örnek almasını diler. İnsanî hislerin ve hasletlerin, 18. asır 
Fransa'sında, neden Osmanlı toplumundaki gibi olmadığına hayıflanır. Bunun sebeplerini 
araştırır ve bir yabancının varabileceği bazı doğru tespitlere varır. Der ki: 
"Müslüman Türklerin barbarlıkları hakkında müelliflerimizin yazdıkları yazılara rağmen, 
bütün bu iddiaların aksini ispat eden vakıalar ortadadır. Dinin manen zincirlemiş olduğu 
hakiki Müslümanlar, ancak onun kendilerine çizmiş olduğu daire dahilinde hareket 
edebilirler..." 
Kimi aydınlarımızın bir türlü varmak istemediği bu noktaya bir yabancı gezginin üstelik 18. 
asırda ulaşmış olması düşündürücüdür. Brayer, Osmanlı toplumunu yücelten esrarı keşfetmiş 
ve kitabına çekinmeden geçirmiştir. 
Şöyle devam ediyor: 
"O su bentlerini, yol boylarıyla gezinti yerlerinde rastlanan sayısız çeşmelerle sebilleri, 
yolcuları barındırıp dinlendirmek ve yiyeceklerini temin etmek için yapılan o hamamlı, çok 
odalı ve etrafları sıra sıra dükkanlı hanları kuran da o ruhtur." 
"Hangi ruh?" diye sorarsanız, onu da izninizle Dr. Brayer'in kaleminden okuyalım: 
"Kur'an'ın mü'minleri teshir eden ruhu" diyor. Ve sözlerine şöyle sürdürüyor: 
"Birtakım menfaat kaygıları, eğlence düşkünlükleri, çok defa kadınların da iştirak ettiği ticarî 
muamele gaileleri, hasılı başka memleketlerin her şeyleri kadınların çocuklarına karşı 
şefkatlerini azalttığı hâlde, Osmanlı'nın 
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harem (aile) hayatı, bilâkis bütün bu hislerin bir merkezde toplanıp artmasını temin  
etmektedir." 
İşin özü ve özeti, Osmanlı ailesi çocuk yetiştirmekte fani olmuştu. Dengelerini buna göre 
kurmuş ve oturtmuştu. Şimdiki Avrupai aile yapımızda ise anne de çalışıyor, baba da... Nineler 
ve dedeler zaten çoktan aile dışına çıkarılmış. Bu durumda çocuklarımızı ya sokak 
yetiştirecek ya da televizyon... 
Dr. Brayer Osmanlı aile hayatına temas ederken, bilhassa yetişkin çocukların anne babaları ile 
birlikte oturmaktan derin bir haz duyduklarını belirterek diyor ki: 
"Çocuklar yetişip adam oldukları zaman, analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla 
iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördükleri şefkate mukabele etmekle bahtiyar oldukları 
hâlde..." 
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Oradan geçiyor kendi toplumunu tenkide: "Başka memleketlerde çok defa çocuklar, olgunluk 
çağına girer girmez (ekonomik özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz) analarıyla babalarından 
ayrılmakta, ekonomik menfaatleri hususunda onlarla çekişe çekişe tartışmakta, hatta bazen 
kendileri refah içinde yaşadıkları hâlde anne babalarını sefalete yakm bir hayat içinde 
bırakmakta, zavallılara karşı âdeta yabancılaşmaktadırlar." 
Biz de Avrupalılaştık ya, şimdi aynı durumdayız. Aynı sıkıntıları, aynı hasreti çekiyoruz. İşin 
tuhafı Avrupa aile kurumunu bozmanın faturasına toplumun dayanamadığını görmüş ve aile 
kurumunu sağlamlaştırma arayışlarına yönelmişken biz yanlış istikamette mesafe almayı 
sürdürüyoruz. 
Doğuluyduk, Batıya özendik; lâkin tam "Batılı" da olamadık. İki cami arasında bînamaza 
döndük... 
BİR FATİH NASIL YETİŞİR? 
* i • 
AKMAYIN BUGÜNÜMÜZÜN insan kaynakları açısından çorak gibi görünmesine... Bu millet, 
geçmişte, insanlık tarihinde varlığını ölümünden sonra da devam ettirebilmiş, hayatıyla ve 
eserleriyle arkasında "hoş bir sadâ" bırakabilmiş pek çok "büyük insan" yetiştirdi. 
Kimi kahramanlığı, kimi adaleti, kimi ilmî dirayeti, kimi hakka hizmeti, kimi engin tefekkür 
dünyası ile birer yıldız gibi parlamış olan bu şahsiyetler, insanlığın, tekâmülü açısından 
"rehber" ve "kilometre taşı" misyonu üstlendiler. 
Bugün ise "cevher insan" yetiştirmede eskisi kadar velud değiliz. Acaba neden? Bu sualin 
cevabını, dilerseniz, Sultan Fatih Mehmed'i yetiştiren şartlarda arayalım. 
Şehzade Mehmed (geleceğin Fatih'i) Bursa'daki "Hünkâr Evf'nde dünyaya geldiği zaman, onu 
sıradan bir şeh- 
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zade olmaktan kurtarıp çağları kucaklayacak bir fatih yapacak temel şartların hemen hemen 
tamamı hazırdı. Ona, asırların gayretiyle hazırlanmış sihirli iksiri yudumlayıp hazmetmek, 
zamanla bunlara Allah vergisi dehâsını katıp kendini ve çağını aşmak kalıyordu. 
Çok çalışmalı, çabuk öğrenmeli, vaktinden önce her bakımdan büyüyüp muhteşem fetih 
yürüyüşünü başlatmalıydı. 
Büyük görev, ilk safhalarda, yine annenindi. "Evlât annenin göstergesidir" deyişini hayat 
prensiplerinin vird-i zebanı yapan annesi, "iyi kadın" olma hasletine annelik şuurunu da 
katarak yücelmişti. 
Kusurları yok muydu? 
Belki tarihe yansımayan ya da benim tespit edemediğim kusurları vardı, ancak bunları 
kendinde saklı tutup evlâdına yansıtmamayı başardı-ki anne babaların en çok dikkat etmeleri 
gereken hususlardan biri, hatalarını, kusurlarını aleniyete dökmemek, açık açık kavga 
etmemek, dedikodu yapmamak, yani hatalarını çocuklarına yansıtmamaktır. 
Hiç şüphesiz, Şehzade Mehmed'in kulağına Peygamber (a.s.m.) müjdesini ilk fısıldayan 
annesidir. Mukaddes hedefini ve aslî vazifesini dem dem ruhuna nakşedenlerin başında yine o 
gelir. 
Ondan sonra sırasıyla baba, çevre ve eğitim müesseseleri devreye girer. Ve bunlar topyekûn 
devreye girdiğinde, "model insan", "cevher insan", "abide şahsiyet" dediğimiz örneği ortaya 
çıkarırlar. Öyleyse Fatih'i yetiştiren unsurları, yukarıdaki sırayı takiben gözden geçirmek 
durumundayız. Belki bu sayede, "Dünya örneği büyük insanlardan niçin mahrumuz?" sorusu 
da bir ölçüde cevaba ulaşacaktır. 
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Anneye daha dikkatle bakalım: Bu muhterem kadın, Sultan II. Murad gibi bir padişaha eş, 
Fatih gibi dâhi bir cihangire anne olabilecek bütün vasıflara sahiptir. Bir fatihin annesinde 
bulunması gereken meziyetleri eksiksiz nefsinde toplamış, kuvvetli iradesini anne şefkatiyle 
bü-tünleştirip dindarlığıyla besleyerek evlâdına sağlam emeller aşılamak için âdeta kendisini 
vakfetmiştir. Nice hayırda imzası, mabetlerde mührü, sebillerde emeği vardır. 
Öyle bir şefkat manzumesi ki, yardımseverliğiyle yalnız kendi dönemini değil, asırlar 
sonrasını da kucaklamıştır. 
Öylesine müstesna meziyetlerin insanı ki, onu tarih bile paylaşamamış, Sırplarla Fransızlar 
başta olmak üzere bazı milletler, Fatih'in annesini, kendilerine mal etmek suretiyle, muazzam 
fetihten şeref payı çalmaya çalışırlar. 
İffet, şefkat ve basiret örneği bu kadının ismi Hüma Hâtun'dur. Oğlunu karnında taşımaya 
başladığı andan itibaren Sünnet-i Seniyye terbiyesi vermiş, abdestsiz yere basmamış, 
besmelesiz emzirmemiştir. 
Oğluna bütün bildiklerini öğrettikten başka, bilmediklerini öğretmeleri için de devrin sadece 
en büyük âlimlerini değil, aynı zamanda ahlaken en sağlam, amelen en muttaki ve her 
bakımdan en seviyeli hocalarını tutmuş, oğlunun şehzade olmasına bakmadan "Eti senin, 
kemiği benim" anlayışına uygun davranabilmiş, bir keresinde hocalarından biri tarafından 
(Molla Güranî) dövüleceği yolundaki şikayeti oğlu kendisine ulaştırdığında, onu korumak 
şöyle dursun, tam tersine, "Hocaların vurduğu yerde gül biter" demek basiretini göstererek 
hocaların otoritesini kırmaya yanaşmamıştır. 
Bir annenin, gerektiğinde şefkatini saklayabilmesi, yerine göre otoriter, yerine göre yumuşak 
olabilme dengesini kurabilmesi çok nadir görülür. Ekseriya şefkatin dozu- 
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nu fazla kaçırır, çocuklar bunu bencilce istismar edip şı-marırlar. 
Fatih'in annesi ise bu dengeyi son derece iyi kurmuş, şehzadenin hem sığmağı, hem 
yönlendiricisi, hem de korku odağı olabilmiştir. 
Bunun neticesidir ki, Fatih, çocuk denebilecek yaşlarda İtalyanca dahil birkaç Avrupa lisanıyla 
birlikte mükemmel şiirler yazacak kadar Farsça öğrenebilmiş, gencecik yaşında ise "Feth-i 
Mübîn"i gerçekleştirebilmiştir. 
Aslında bu muhterem validenin anlatılmaya dahi ihtiyacı yoktur. Çünkü eseri ortadadır: Fatih 
Sultan Mehmed. 
MÜKEMMEL BİR BABA VE FATİHLEŞEN BİR EVLÂT 
ffifflF 
 
 
/^ATİH'İN BABASI SULTAN II. MURAD hak-Ç N^jJ ' kında, yerli tarihçilerle birlikte, yabancı 
tarihçi-\~^s      lerin de verdiği ortak hüküm şudur: 
"O mükemmel bir padişah, çok iyi bir insan, adalet yolundan asla ayrılmayan dindar bir kişi 
ve hayatının en verimli çağında saltanattan rızasıyla çekilebilecek kadar da fedakârdı." (Ders: 
İyi baba olmanın yolu, iyi insan olmaktan geçer.) 
Biz hüküm mevkiinden çekilelim. Taraf olabilecekleri ihtimaline binaen yerli tarihçileri de 
hüküm mevkiinden çekelim. Sultan II. Murad hakkındaki değerlendirmeyi, ekserisi 
Osmanlı'ya düşman bazı müsteşriklere bırakalım. 
Hammer diyor ki: 
"30 yıl boyunca, Murad, imparatorluğunda şeref ve hakkaniyetle saltanat sürdü. Tebaası olan 
muhtelif kavim- 
1 il 
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lerde, dindar, hayırhah, âdil ve kudretli bir hükümdar hatırası bıraktı. Harpte ve sulhta 
sözünün sadık eriydi. Sakin hayata aşkla bağlıydı. Kendi arzusuyla, bu aşk yüzünden, tahttan 
feragat etmesi, bütün Osmanlı tarihinde misli görülmemiş bir hâdise teşkil eder." 
Ducass: "Faziletli ahlâka malik ve vicdanı pâk idi. İyi bir zat olduğu gibi, kalbinde hiç hilesi 
yoktu." 
Chalcondyle: "Âdil ve insaflı bir padişah oldu." (Ders: Adil ve insaflı bir baba mıyız?) 
Yine Ducass: "Allah bilir ki, Murad, halka karşı daima teveccühkâr ve fukaraya karşı cömertti. 
Bu lütuflarım yalnız kendi ırkından ve dininden olanlara değil, Hıristi-yanlara da ibzal ederdi. 
Herhangi bir milleti sonuna kadar mahveylemek istemezdi." (Ders: Düşmanları tarafından 
bile hayırla yâd edilen bir baba olmaya özen gösterin.) 
Fatih'in babası, bir fatihin babası olmaya gerçekten lâyıktı. Oğlunu, söze karışmaması şartıyla, 
daha pek küçük yaşında, müdavimi bulunduğu ilim meclislerine sokmuştur. Fırsat buldukça 
onun sıradan her baba gibi oynamış, elinden tutup camilere, medreselere, türbelere 
götürmüş, din ulularıyla tanıştırmış, feyizlenmesini sağlamıştır. 
Baba, Müslümanm ezelî emeli, Peygamber tebşiri İstanbul'un oğlu tarafından fetholunacağını 
sanki keşfen bilmiş, oğlunu bir fatihe yaraşır tarzda yetiştirmek için gerekli her şeyi yapmış, 
hatta mukadder ve mukaddes fethi çabuklaştırmak, yahut da müstakbel Fatih'i büyük fethe 
fiilen hazırlamak maksadıyla, kırk yaşlarında tahttan feragat etmiştir. 
Ya eğitimi hususunda gösterdiği dikkat ve titizlik? Meşhurdur: Oğlunun zaman zaman 
derslerinde tembellik ettiği yolunda Molla Gürani'nin yaptığı şikayeti dinledikten sonra, eline 
sağlam bir kızılcık sopası tutuşturmuş, tembelliğe devam ettiği takdirde bu sopayla şehzadeyi 
korkutmasını söylemiş; Molla Gürani, padişah fermanı gi- 
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bi eline tutuşturulan kızılcık sopasıyla şehzadenin dersine girmiş, tembellik ettiği takdirde, 
üzerine bulaşan tembellik tozlarını sopayla temizlemekte tereddüt göstermeyeceğini 
bildirmiştir. 
Unutmayalım ki, hocası tarafından dayakla tehdit edilen talebe bir şehzadedir, padişahın 
oğludur. Yine unutmayalım ki, o dönemin Avrupa'sında prensler daima hatasız kabul edilir, 
cezaya müstahak olmaları hâlinde bile, prenslerin yerine "şamar oğlanı" denilen başka 
çocuklar dövülürdü. (Ders: Çocuklarınızın eğitimiyle yakından ilgilenin.) 
Sultan II. Murad'm, fethin yakın olduğunu sezdiğine şüphe yok. Bu bakımdan tahtı dahil, ezelî 
aşkı vuslata erdirecek bütün imkânları oğlunun önüne sermiş, ceddinin ve kendisinin nice 
gayretlere rağmen ulaşamadıkları mukaddes hedefe her bakımdan şehzadesini hazırlamıştır. 
(Ders: Çocuklarınızın önüne hedefler koyun.) 
Kuşkusuz en büyük eseri, Sultan II. Mehmed gibi müstesna bir kabiliyeti yetiştirip tarihe 
armağan etmesidir. 
FATİH'İ YETİŞTİREN ÇEVRE 
İR TARAFTAN  "İNSAN YETİŞMİYOR" diye ağlarken, bir taraftan da Fatihler yetiştirmiş bir 
milletin torunları olduğumuzu hatırlamamız lâzım. Acaba onlar nasıl yetişti? 
Gelin Fatih Sultan Mehmed'i yetiştirenlere bakmaya devam edelim. Anne ve babasından sonra 
şimdi sıra yetiştiği çevrede... 
Bir ev düşününüz ki, içinde yaşayanların hiçbiri, hiçbir sabah namazını kazaya bırakmıyor. 
Bir ev düşününüz ki, günün her saatinde kubbeleri Kur'an tilavetinin insanı vecde getiren 
İlâhî terennümüyle yıkanıyor; odalarında, salonlarında, koridorlarında nâat-lar, münâcatlar, 
ilâhîler dolanıyor. 
Bir ev düşününüz ki, küçükten büyüğe herkes hayrat düşünüyor, iyilik konuşuyor; adımlar 
sevap ve günah kavramlarının şuurunda atılıyor. 
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Ve bir ev düşününüz ki, devrin en muttaki, en kabiliyetli âlimîeriyle dolup taşıyor; askerlikten 
mantık ilmine, matematikten astronomiye, tarihten dünya siyasetine kadar çok şey bir arada 
konuşuluyor. 
İşte bu Fatih'in evidir. 
Buna saray değil de ev dememiz ise zühul eseri değildir. Çünkü İstanbul'un fethine kadar 
Osmanlı padişahlarının bir sarayı yoktur. 
Sanki kendilerine sarayı çok görmüşler, İstanbul'u fethetmeden kendilerini saraylarda 
oturmaya lâyık bulmamışlardır. 
Gerek Bursa'da, gerekse İstanbul'da, sıradan evlerden belki birazcık büyük meskenlerde 
ikamet etmişlerdir. İstanbul'u aldıktan sonra bile uzun müddet sadece Topkapı Sarayı'yla 
yetinmişlerdir. 
Diğerleri (Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız vs.) yıkılış devrinin mahsulüdür ve âdeta çöküşü şaşaa 
ile maskeleme endişesinden doğmuşlardır. Hepsi de Avrupa'ya karşı "Yıkılmadık, ayaktayız!" 
mesajı verme telâşının elemli mahsulâtıdır. 
Ama Avrupa bu gösteriye aldanmamış, Osmanlı ihtişamının manadan maddeye, muhtevadan 
şekle intikalini dudaklarında müstehzi bir tebessümle seyretmiş, hatta borç para vermek 
suretiyle bu gösteriyi tuhaf bir intikam hissi içinde desteklemiştir. 
Bir insanın yetişmesinde çevrenin önemini inkâr kabil değildir. 
En azından üzerine titrenen kişinin çevre tarafından ifsat edilmemesi gerekir. Sultan 
Mehmed'in yetiştiği çevre olgun insanların olgunlaştırdığı bir çevredir. 
Mahalle şuuruyla oluşmuş gözetim mekanizması, çocuğu hem gözlemlemede, hem de doğru 
örneklerle doğruya yönlendirmektedir. 
68   |   BİZ  OSMANLIYIZ 
Çocuklara "adam" muamelesi yapılmaktadır. Onlara selâm verilmekte, selâmlan alınmaktadır. 
Böylece çocuk kendine güveni ve kişiliğine saygıyı öğrenmektedir. 
En önemlisi herkes helâlinden kazanmakta, helâlinden yaşamakta, "Kalan ahş-verişinizi 
komşu dükkândan yapın, o da nasiplensin" diyebilecek kadar tok gözlü davranmaktadır. 
Gerçi büyük insan, sırf muhitin, çevrenin itelemesiyle değil, Allah vergisi kabiliyetlerini 
sonuna kadar seferber ederek geceli, gündüzlü çalışmak suretiyle yetişir... Ve büyük insanlar 
kendi muhitlerini, çevrelerini yetiştirirler. 
İyi ya, Fatih'e gelene kadar Osmanlı padişahlarının hepsi, büyük oldukları için muhiti bu 
ölçüde teşekkül ettirmişler ve geleceğin fatihine sapa sağlam, dip diri, dinamik bir muhit 
intikal ettirmişlerdir. 
Fatih biraz da bu muazzam mirasın eseridir. 
FATİH'İN HOCALARI 
ATİH'İN   HOCALARI"   DERKEN,   beşikten mezara uzanan ilim, takva ve terbiye zincirinin 
halkalarını bütün olarak düşünmek lâzımdır. 
Önce Ebe Hatun: Ebeyi nine ile eşdeğer sayan, böylece bebeği dünyaya getiren emeği 
mükâfatlandıran töremize uygun olarak, Şehzade Mehmed, ebesini yarı anne saymış, ne 
ölçüde belirsiz, fakat mutlak surette ondan istifade etmiştir. İhtimal fetih menkıbelerini 
efsunkâr bir sır gibi kulağına fısıldayan odur. Ebe Hatun bugün Bursa'da Muradiye'de ebedî 
dünyasını yaşarken, bir büyük Fatih'in ebesi olmakla taçlanan şerefi hakkıyla taşımakta ve 
umarız cennete doğru kıyamet yürüyüşü yapmaktadır. 
Yine fetih ruhunu Fatih'e aşılayanlar arasında dadısı Cemaleddin Beyzade Ahmet Beyin kızı 
Hând Hatun'u zikretmek lâzım gelir. Bu muhterem kadının Edirne'de kendi adıyla, bir milletin 
ebedî minnet duygusunu dile getirirce- 
 
¦ 
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sine anılan bir mahallesi, bir camii, ayrıca İstanbul'da da iki camii mevcuttur. 
Mütevazi gelirini şahsına sarf etmeyip camilere has-retmesiyle dinî seciyesi müseccel hâle 
gelen Hând Ha-tun'un, bakıcısı ve kısmen terbiyecisi durumunda olduğu şehzadeye cami 
yaptırmanın ya da kiliseleri camie tahvil etmenin faziletleri hakkında telkinatta bulunduğunu 
tahmin etmek zor değildir. 
Ayrıca Fatih'in, fethi müteakip Ayasofya'yı derhal camiye çevirmesinde bu telkinlerin ne 
kadar rolü olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Fakat çocukluk çağında yapılan telkinlerin katiyen 
boşa çıkmadığını biliyoruz. Ve bunun ışığında, fetihten hemen sonra Ayasofya'yı camiye 
çevirip ilk cuma namazını, iki gün sonra bu camide kılma aceleciliğinin kaynağını tahmin 
edebiliyoruz. Bu kaynak, kanaatimizce, cami yapma hasretlisi Hând Hatun'dur. 
Lalası Vezir Zağanos Paşa: Fatih'e devlet idaresinin bütün inceliklerini öğreten, babasının 
Manisa'ya çekilmesiyle açılan taht yolunda genç hükümdarın kolundan tutup yürüten, sürekli 
şekilde kendisine güvenmesini, ama bu güveni asla kötüye kullanmamasını telkin edip 
karakterine padişahlık kıvamını veren müstesna insan... 
Fatih'in Bizanslı ve İtalyan hocaları da olmuştur. İtalyanca hocası Ciriaco Anconitano ile 
meşhur İtalyan tarihçisi Giovanni Maria Angioello yabancı hocalarının başında gelir. 
Diğer hocalarının başında ise Molla Yegan ve Şemsüd-din Ahmed Molla Gürani vardır. 
Derslerinde tembellik etmesi hâlinde talebesini dövmek üzere bir sopayla derse giren meşhur 
molla, geleceğin fatihinin tâlim ve terbiyesiyle yakından meşgul olmuş, ecnebi hocaların, 
talebesinin ahlâkına tesir edebilecek telkinlerini kırmak için, hemen daima derslerinde hazır 
bulunmuştur. Fatih'in son oğlu Sultan II. Bayezid'in ise ilk şeyhülislâmı olma şerefi- 
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ni taşıyan bu muhterem hoca, İstanbul Taşkasap'ta kendi adını taşıyan mahallesindeki 
camiinde gömülüdür. 
İstanbul'un manevî fatihi olarak hâlâ selâmladığımız Molla Gürani'nin yanı sıra, minnet 
duygusuyla andığımız diğer hocalar da geleceğin fatihine kâh edebiyat, kâh din ilimleri, kâh 
fen ilimleri, kâh askerlik öğretmişler; onu her bakımdan mükemmel bir insan, cihangir bir 
padişah, kısacası bir "Fatih" olarak yetiştirmek için ellerinden gelen bütün gayreti 
göstermişlerdir. 
Yalnız aralarında bir tanesi var ki, talebesi kadar dikkat çekicidir. Bu ruh insan, bu vecd ve 
duyguyu realizmle bağdaştırabilmiş, birine öbürünü ezdirmemiş, yedirme-miş mütefekkir zat, 
gerektiğinde askerleşip büyük fetihte müritleriyle ön safa geçerken, gerektiğinde padişahına 
ve talebesine dünyanın bütün nimetlerini, lezzetlerini, kıymetlerini, kısacası padişahlığı el 
tersiyle ittirip alelade bir derviş olmayı özletecek derecede engin bir ahiret duygusu 
aşılayabilecek kadar mükemmel bir ummandır. 
"Adam gibi adam" yetiştirebilmek için, evvelâ "hoca gibi hoca" yetiştirmek gerekiyor. Örnek 
isterseniz Ak Hoca (Şemsüddin) yeter. Fatih'i dünyada benzerlerine rast-lanabilen bir 
cihangir olmaktan çıkarıp benzersiz bir hükümdar yapan saikın baş mimarı, Molla Ak 
Şemsüddin'-dir. 
Talebesinin ruhunu gergef gibi işlemiş, kozasını örmüş, nihayet ipekböceği kozasından çıkıp 
uçmaya başlayınca, kendisi için önünde tek bir rota bulmuştur. 
Şehzade bu rotayı takiple fethi gerçekleştirmiştir. Fetih sırasında karşılaştığı muazzam 
güçlüklerle ümidi tökezler gibi olduğu bocalayış anlarında hep Ak Hocasını yanında bulmuş, 
Peygamber tebşirini onun sesinden her duyuşta âdeta yeniden dirilmiş, nice ümitsizliklerin, 
tersliklerin üstesinden gele gele yürüyüp Bizans kördüğümünü parçalamıştır. 
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Hoca, talebesinden kırk iki yaş büyüktür. Bu bakımdan münasebetleri hoca-talebe 
münasebetlerini çok çok aşmış, aynı mefkureye, aynı ideale, aynı hasrete yürüyen bir baba-
oğul münasebeti hâlinde kutsîleştirmiştir. 
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Köklü baba-oğul münasebetlerinden, iman ve tasavvuf dünyasından, nihayet İlâhî vecd ve 
mürşit-mürit bütünlüğünden habersiz olup, o günlere günümüzün dejenere kalıplarından, 
hele bir de geçmişin bütününe düşmanlık noktasından bakanlar, tabiatıyla o hâlet-i ruhiyeyi 
anlayamayacaklar, anlamak istemeyecekler, talebenin hocasının kapısında el bağlayıp boyun 
bükerek, "Sana bir hacet için geldim, beni halvete koyup irşat eyle" sözünü kötü niyetlerine, 
cehaletlerine, düşmanlıklarına ve saplantılarına bulayıp aşağılık iftiralarına güya delil 
yapacaklardır. 
Bu kerih iftirayı Fatih'e ve mürşidine atanların seciyesi, özel hayatlarındaki davranış 
bozukluklarıyla sabittir. İhtimal hayatlarında normal saydıkları ve belki de müptelâsı 
oldukları gayr-i meşru münasebetleri, Fatih'ten referans gösterip meşrulaştırmak 
emelindedirler. 
Ne sanıyorlar? Büyük emeklerle vücuda getirdiği üniversiteye (Sahn-ı Semân) talebe olmayı 
padişahlıktan bile üstün görüp kayıt için müracaat eden, ama kendi tayin ettiği müderrisler 
tarafindan "Padişahım, buraya imtihansız girilemez" ikazı üzerine "Fatih" unvanına rağmen 
sıradan bir yetim talebe gibi müderrislerin önüne diz çöküp soruları tek tek cevaplandıran ve 
ancak ondan sonra talebeliğe kabul edilen, yani ebedî medrese talebeliğini padişahlığa yeğ 
tutan Sultan II. Mehmed'i birkaç iftira çamuruyla gözden mi düşürecekler? 
Ak Şemsüddin'i ne sanıyorlar? O sıradan bir cami imamı, sıradan bir âlim, sıradan bir mü'min 
mi ki sahte bir fiskeyle devrilsin? 
O, yalnız Müslümanlar tarafından değil, Hıristiyanlar tarafından da hürmetle anılan bir 
"cevher insan"dır. İs- 
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tanbul'un mânevi fatihidir. Ve harap hâlde ele geçirilen şehri yeniden inşa eden aksiyonun 
merkezidir. Ayrıca Eyüb Sultan'm kayıp kabrini keşfeden bir büyük velidir. 
O kadar büyüktür ki, huzurunda Fatih bile erimekte, tiril tiril titremektedir. Fatih'in, Vezir-i 
Âzami Mahmud Paşa'ya şikayeti meşhurdur: "Bu pîre (Ak Şemsüddin'e) hürmetim 
ihtiyarsızdır. Yanında heyecanlanırım, ellerim titrer." 
O kadar büyüktür ki, İstanbul fethinden hemen sonra yapılan ilk divan toplantısında, Fatih 
komutanlarının huzurunda, fethiyle değil, Ak Şemsüddin'le övünmüştür: 
"Bu ferah ki bende görürsüz; yalnız bir kal'a fethünden değildür. Ak Şemsüddin gibi bir pîr-i 
azizin, benum zamanımda olduğuna övünürüm." 
Ya mürşidin gözünde, müridin vaziyeti nedir? 
Ak Şemsüddin için II. Sultan Mehmed bir şahıs değil, bir semboldü. Zira Hoca, cihanın, yeni 
çağa, talebesinin yüreğinden geçilebileceğini biliyordu. Hoca öyle olunca, elbette ki öğrencisi 
böyle olur. 
Görüldüğü gibi, Fatih'i yetiştiren şartların çoğu, günümüzde de geçerli. Onlar "cevher insan" 
yetiştirme metodunun ipuçlarını veriyor. Biraz şartlara ve ihtiyaçlara uygun şekle 
getirilebilse, çocuklarımızı yetiştirmekle mükellef anne, baba ve öğretmenlerin sık düşündüğü 
"Adam gibi adam nasıl yetişir?" sorusunun cevabı bulunmuş olunur. 
HEDEF YA DA MENZİL 
1 EDEFLERİMİZ KISA... O kadar kısa ki, ufkumuzu daraltıyor. Oysa hedeflerimiz uzun olmalı... 
Ne kendi hayatımızla sınırlanmah, ne fani dünya ile... Bunun ne anlama geldiğini, dilerseniz 
Sâre Hatun'la, Fatih Sultan Mehmed arasında geçen bir konuşmanın ışığında çözmeye 
çalışalım 
Bu konuşma Pontus (şimdiki Trabzon'un bulunduğu topraklardaki eski Bizans 
İmparatorluğu) Seferi sırasında, Karadeniz'in amansız dağlarında geçer. 
Fetih ordusunda Sâre Hatun isimli çok muhterem bir kadm da bulunmaktadır. Bu kadın 
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'm annesidir. Fatih'e, oğlu tarafından ricacı gönderilmiştir. 
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Uzun Hasan, Fatih'i bu seferinden vazgeçirmek istemektedir. Çünkü Uzun Hasan, Pontus 
İmparatoru David Komnenos'un yeğeniyle evlidir. Aralarında akrabalık vardır. 
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Pontus İmparatoru David, Uzun Hasan'dan yardım istemiş, bunun üzerine Uzun Hasan, 
Fatih'e annesini ricacı göndermiştir. 
Sâre Hatun, Fatihle uzun uzun görüşmüş, Fatih öylesine etkilenmiş, Sâre Hatun'un faziletine, 
dürüstlüğüne, yiğitliğine öylesine hayran olmuştur ki, kısa bir süre sonra ona "Sâre Ana" 
demeye başlamış ve isteği üzerine de yanma almıştır. 
Sâre Ana iki arada bir derede kalmıştır. Kâh oğlunun ricalarını tekrarlamakta, Fatih'i Pontus 
Seferinden vazgeçirmeye çalışmakta, kâh dinî inançları evlât sevgisine galip gelmekte, Fatih'i 
"küffar üzre sefere" teşvik etmektedir. 
Pontus Seferi çok çetin şartlarda geçer. Karadeniz'in geçit vermez sarp kayalıkları, özellikle de 
Zigana Dağla-rı'nın karlı yamaçları dize gelmez. Padişah bile sık sık atından inip yürümek, 
tırmanmak, hatta sürünerek gitmek zorunda kalır. 
Böyle çetin bir mücadelenin sonunda mola verildiği bir sırada Sâre Hâtûn, genç padişaha 
sokulur. Padişah ter içindedir. Tırmanırken dizi kanamış, gömleğinin yakası yırtılmış, hafif 
olsun diye başına sardığı ak tülbent tozdan ve terden kararmıştır. Cihan Padişahı sıradan, 
gayretli bir yeniçeriye benzemiştir. Sâre Hatun'un ana yüreği bu görüntüye dayanamaz: 
"Şevketlü oğlum," der, "bu Trabzon'a bunca zahmet nedendür? Bunca zahmete, meşakkate 
değer mi? Gelinime bağışlayı ver gitsin." 
Elinin tersiyle alnındaki teri silen Fatih, şu cihana bedel cevabı verir: 
"Ey Ana, bu zahmet din yolundadır. Zira bizum elu-muzda İslâm kılıcı vardur, eğer bu zahmeti 
ihtiyar itmez isek bize gazi dimek yalan olur!" 
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Güzel olan ne biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmed gibi bir "Veli Padişah", hedefini sadece 
ahirete dönük tutmuyor, öyle bir hedef belirliyor ki kendine, hem dünyayı kucaklıyor, hem de 
ebediyete (ahirete) geçiyor. Yani dünyadan taşıp ebedileşiyor. 
İşte gençlerimizi hedef sahibi olma konusunda teşvik ederken, Fatih'in sahip olduğu "hedef 
gibi hedeften söz ediyorum. İstanbul fatihi sağlam bir Müslüman, çok iyi bir mü'min, halis bir 
dindar, İlâhî hükümlere mana ve madde plânında sıkı sıkıya bağlı bir kul, nihayet iyi bir devlet 
adamı, hukukçu ve askerdi. 
Müslümanların sekiz yüz küsur senelik fetih hasretini ancak böyle biri dindirebilir, fetih 
rüyasını böyle biri gerçekleştirebilir, Peygamber övgüsüne böyle biri mazhar olabilirdi. 
Ne zaman mürit, ne zaman mürşit, ne zaman derviş, ne zaman padişah olacağını çok iyi bilen 
bu komple şahsiyet Ak Şemsüddin gibi bir ruh deryasının içinde yıkanma-saydı (demek hoca 
önemli), acaba bu kemale erişebilir, bu dengeyi kurabilir miydi? Sultan II. Murad gibi 
fedakârlık timsali bir babanın olgun ellerinden namluya sürül-meseydi (demek babanın 
babalık görevi yapması önemli), Konstantiniyye'nin tepesine gülle misal düşebilir miydi? 
Hümâ Hatun gibi bir annenin telkinleri, tavsiyeleri, ahlâk ve fazilet aşısı olmasaydı (demek 
anne de önemli) devrinin zirvesine çıkabilir, zirvede kalabilir miydi? 
Dünün şevketi, izzeti, gayreti nasıl bu unsurların ihyasında yatıyorsa, bugünün sefaleti, 
hezimeti, gafleti de aynı unsurların ihmalinde yatıyor. 
Kısaca, bu unsurların mükemmelliği ölçüsünde fert ve toplum mükemmelleşir. 
İNSAN+HEDEF+GAYRET=ZAFER 
* 
 ULTAN II. MEHMED henüz yedi yaşlarınday- ken hocası Molla Ak Şemsüddin kulağına eğildi 
ve başarının en önemli kuralını fısıldadı: "Hedefini tespit et!" 
Önce hedef belirlendi: "Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir." 
Ak Şemsüddin hedef tespitinden sonrasını da söyledi: 
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"Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, 
asla gururlanma; yol ol ki, herkes senin üzerinden geçerken, sen dağların bile üzerinden 
gecesin." 
"Hocam, ya şartlar elverişli olmazsa?" diye sordu. Ak Şemsüddin hiç duraksamadan cevap 
verdi: 
"Şartlara teslim olmazsan şartlar değişir, sana teslim olurlar. Çok çalışır, çok dua eder ve çok 
istersen Allah'ın 
78 
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“Rahmeti tecelli eder, rahmet tecelli ettiğinde nice olmazlar olur." 
Ve Sultan II. Mehmed, günü gelince, çocuk yaşma bakmadan öncelikle Bizans'ın fethini 
düşleyip sonrasında konuşmaya başladı. 
Çandarlı Halil Paşa, gencecik padişahın niyetini duyar duymaz telaşlandı. Sadrazamdı. 
Sadrazam olarak genç padişaha yol göstermek gibi bir sorumluluğu vardı. Bu çocuk (padişah) 
bir çocukluk edip Bizans'ın üzerine yürümeye kalkarsa, alimallah Osmanlı mülkü pay-mal 
olabilir, hatta elden gidebilirdi. Ümmet-i Muhammed'i bir aceminin acemiliğine kurban 
etmeyecekti. İkaz görevini yapacak, kelle pahasına olsa bile padişahı bu maceradan vaz-
geçirecekti. 
Bir gün hışımla genç padişahın huzuruna girdi ve selâmı bile unutup sordu: 
"Sen ümmet-i Muhammed'i hisar önünde telef etmek mi istersün?" 
Genç Hünkâr, baba yadigârı sadrazamının öfkelenmesinin sebebini az çok tahmin etmişti. 
Fakat ağzından duymak istiyordu: 
"Kangi sebepten ümmet telef olubdur koca vezirum?" "Bizans'ı feth itmeğe and virmişsün. 
Ümmetun telefa- 
tine başkaca sebep ne lâzım?" 
"Beli, and virdük. Ya biz Bizans'ı, ya Bizans bizi alacak dedük! Bir mahzuru mu var?" 
"Elbette!" diye cevap verdi sadrazam, konuşurken uzunca sakalı titriyordu: "Elbette ki 
mahzuru var, Bizans fethi şu sıralar olmayacak duadır ki, akl-ı selim olmayacak duaya hiçbir 
vakit amin dimez." 
Sultan II. Mehmed gülümsedi: 
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"Kangi duayı kabul edeceğini ancak Hak Tealâ bilür. Biz sadece arzımızı yapar hükm-i İlâhiyi 
râm olub bekleriz." 
Kalktı, sadrazamına doğru birkaç küçük adım attı. Gözlerine baktı: 
"Her daim dimez misin ki, kul kısmı gaza yolunda elinden geleni yapmakla mükellefdur. Biz 
dahi muştunun (fetih müjdesinin) tahakkuku cihetinde say edeceğiz. İnşaal-lah-u Tealâ fetih 
mukarrerdir." 
"Nereden belli ki?" 
"Doğru, henüz belli değil. Zaten teşebbüs olmadan tahakkuk olmaz. Biz dahi teşebbüs 
üzereyiz." 
Koca sadrazamın aklı bu işe bir türlü yatmıyordu. İkna olmamıştı. 
"Baban alamadı, ondan öncekiler de alamamıştı, sen nasıl alacaksın?" dedi hafiften alaycı... 
Bunu kendisi de Ak Hoca'sma sormuştu: 
"Ben benden öncekilerden daha iyi hükümdar, daha dirayetli kumandan değilim, üstelik de 
tecrübe mahrumuyum, bıyığını balta kesmez koca yeniçeri ağalarının nazarında çocuk bile 
sayılırım; böyle iken benden önceki padişahların alamadığı Konstantiniyye'yi ben nasıl 
alacağım?" 
Ak Şemsüddin bryıkaltı gülümsemiş, ama müthiş bir imanla cevap vermişti: 
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"Endişe etme, feth-i mübin, bunca yıldır seni bekler. Sen Peygamber'inin adaşısın: 
Konstantiniyye Peygamber müjdesidir. Hazret-i Muhammed'in müjdesi Sultan Mu-hammed 
tarafından gerçekleştirilecek. Bundan imanım gibi eminim." 
Genç hükümdar, Hoca'sıyla aralarında geçen konuşmayı hatırlayınca dirildi. Pencereye 
döndü. Bir süre yeni- 
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çerilerin koşuşturmalarını seyretti. Onlar fethe inanıyordu. Ama yaşlı sadrazamını henüz 
inandıramamıştı. 
Yüreğine ince bir sızı girdi. Bir an için endişelendi. Ne de olsa yaşlı sadrazamın müthiş bir 
tecrübe birikimi vardı. On beş yaşından beri devlet hizmetindeydi. Kendisi ise on beş yaşını 
geceli ancak birkaç yıl olmuştu. Bu açıdan şartlar aleyhine görünüyordu. 
Fakat şartlara teslim olmayacaktı. Çandarlı'ya döndü: "Bak a vezirim," diye söze başladı, 
öfkesini tereddüdüne sarıp yutkunarak; "ben ne babama benzerim, ne babamdan öncekilere. 
Şimdiki zaman başkaca zamandır. Çaresi yok fetih olacak." 
İhtiyar sadrazam, tezini savunma kararlılığı içinde tek geri adım atmadı: 
"O zaman bil ki, bunun mes'uliyeti tamamıyla sana ait-tur, çünkü akıbeti hayır görmüyorum. 
Bizans İmparatoru unvanım alayım derken, korkarım padişahlıktan da olacaksın. Bu ne hırs!" 
Padişah ilk defa öfkelendi: 
"Hırs değil iman!" diye bağırdı, "dedik a, ya biz onu, ya o bizi! Hakikatli hükümdar olmanın 
başkaca çaresi yoktur." 
"Elinde olanla yetinsene." 
"Elimdekiyle yetinirsem elimde olan da gider Çandarlı, ne belledin! Zirvede durulmaz, ya 
devamlı tırmanırsınız ya da aşağı kayarsanız. Ben gencim, tırmanacağım!" 
Çandarlı çıkmak için toparlanırken: 
"Ben söylemiş olayım, Hak Tealâ ve kulu nezdinde mes'uliyetten kurtulayım da, sen yine ne ki 
istersen yap, padişah sensin." 
"Şükrolsun biz padişah-ı cihanız ve Konstantiniyye'yi fethedeceğiz." 
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"İmkânsız" diye dudak büzdü Çandarlı Halil Paşa. * "Neden koca vezir?" 
"Çünkü surlar çok muhkemdir, muhkem surları yıkacak cesamette (büyüklükte) topumuz 
yoktur." 
Genç hükümdarın karşısına yine şartlar ve sebepler çıkmıştı. Ak Şemsüddin Hoca'nm 
sözlerini hatırladı. Gülümseyerek sordu: 
"Surları yıkacak toplar günün birinde yapılacak mı?" "Evet," dedi sadrazam, "günün birinde 
herhal yapılır." Genç hükümdar kükredi: 
"İşte bu gün o gündür vezirim! Toplar dökülecek. Surlar yıkılacak. Bizans fethedilecek. Bunu 
yapacak Padişah karşında duruyor." 
Ne demişti Ak Hoca: 
"Şartlara teslim olmazsan şartlar değişir, sana teslim olurlar. Çok çalışır, çok dua eder ve çok 
istersen Allah'ın rahmeti tecelli eder, rahmet tecelli ettiğinde nice olmazlar tahakkuk eder 
(gerçekleşir)." 
Şartlar değişti, Bizans teslim oldu, çünkü rahmet inmişti. Bakın nasıl? 
Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes'in hizmetinde Macar asıllı bir top dökümcüsü 
(mühendis diyebiliriz) vardı: Urban Usta. Tam o sırada, imparatorla arasında küçük bir ücret 
anlaşmazlığı oldu. Bu yüzden Urban Usta pilisini pırtısını topladı ve Edirne'ye gitti. Padişahla 
görüşmek istedi. Topçu olduğunu söyleyince, padişahın bu işle çok ilgilendiği bilindiğinden, 
hemen huzuruna çıkardılar. Urban Usta yanında getirdiği plânlan padişahın önüne koydu: 
"Bunlar," dedi. "Bizans'ı koruyan surların plânıdır, tarafımdan en zayıf noktalar tespit edilmiş 
ve işaretlenmiştir." 
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Ardından başka bir deri heybe açtı. 
"Bunlar da işaretlenmiş yerleri yakacak kuvvette gülleler atabilen topların plânlarıdır. Bana 
imkân ve fırsat verirseniz sizin için bu toplan dökerim. Siz de surları yerle bir edersiniz." 
Rahmet tecelli etmişti. Geriye şükür ve gayret kalıyordu. 
Müverrih Tursun Bey, kendi adını taşıyan tarihinde der ki: 
"Çün erkân-ı devlet vü mülâzımân-ı hazret kal'anun kapularun açdılar, Sultan Mehemmed-i 
Gazî, Hazret-i Muhammed-i Arabî aleyhi efdalü's-salavât, Burâka binüp seyr-i cennet ider gibi, 
ulema ve ümerâsı ile kal'ayı teşrif buyurdu." 
Öncelikle belirtmeliyim ki, Sultan II. Mehmed'in doğduğu dünyada, bir fatihin yetişmesi için 
gerekli maddi-manevi tüm şartlar hazırdı. Osmanoğlu'nun elinde, Malazgirt zaferinden 
itibaren oluşan aynı kıble eksenli, Kur'-an orijinli insan kaynaklan vardı. Mesela tarih, Molla 
Gü-rani gibi, Ak Şemsüddin gibi, Molla Hüsrev gibi cevherlerin aynı dönemi paylaşmalarına 
pek nadir şahit olmuştur. Bu bilim ve yürek adamları ise sadece aynı dönemi paylaşmakla 
kalmamış, aynı çocuğu, aynı anda beslemek gibi İlâhî bir tevafukun unsuru olmuşlardır. 
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Dikkat! "Fetih ekseni" birbirini tamamlayan üç "âbide insan"dan oluşuyor. Biri Fatih Sultan 
Mehmed, ikincisi Ak Şemsüddin, üçüncüsü Ulubatlı Hasan... 
Ulubatlı Hasan toplumsal terbiyenin cihad ruhunu, Ak Hoca Kur'an ve Sünnet gibi dinin temel 
kaynaklarını, Sultan Mehmed ise adaletli, kifayetli ve liyakatli yönetimi temsil ediyor. 
Millet bu üçlüyü yetiştirdiği zaman başarı yolları tekrar önünde açılacaktır. 
Sihirli formül şudur: İnsan+Hedef+Gayret=Zafer 
Fatih Sultan Mehmed Han, iki tarafında hocaları, hocalarının yanında vezirleri, beyleri, 
komutanları, arkasında peygamber müjdesine mazhar bir cennet ordusu ile Roma'nın 
yüreğine girdi. Atını doğruca Ayasofya'ya sürdü ve o tarihte Ayasofya'nm içi henüz resim dolu 
olduğu için avlusunda iki rekat "şükür namazı" kıldı. 
Hemen sonra Hıristiyan halka hitaben bir "Amannâ-me/Hak ve Özgürlükler Belgesi" 
yayınladı. Altında sadrazam olarak Zağanos Paşa'nm "el-fakir Zağanos" şeklinde imzası 
(kendisini tüm beşerî unvanlardan soyutlayıp fakrında aczini rütbe yapması o günkü insanın 
karakteri hakkında temel bir fikir verir sanıyorum), üstünde ise Fatih'in tuğrası bulunan 
"Amannâme", "Biz ki, emir-i âzam sultan-ı muazzam Murad Han oğlu padişah-ı muazzam ve 
emir-i âzam Sultan Muhammed Han'ız! Yerleri ve gökleri yaratan Allah adına, büyük 
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselâm adına, yüce kitabımız Kur'an-ı Azi-müşşan 
adına, Allah'ın yüz yirmi dört bin peygamberi adına, büyük babamız, babamız ve oğullarımız 
adına, kuşandığımız kılıç adına yemin ederiz ki..." diye başlıyor. 
Fatih Sultan Mehmed, inanmayan, ayrı dinden, ayrı dilden, ayrı kılık kıyafetten, üstelik birkaç 
gün öncesine kadar kılıç kılıca savaştığı bir halka, bugün bile ulaşmaya çalıştığımız bazı temel 
hak ve özgürlükler bahşediyor. 
Sadece kendi çağını değil, bugün "demokratik" geçinen bazı ülkelerdeki insan hakları 
uygulamalarını bile çok çok aşan meşhur "Amannâme"siyle, Fatih'in, Hıristiyan halka verdiği 
hak ve özgürlükler beş ana maddeden oluşuyor: 
ı. İnanç özgürlüğü 
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2. İbadet özgürlüğü 
3. Kıyafet özgürlüğü 
4. Seyahat özgürlüğü 
5. Ticaret özgürlüğü 
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Bu muhteşem insan hakları belgesine, tüm insanlığın ihtiyacı var. Her şeyi kendi inanç, itikat, 
siyaset, kıyafet ve ideolojik tercihleri çerçevesinde şekillendirip herkese dayatan "güç 
odakları"nm, yüzlerce yıl öncesinden kalmış bu "insan haklan belgesf'nden, "insanlık onuru" 
adına almaları gereken çok büyük dersler var. 
KALICI HEDEF BELİRLEME VE FATİH ÖRNEĞİ 
SMANLI DEVLETİ kuruluşundan itibaren kendine bir hedef belirlemişti: 
Konstantiniyye/İstanbul. 
Hedef öylesine belirgindi ki, Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı Han Aşireti, Anadolu'ya girer 
girmez yönünü İstanbul istikametine dönmüştü. 
Söğüt'e yerleşip biraz kök tutunca civardaki Bizans kalelerini fethedip İznik'e yürüdüler. 
Sonra Rumeli'ne geçtiler, Rumeli kıyılarını fethettiler. 
Orhan Gazi, Bizans'ın iç işlerine karışıyordu. Yıldırım Bayezid ise resmen Bizans üstünde hak 
iddiasındaydı. 
Bugünün gençliği maksatsız ve hedefsiz. Yürekleri belirli hedeflere kilitlenmemiş. O zaman da 
ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Ve başarılı olamıyorlar. 
Her genç şu sorulara öncelikle cevap vermeli: 
ı. Hedefim nedir ve nerededir? (Hedefin ebedî olmasına azami dikkat.) 
2.  Hedefime hangi vasıtalarla ulaşabilirim? (Vasıtaların meşruiyetine dikkat.) 
3. Neden ulaşmalıyım? (Maksada dikkat.) 
4. Hedefe ulaşmayı yeterince istiyor muyum? ("İstiyor gibi yapmak"la "gerçekten istemek" 
arasında önemli farklar bulunuyor.) 
"Gerçekten istemek" Sultan II. Mehmed'in Konstanti-niyye (Bizans) fethini istemesi gibi 
olmalı! 
"Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni alır!" diyecek kadar... 
Kendinizi ortaya koyacak kadar istediğiniz hâlde ulaşamadığınız kaç şey oldu sahi? 
Madem ki örneğimiz Sultan Mehmed, onun yalnızca "idealinin amelesi" oluşuna bakalım. 
Sultan II. Mehmed, 50.000 kişilik ordusunun başında geldi, bugün Rumelihisarı adıyla anılan 
mevkide durdu. İstanbul'u fetih maksadıyla, dedesi Yıldırım Bayezid'in inşa ettirdiği 
Anadoluhisan (Güzelcehisar) tam karşısındaydı. Bir tepeciğin üstüne çömelen padişah, uzun 
uzun Gü-zelcehisar'a baktı. İyi düşünülmüş, yeri de iyi seçilmişti. Ancak bu hisarın tek basma 
boğazı kontrol altında tutması imkânsızdı. Karşısına bir hisar daha inşa edilmeli, Bizans'ın 
şahdamarı kesilmeliydi. Böylece Bizans'ın dünya ile irtibatı kopacak, son ikmal yolu da 
tıkanacaktı. Hisar tam bir boğazkesen olacak ve lâyık olduğu isim kendisine genç hakan 
tarafından verilecekti. 
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"Muradımız şudur ki, bu mevkide bir hisar yapıla. Muhkem ola, boğazı kese ve iznimiz 
olmadan kuş uçurtmaya..." 
Hemen oracıkta hisarın şeklini kâğıt üstünde tespit etti. Mimar Müslihüddin Ağa'yı çağırdı. 
Tespitlerini plâna geçirmesini buyurdu. Gereken bazı düzeltmeleri yine bizzat padişah yaptı 
ve hemen inşaata başlandı. (21 yahut 26 Mart 1452.) 
Padişah başta olmak üzere herkes çalışıyor, yaşlı vezirler, pir-i fâni din âlimleri taş ve kireç 
taşıyorlar, temel kazıyorlar, ayrıca on bin civarında işçi de durmaksızın iş görüyorlardı. 
Lütfen manzarayı tahayyül etmeye çalışınız. 
Devrin en büyük hükümdarlarından biri olan Sultan II. Mehmed, koca bir kayayı kucaklamış 
götürüyor. Her biri cihana bedel âlimlerden Molla Hüsrev -ki Padişaha sadece ismiyle hitap 
etme imtiyazmdaki nadir simalardandır- temel kazıyor, mevkice Avrupa imparatorlarıyla 
eşdeğer sayılan vezirler harç karıyor. 
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Hiçbiri mevkiine, makamına, rütbesine, şöhretine aldırmıyor. İçlerinde küçük bir gurur 
kırıntısı dahi yok. İşçilerle, yamaklarla, kalfalarla, yeniçerilerle bütünleşmişler, maksatlarına 
hizmet ediyorlar. 
Formül şu: Hedef Konstantiniyye... Araç Boğazkesen Hisarı... Maksat "ilâ-yı kelimetullah" 
(tevhit inancını yaymak)... 
Hedefe ulaşmayı o kadar çok istiyorlar ki, mevki ve makamlarına bakmadan, amelelik dahil, 
her işi derin bir vecd içinde yapıyorlar. 
Acaba o sıralar Bizans yöneticileri ne yapıyordu? Şarap içip sarhoş olmaktan, rakkase oynatıp 
eğlenmekten ve mevkilerine mağruren süslenip püslenerek etrafa caka satmaktan başka? 
Bizans'ı yere seren gafletle, genç padişahı "Fatih" yapan farka dikkat! 
İşte bu farktır küçücük bir aşireti, çok kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde imparatorluk 
eşiğine getiren, Konstantiniyye'nin kapılarıyla birlikte yeni bir çağın kapısını da açtıran... 
Bu farktır Osmanlı'yı üç kıtanın hâkimi, Avrupa'nın hâmisi yapan; dünya örneği bir 
medeniyete, güçlü bir askerî teşkilâta, sapa sağlam bir ekonomiye ve kıldan ince kılıçtan 
keskin bir adalete sahip kılan... Yine bu farktır devleti yenilmez, milleti ezilmez yapan... 
Bu fark kaybolmaya başlayınca yalpaladığımızı, nihayet tökezlediğimizi fark edebiliyor muyuz 
acaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARADA YÜZEN DONANMA 
 
O GÜN, ORADA GENCECİK BİR PADİŞAH, önce imkânsızlığı yendi, sonra Bizans'ı... Pek 
çoğumuzun "pes" edeceği durum karşısında müthiş bir sabır ve irade imtihanı vererek galip 
çıktı. 
Önce olayın kısacık hikâyesine bakalım: 
Bizans, 06 Nisan 1453 sabahı 150.000-200.000 arası olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilen 
Osmanlı ordusu tarafından son kez kuşatıldı. 
Bu arada Osmanlı donanması Halic'in girişine dayanmış, Sarayburnu önlerinde demirlemişti. 
Ordu, merkez, sağ ve sol olarak üç kısma ayrıldı. 19 Ni-san'da yapılan ilk saldırıda, tekerlekli 
kuleler kullanıldı ve bu saldırı ile Topkapı surlarından burçlara kadar yanaşıldı. 
Çok şiddetli çarpışmalar oluyor, Bizanslılar şehri koruyan surların zarar gören bölümlerini 
hemen tamir ediyorlardı. Venedik ve Cenevizliler de donanmalarıyla Bizans'a yardım 
ediyorlardı. Kara ordusu sıkışmıştı. Donanmanın devreye girmesi lâzımdı. 
Sultan II. Mehmed böyle düşünüyordu. Fakat donanmayı devreye sokamıyordu. Çünkü 
surlarının zayıf olduğu İstanbul'un Haliç tarafına zincir gerilmişti. Osmanlı donanmasının 
Halic'e girişi böylece engellenmişti. 
Bizans'ın fethi, Osmanlı donanmasının Halic'e indirilmesine bağlı görünüyordu. Sultan II. 
Mehmed, geceler boyu düşündü. Böyle elleri-kollan bağlı bekleyemezdi. Bir şeyler yapmalı, 
bir an önce Bizans'a girmeliydi. 
"Çare olur" diye düşündüğü herkese sordu. Lâkin kiminle konuştuysa, bunun "imkânsız" 
olduğunu söylediler... 
Fakat genç padişah, hiçbir imkânsızlığa teslim olmak istemiyordu. Aradığı çare, çaresizlikten 
çıkacaktı. Buna inanıyordu. 
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Düşündü, düşündü... Umudunu hiç yitirmedi, Bizans'ı fethetme kararından hiç vazgeçmedi... 
Derken, kafasında bir şimşek çaktı, bir fikir dolandı. "Olabilir" diye söylendi kendi kendine... 
Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler karadan çekilerek Halic'e indirilecekti. Aklına gelen 
"son çare" buydu. 
Kurmaylarından bazıları bunun mümkün olduğunu, bazıları ise "imkânsız" olduğunu 
söylediler. 
"İmkânın sınırım görmek için imkânsızı denemek lâzım" dedi padişah, "Tiz hazırlanasuz, 
gemiler karadan yürütülecek, daha da olmazsa havadan uçuracağız!" 
Gemileri uçurmayacaktı elbette, sadece hiçbir engel yüzünden fetih yolundan dönmeyeceğini, 
olumsuz hiçbir şarta teslim olmayacağını söylemeye çalışıyordu. 
Kısacası, fetih konusundaki kararlılığını vurguluyordu. 
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Önce kurmaylarıyla birlikte bölgeyi gezdi. Ölçüp biçtiler ve denemeye karar verdiler. 
Bu karardan hemen sonra çalışmalar başlatıldı. Tophane önündeki kıyıdan başlayıp 
Kasımpaşa'ya kadar ulaşan bir güzergâh üzerine kızaklar yerleştirildi. 
Gemilerin, kızakların üzerinden rahatça kayması için, Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı ve 
tereyağı dahil, bulunabilen her türlü yağı satın alarak kızakları yağladılar. 
21-22 Nisan gecesi 67 (ya da 72) parça gemi düzeltilmiş yoldan Halic'e indirildi. 
Haliç'teki Osmanlı donanmasına ait toplar surları dövmeye başlayınca, Rumlar gözlerine 
inanamadılar. 
Olmayacak bir şey olmuş, imkânsızlık ve olumsuzluk, kararlılık karşısında bir kez daha 
yenilmişti. Bu azmin zaferiydi. 
"Normal insanlar", hayatı en kolay taraftarıyla yaşamaya çalışırlar. 
Bazılarımız "zor" karşısında pes ederiz, bazılarımız, "çok zor" karşısında yelkenleri suya 
indiririz. 
Bazıları da var ki, "zor"u ve "çok zor"u rahatça aşar, hatta "imkânsızlık" karşısında bile 
vazgeçmezler. 
Tarihe şan verenler "imkânsızlıklar" karşısında "pes etmeyenlerdir!" 
Hatırlayalım: Sultan II. Mehmed'in büyük bir donanması vardı. Ondan başka, iyi eğitilmiş, 
deneyimli askerleri vardı. Ve koca "Sahi" topları, mancınıkları, kuleleri vardı. 
Ama eğer "olmaz"ı oldurup gemileri karadan yürütme-seydi, elindeki imkânları 
kullanamayacak, dolayısıyla, Doğu Roma İmparatorluğunun 1125 yıllık başkenti İstanbul'u 
fethedemeyecekti. 
 
RUM EFSANELERİ VE FATİH'İN AMACI 
    FATİH SULTAN MEHMED HAN, fethettiği beldelerin insanlarının hakkını, hukukunu 
gözetirdi. Bizans'ı fethettiğinde yerli halkı inancında, ibadetinde, kıyafetinde, ticaretinde ve 
seyahatinde serbest bırakmıştı. Fakir Rumlar, onun zamanında refah yüzü gördüler ve bu 
sebepledir ki, fethi benimsediler. 
Fethin hemen ertesi günü, onca işi varken, kalkıp Grand Dük Notaras'm sarayına gitti. Böylece 
Grand Dük'ün hem ziyaretini iade etti, hem de hasta olan eşine -ki bir Bizans prensesiydi- 
geçmiş olsun dileklerini bildirdi. 
Bir cihan padişahının en büyük zaferinin hemen ertesi günü, en büyük düşmanının ayağına 
gitmesi, bugünkü diplomatik nezaket anlayışının dahi üzerinde çok nazik, çok zarif bir 
davranıştır. Müteakip günlerde ise Rumların "Ortodoks Cihan Patriği" seçtiği Georgios 
Skolarios'un (Gennadios unvanıyla) patrikliğini tasdik ederek, üstelik 
yemeğe çağırarak uzun uzun sohbet etmesi, Ortaçağ şartlarında hiç rastlanmamış bir 
hadisesidir. 
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Fatih bu kadarla da yetinmiyor, Patriği devlet protokolünde vezirlerin sırasına alıyordu. 
İsteseydi bunların hiçbirini yapmayabilirdi. Hatta Hıristiyanların serbestçe âyin yapmalarını, 
kiliselerde toplanmalarını yasaklayabilirdi. Fatih'i bundan alıkoyacak beşerî bir güç yoktu. 
Fatih iki sebepten bunu yapmadı. 
ı. Dinî inançları, zalim ve zorba olmasına engeldi. Aldığı terbiye müşfik, anlayışlı, 
müsamahakâr olmasını gerektiriyordu. O sağlam bir mü'mindi. "Dinde zorlama yoktur" 
hükmüne ters düşecek bir tavır takmamazdı. 
2. Yıkıp yakmaya değil, imar ve inşaya gelmişti. Hatta hâdiseyi sıradan bir fetih olarak da 
görmüyor, bir Peygamber vasiyetinin ihyası şeklinde mütalâa ediyordu. Bunu lekeleyemez, 
müjdelenmiş fethi kirletemezdi. 
Buna rağmen Avrupalılar Fatih'i sevmez. Yunanlılar ise Bizans'ı diri tutmaya çalışırlar. Bunu 
da efsaneler ve menkıbelerle yaparlar. Yunanlı çocukların okudukları ders kitaplarına geçmiş 
bazı Bizans efsaneleri var ki, insanı gülmekten kırar geçirir. Birkaç tanesini örnek ve ibret 
olması açısından sunuyorum: 
Canlanan Balık Efsanesi: Güya, Sultan II. Mehmed'in Bizans'ı kuşattığı günlerde bir papaz göl 
kıyısında balık kızartıyormuş. O sırada yanma gelen biri, Osmanlıların şehre girmek üzere 
olduklarını söylemiş. Papaz böyle bir şeye hiç ihtimal vermediği için demiş ki: 
"Türkler hiçbir zaman kutsal şehre ayak basamazlar. Buna inanmam için bir tarafı kızarmış 
tavadaki balıkların canlanarak suya atlamaları lâzım. Türklerin şehre girmesi, bu kadar 
imkânsızdır." 
Demesiyle birlikte yağda bir tarafı kızarmış yedi tane balık bir bir canlanıp patır patır göle 
atlamış. Güya o yarı kızarmış balıklar hâlâ o gölün içinde imiş. Rumlar İstanbul'u geri alıncaya 
kadar gölde yaşayacaklar, şehir tekrar Rumlar tarafından alınınca bir papaz balıkları gölden 
çıkaracak ve öbür taraflarını da kızartacakmış. 
Yarıda Kalan Âyin Efsanesi: Fatih Ayasofya'ya girdiği sırada büyük âyin varmış. Osmanlılar, 
âyini idare eden papazı yakalamak istemişler. Papaz can havliyle duvara atılmış. Duvar bir 
kapı gibi iki yana açılmış ve papaz oradan geçip kurtulmuş... 
Osmanlılar şaşırıp kalmışlar. Sonra duvarı yıkmayı denemişler, ama başaramamışlar. Günün 
birinde papaz duvardan çıkacak ve 29 Mayıs 1453 Sah günü başladığı âyini bitirecekmiş. İşte 
o gün Rumlar tekrar İstanbul'a sahip olacaklarmış. 
Bir de, "Denize Batan Kilise Mihrabı Efsanesi" var ki, İstanbul'u kaybeden Rumların 
hayallerinin nerelere kadar ulaştığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
Güya Osmanlıların İstanbul'a girmesi üzerine Ayasof-ya mihrabı yerinden sökülmüş, 
Avrupa'ya götürülmek üzere bir gemiye konmuş. Fakat gemi Marmara'da batmış. Mihrap 
denize gömülmüş. O gün bugündür, mihrabın bulunduğu yerde sular daima durgun olur, asla 
fırtına çıkmaz, etrafa çok güzel bir koku yayılırmış. Mihrap çok aranmış, ama bulunamamış. 
Rumlar İstanbul'u geri aldıklarında ancak bulunabile-cekmiş. Getirilip Ayasofya'daki yerine 
konacakmış. 
Ne tuhaf! Boşuna "İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar" dememişler. 
BİZANS NEDEN YIKILDI? 
£ RANSIZ TARİHÇİ GERARD WALTER, tüm f~^^/ ' Batı'da "yıkılış uzmanı" olarak tanınır. 
Çünkü v^-^ imparatorlukların yıkılış sebeplerini inceleyen seri kitaplar yazmış ve "La mort 
des empires/İmparatorlukların ölümü" genel başlığı altında yayınlamıştır. 
Bu serinin "La ruine de Byzance" ismini taşıyan kitabı Bizans'ın yıkılışının temel sebeplerini 
irdelemektedir. 
İbret alınması dileğiyle yıkılışın en önemli sebeplerinden bazılarını aşağıya alıyorum. 
Biraz dikkatle okursanız, göreceksiniz ki, bu sebepler yalnız Bizans'ı değil, yakın tarihte 
Sovyetler Birliği ile peyklerini de yerle bir etti. 
Bakın bakalım, "Bizans'tan bana ne?" diyebilecek misiniz? 
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• Bizans Batılılaşmıştı. Bizanslı aydınlar Avrupalıları, özellikle de İtalyanları taklit etmede 
yarışıyorlardı. Kıyafetleri başta olmak üzere, her şeylerini, hatta konuşma tarzlarını bile 
İtalyanlara uydurmaya çalışıyorlardı. Bu da Bizans'ı kendi kimliğinden koparıyor, kimliksizlik 
ve kişilik problemleri doğuruyor, eşcinsellik ve benzeri sapmalar yaygınlaşıyordu. 
• Devlet israf içinde yüzüyordu. Buna karşılık halk eziliyor, sömürülüyor, kazandığı birkaç 
kuruş haksız vergi ya da enflasyon zoruyla elinden alınıyordu. Bu durum önce ticarî hayatı 
çökertti, ardından Bizans ekonomisi krizler dönemine girdi. Ciddi tedbir alınmadığı, kara 
delikler kapatılmadığı için de krizlerin ardı arkası kesilmedi. 
•  İmparatora, rejime ve hükümete karşı başlayan muhalefeti yok etmek için özel mahkemeler 
kuruldu. Hukuka aykırı kanunlar çıkartıldı. Devletten insana baskı ve şiddet arttı. İnsan 
hakları ayaklar altına alındı. 
•  İşlerin düzelmemesi umutları kırdı. Sonuçta Bizans halkı son derece duyarsızlaştı. Para 
yegâne değer hâline geldi. "Gemisini kurtaran kaptandır" anlayışı yaygınlaştı. 
•  Hükümetin ekonomi politikaları halkı ezdi, bıktırdı. O kadar bıktılar ki, yabancı 
hâkimiyetine hasret çekmeye başladılar. 
•  Halk inim inim inlerken, idareciler görkemli köşkler 
ve saraylar yaptırıyor, sık sık törenler düzenliyor, şık kıyafetler içinde boy gösteriyor, lüks ve 
tantana içinde yaşıyordu. Böylece sefaleti örtbas ettiklerini düşünüyorlardı. 
• Bir taraftan da, yönetim, limitsiz eğlence, sınırsız sefahat yollarını açıyor, eğlence yerlerinde 
içki sel gibi akıyor, fuhuş kol geziyordu. Dini- duygular zayıflatılmış, ahlâkın yerini zevk, 
şehvet, servet ve şöhret almıştı. 
» Ruhani sınıf yozlaşmıştı. Onların da ahlâkı bozulmuş, dini hem ticarete, hem de siyasete âlet 
eder olmuşlardı. Ayrıca temsil ettikleri Hıristiyanlığın içini boşaît- 
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mışlardı. Dinin muhtevasıyla değil, merasimsel boyutları ve menkıbeleriyle ilgiliydiler. 
Kendini yeniden yapılandı-ramayan kilisenin tartışmaları da buna paralel gelişiyordu. Meselâ 
Bizans kuşatma altındayken, rahiplerin en önemli tartışma konusu meleklerin cinsiyetiydi: 
"Melekler erkek mi, dişi mi?" (Ne tesadüf! Osmanlı Devleti yıkılırken de, kendini yeni şartlara 
göre yapılandıramadığm-dan çağın sorunlarına cevap üretecek insan yetiştireme-yen 
medrese de sakal ölçümünü tartışıyordu: "Sakal dudak altından mı ölçülmeli, yoksa çene 
altından mı?" 
•  Devlete ait makamlar alınıp satılıyor, memuriyette liyakate bakılmıyor, kim fazla para 
verirse o memur oluyordu. Bunun sonucu olarak memur sayısı öyle artmıştı ki, onlara yer 
bulabilmek için, (Malî yapının zararına olduğu biline biline) köyler ilçe, ilçeler il yapılmıştı. 
(Eski Bizans'tan bahsettiğimizi sakın unutmayın!) 
•  Halkın çoğu sefalet içinde yaşarken, vurguncu zenginler türemişti. Onlar lüks ve debdebe 
içinde yaşıyor, halka âdeta nispet yapıyorlardı. 
•  Sanayi, ziraat ve ticaret Cenevizlilerin (henüz IMF yoktu) kontrolüne geçmişti. Karaborsa 
yüzünden ekmek bulmak bile mesele hâline geldiği için bir Mali Polis Teşkilatı bile 
kurulmuştu, ama o da rüşvet yüzünden görev yapamaz hâldeydi. 
• Aydınlarda ve zenginlerde din duygusundan eser kalmamış, Hıristiyanlığın anlamı 
unutulmuş, dindarlar suçlanır olmuş, dindarlık suçluluk kompleksine dönüşmüştü. 
•  Devlet borç batağmdaydı. Askerî harcamalar bile karşılanamıyordu. On dördüncü yüzyılda, 
hazinenin tüm altınları Venedik Senatosu'na rehin verilerek otuz bin duka daha borç alınmış, 
bununla askerî ihtiyaçlar karşılanmıştı. 
• Siyasî ve ekonomik ahlâk öylesine çökmüştü ki, Sultan II. Mehmed'in Bizans'ı kuşatacağı 
sırada surların tamiri işini alan müteahhitler, parayı aldıkları hâlde tamiratı yapmamışlardı. 
Ne dersiniz, Bizans yaşadığımız dünyaya gerçekten de çok mu uzak? 
"İYİ YÖNETİCİ"YE SAHİP OLMANIN YOLU 
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ETİHTEN  SONRA  BİZANS  imparatorlarının sarayını gezen Padişah, bir ara mahzene iner. 
Mahzende iniltiler duyunca ne olduğunu anlamak ister. Kapıları bir bir yoklar. 
Nihayet küçük taş bir odada zayıf, yaşlı bir papazla karşılaşıp sorar: 
"Bu ne hâldir, sizi niye hapsettiler?" Papaz cevap verir: 
"Şevketlü Padişah, arz edeyim... Muhasara başlayınca İmparator Konstantin Dragazes 
bendenizi huzuruna çağırdı. Şehrin Osmanlılar tarafından alınıp alınamayacağını sordu. 
Şimdiye kadar okuduklarıma, öğrendiklerime ve Bizans'ta yaşananlara dayanarak bu 
kuşatmanın son olduğunu, şehrin elimizden çıkacağım ifade ettim. Çok kızdı. Beni hem 
dövdürdü, hem de buraya kapattırdı. O günden beri zindanda yaşamaktayım." 
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Fatih bir an düşündükten sonra sorar: 
"Peki bu şehr-i İstanbul gün olur bizim de elimizden 
çıkar mı?" 
Cevap düşündürücüdür: 
"Vakta ki içinizde fesat arta, insanınız kendi menfaatine ram ola, emvalini (malını) 
yabancılara satanlar çoğala ve yabancıdan medet umanlar ziyade ola, şehir sizden dahi çıka." 
Fatih oracıkta diz çöküp ellerini açar: 
"Yâ Râb! Dilerim böyleleri kahrına ve gazabına uğrasın!" 
• •• 
Günlerden bir gün, Fatih Sultan Mehmed, kılık değiştirip İstanbul esnafını dolaşmaya çıkar. 
Sıradan bir Osmanlı gibi bir bakkala dalar. Maksadı tartıda hile yapılıp yapılmadığını yerinde 
tespit etmektir. Bir sürü şey ısmarlar. Bakkal istenenlerin ancak yarısı kadarını verir. 
Padişah merak içinde sorar: "Bütün ısmarladıklarımı neden vermiyorsunuz?" Bakkal, başını 
iki yana sallayarak şu cevabı verir: "Bugünlük evlâd ü iyalimin nafakasını temin ettim. 
Diğerlerini komşu bakkaldan alınız. O da nasiplensin. Az önce siftah etmediğini söylüyordu." 
Gözleri yaşaran padişah, yandaki bakkala girer. 
Birkaç şey aldıktan sonra, ondan da benzer sözler işitir: 
"Efendi, biraz da komşu bakkaldan alınız. O da çoluk çocuk besliyor. Benden aldıklarınız 
bugünlük bana yeter." 
Ve padişah bu anlayışta insanların hükümdarı olduğu için Allah'a şükür ede ede sarayına 
döner. 
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Elbette bu milletin ordusu da kendisi gibi olacak ve "Mutlu Asker" diye anılacaktı. 
Elbette böyle bir milletin yüreğine "kriz" filan uğramayacaktı. 
Unutmayalım ki "iyi yöneticf'ye sahip olmanın yolu, iyi yönetilmeyi hak etmektir. 
Fatih Sultan Mehmed, Mahmut Paşa'yı veziriazamlık-tan (başbakanlık) uzaklaştırır. 
Bir süre sonra tekrar aynı makama getirince, Mahmud Paşa dayanamaz, padişahın affına 
sığınarak sebebini sorar. 
Padişahın cevabı ibret vericidir: 
"Arnavutluk'ta Nasuh Beyin ahaliye zulm ve gadr ittü-ğün duyduk. Eğer bundan haberin yoğ 
ise, memalik ef a-linden (memlekette olup bitenlerden) gaflettesün (habersizsin) dimektür. 
Haberin var da defi yolun tutmamış isen (haberdar olduğun hâlde tedbir almamışsan), zulme 
rıza ittün sayılur. Ne gaflet, ne de zulm ile vezarette muvaffak olunamaz. Vezir olana kemâl 
(olgunluk-becerikli-lik) lâzımdır. Vezarette kemalât olmazsa ümran ve imaret de olmaz. Seni 
anın içün azlettuk. Lâkin senden elyak vezir bulamadığumuzdan tekrar nasb eyledük." 
"Vezarette kemalât", bugün de, şiddetle özlediğimiz, ama nicedir göremediğimiz 
hasretlerimizden değil mi? 
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AVRUPA RÖNESANS'I, FATİH'İN BİZANS'I FETHİYLE BAŞLAR 
f ETİH, YALNIZ BİZANS surlarının değil, Orta-f~~*\J ' çağın ve Ortaçağ Avrupa'sının içe 
kapanan ka-v*—-^ pılarını da kırmıştır. İlmî tespitler yapan bilginleri ateşe atan, hastalan 
ıssız adalara sürerek ölüme terk eden, akıl hastalarına "Ruhuna şeytan girmiş" gözüyle 
bakarak zincire vuran karanlık taassup dağılmaya başlamıştır. 
Çünkü büyük fetih, Haçlı Seferlerinden bu yana İslâm alemiyle doğru dürüst temas etmeyen 
Hıristiyanlık dünyasının bütün dikkatini tekrar Müslümanlara yöneltmesine sebep olmuştur. 
Bu sefer dikkat merkezi fetih ve tabiatıyla Fatih'tir. Baktıkça gözleri kamaşmakta, her 
bakımdan gelişmiş, kısa süre içinde ilmî inkişafın hemen hemen zirvesine çık- 
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mış devlete gıpta etmektedirler. Ve genç cihangirin güç kaynağını keşfe çalışmaktadırlar. 
Rönesans'ın İtalya'da başlamasının sebebi boşuna değildir. İtalya Seferi sırasında (1480) 
Osmanlılarla yüz yüze gelen İtalyanlar, şerefli düşmanlarını kendileriyle kıyas kabul 
etmeyecek kadar ileri bir seviyede bulmuşlar ve aynı seviyeyi yakalamak için düşünmeye 
başlamışlardı. 
Gerçi İstanbul'un fethinden önce Almanya'da matbaa icat edilmiş ve kitaplar matbaaya 
girmişti; ancak bu kültür hareketi, İstanbul'da on binlerce hattatın kitap çoğaltma hareketi 
karşısında hâlâ pek güdüktü. Avrupa'daki kral kütüphanelerinde birkaç yüz kitap varken, 
Türkiye ve İslâm kütüphanelerinde on binlerce, bazen yüz binlerce kitap bir araya geliyordu. 
İlim ve kültür alanında baş döndürücü bir gelişme, hatta sıçrama yaşanıyordu. Fatih'in Bizans 
ahalisine ve Galata ahalisine tanıdığı geniş tolerans (ki bunlar, inanç, ibadet, kıyafet, seyahat 
ve ticaret özgürlüğü olarak özetlenebilir) kendi dindaşlarıyla mezhep farklılığı yüzünden 
yıllar yılı savaşan Avrupa'ya başta dinî müsamaha ve insan hakları mevzuunda biraz daha 
düşünmek ve çalışmak gerektiğini hatırlatmıştı. 
Vakıa, İslâm ilmi sayesinde arzın yuvarlak olduğunu öğrenmişlerdi. Ancak faraziye nazarıyla 
bakıyor, "dönüyor dönmüyor" tartışmalarının sonu gelmiyordu. Oysa aynı günlerde 
İstanbul'dan Avrupa'ya giden gezginler Osmanlı ulemasının bu konuyu kesinleştirdiğini 
bildiriyor, Avrupalının kafasına ilk defa dünyayı gemiyle dolaşma düşüncesini 
yerleştiriyorlardı. 
Zaten Osmanlı topçusunun eriştiği kudreti, aşılmaz zannettikleri İstanbul surlarının karton 
oyuncakları gibi devrilmesiyle fark ederek dehşete düşmüşler, Osmanoğ-lu'nun dünyanın 
bütün stratejik mevkilerini tutması karşısında kuşatıldıklarını fark etmişlerdi. Denizleri geçip 
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yeni dünyalar keşfedemedikleri takdirde ebediyen Osmanlı muhasarasında kalacaklarını ve 
günün birinde teslime mecbur olacaklarım hissetmişlerdi. Ve Ümit Bur-nu'nu aşacak 
denizcinin yolunu daha o günlerde gözlemeye koyulmuşlardı. 
Martin Luther sürekli şekilde Osmanlı devlet teşkilatına dikkat çekiyor, yeniden panldamaya 
başlayan İslâm ilminin, silkinilmediği takdirde Avrupa'yı Müslümanlaştı-racağım söylüyor, 
dindaşlarını uyanmaya çağırıyordu. 
Bir yandan da Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde işlenen çini, kumaş ve el sanatları Avrupa'ya 
ihraç ediliyordu. Bunlar öylesine beğeniliyordu ki, Avrupa'da taklitleri yapılıyordu. Yani 
Avrupalılar, Osmanlı sanayisi ve el sanatlarıyla da tanışmışlardı. 
Nihayet İstanbul'un fethiyle birlikte İtalya'ya giden Bizanslı bilginler, Yunancayı ve klâsik 
birtakım eserleri de beraberinde götürmüşler, harıl harıl Avrupa dillerine tercümeye 
başlamışlardı. Bu da Rönesans'ın kültür cephesine ilham vermişti. 
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Avrupa devletlerinde ahali perişandı. Milyonlar kilise ve aristokrasi ikileminde bocalıyor, 
hemen hemen her türlü insanî hak ve hürriyetlerden mahrum olarak kilisenin ya da 
aristokratların mutlak emrinde sürünüyordu. Fatih'in engin toleransını fark edip de harekete 
geçmemeleri imkânsızdı. 
Kıpırtılar zamanla büyüdü, gelişti, yayıldı ve kültür, sanat, edebiyat, hayat telâkkisi başta 
olmak üzere, Ortaçağ Avrupa'sında çok şeyi değiştiren bir Rönesans hareketine dönüştü. 
P. Faure'nin dediği gibi, "Fatih, Rönesans'ın en büyük ilhamlarından biridir. Rönesans 
Fatih'in, II. Bayezid'in ve Yavuz'un toleransına çok şey borçludur." 
YAVUZ'UN KÜPESİ 
AH İSMAİL'İN NAMININ dünyayı tuttuğu yıllardı... 
Gerçek niyetini örtbas etmek için, Osmanlı Padişahı Sultan II. Bayezid'e sıcak mektuplar 
gönderiyor, mektuplarında son derece saygılı bir üslup kullanıyor, hatta "Cennetlik pederim" 
gibi iltifatlar yağdırıyordu. 
Bu yüzden padişah, Şah İsmail'i seviyordu... Ondan bir tehlike gelebileceğine ihtimal 
vermiyordu. 
Ama henüz bir şehzade olan Selim (geleceğin Yavuz'u) Anadolu'nun bir Safevi tehdidi altına 
girdiğini görüyordu. "Şah oğlunun emeli Osmanlı'ya hükmetmektir" diyordu. 
Kaç kere babasına mektuplar yazmış, "haddimiz olmayarak" diye başlayan ikazlarda 
bulunmuş, ancak dinlete-memişti. 
I 
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Gerçi Sultan II. Bayezid yumuşak huylu bir padişahtı, gurur filan da bilmezdi, ancak ne olursa 
olsun, "dünkü sabiden ders almazız" diyor, Trabzon Valiliğinde bulunan oğlu Selim'i 
dinlemiyordu. 
Sonunda Şehzade Selim, harekete geçmeye karar verdi. Yanma ser verir sır vermez iki yakın 
adamını alarak İran'a gitti. 
Niyeti Şah'in yakınına sokulup, Osmanlılar hakkındaki emellerini bizzat öğrenmekti. Bu iş çok 
tehlikeli olduğundan kendisi yapmak istemiş, kimsenin canım tehlikeye atmamıştı. 
Şah İsmail'in satranca karşı olan düşkünlüğünü biliyordu, bundan yararlanarak semtine 
sokulacaktı. 
Girdiği her handa, her kervansarayda satranç oynadı. Adını kısa zamanda Şah İsmail'e 
duyurmayı başardı. Şah, dillere destan olan satranç ustasını merak etti, saraya çağırttı. 
Selim, yardımcısı olarak tanıttığı iki adamıyla birlikte şahın huzuruna çıktı. 
Yemekler yendi, kahveler içildi, hatırlar soruldu ve sıra satranç oynamaya geldi: 
"Namınızı duydum," diye söze başladı Şah İsmail, misafirinin kimliğinden habersiz, "duydum 
ki, satrancı yaman oynarmışsm, namlı satranç ustalarını alt etmişsin; biz de kendi çapımızda 
usta geçiniriz, bakalım bizi de yenebilir misin?" 
Şehzade Selim, son derece mütevazı bir biçimde elini edeple göğsüne bastırarak: 
"Estağfurullah," çekti, "sizinle oynamak haddim değil, satrançtaki ustalığınızı duymayan yok, 
velâkin emrederseniz elimden geleni yaparım." 
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Fildişi satranç takımları geldi. 
Oyun başladı. Kah Şehzade Selim hamle etti, kah Şah İsmail... 
Saatler saatleri kovaladı, vakit gece yarısına dayandı. 
Sonra sabaha aktı, tan attı. 
İkisi de yorulmuş, neredeyse beyinleri durmuştu. 
"Akşama tekrar vuruşuruz," dedi Şah, "biraz uyumamız lâzım." 
Akşama doğru buluşmak üzere odalarına çekildiler. 
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Şehzade Selim, hem oyunu götürüyor, hem de etrafına dikkat ediyordu; arkadaşları ise 
konuşulanlara kulak misafiri olmaya çalışıyor, bilgi topluyorlardı. 
Hamleler arka arkaya gelmeye başladı. 
Zaman zaman Şah İsmail üstünlük kuruyor, zaman zaman ise güç durumda kalıyordu. 
Gece yarısına doğru, Şehzade'nin sevinçli sesi gürledi: "Şah..." 
Ve bir hamle daha: "Mat!" Şah yenilmişti. 
Çok öfkelendi. Bir yabancıya yenilmek gururunu yaralamıştı. Kendisim tutamadı. Selim'in 
suratına bir tokat aşketti. Ve sarayından kovdu. 
Dışarı çıkarken Şehzade Selim'in sol kulağı sızlıyordu. Bu tokadı unutmayacaktı. 
Gümüş bir küpe aldı. Sol kulağım taktı. Merakla kendisini izleyen arkadaşlarına, "Bu tokat 
kulağıma küpe olsun" dedi, "intikamını alacağım." 
Ve sırası geldiğinde Şah'm tahtını başına geçirdi. 
 
I 
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Bu konuda yapılan yorumların en akla yatkını ve Yavuz Padişah'm  "Hadimü'l-Haremeyeni'ş-
Şerifeyn" unvanına en uygun düşeni ise, Mısır fethi sırasında bazı kölelerin tek kulaklarına 
küpe taktıklarını görüp, kendi kulağına da taktığı ve "Ben de Allah'ın kulu ve kölesiyim" 
diyerek, Mısır'ı fethetmesinden dolayı yüreğine gelebilecek gururdan kendini korumak 
istediği şeklindeki rivayettir. 
Bu tavır Yavuz Padişah'm karakterine de uygundur: Zira tarihler, son derece sade giyindiğini, 
hatta bayram günü süslü elbiseler giydiği için, henüz çocuk yaşta olmasına rağmen geleceğin 
Kanuni Sultan Süleyman'ını "Oğul, anana giyecek urba (elbise) bırakmamışsın" diye 
azarladığını kaydederler. 
HEDEF SAHİBİ İNSAN OLMAK? 
it 
(O'OARİHTEN  GERİYE YAŞAYAN iki nesne kalır: \^J  Biri "ilham"dır, diğeri "ibret". 
Tarihinden ibret ve ilham alabilen toplumlar, güvenli ve güçlü olurlar. 
Önce Çaldıran yolundan bir kesit sunmak istiyorum: Malûm, Yavuz Padişah, siyasî emeller 
uğruna inançları da kullanarak Anadolu'ya sarkan Safevi Şahı İsmail'e haddini bildirmeye 
gitmektedir. 
Fakat sefer o kadar sıkıcı ve yorucudur ki, bir yerde yeniçeri kullar ayaklanır. Padişah'm 
çadırını ok ve kurşun yağmuruna tutarlar. Vezirlerin çoğu ürküp askerin sözünü dinlemek 
gerektiği yolunda padişahı etkilemeye çalışırken, padişah atma atladığı gibi yalın kılıç 
isyancıların arasına dalar ve aslanlar gibi kükrer: 
"Korkaklar geri gitsün, beni sevenler ölümüne arkamdan gelsün!" 
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Cesarete aşık olan yeniçeriler sessizce atlarına binip padişahlarım takip ederler. Bu çıkışın 
sonu belli: Çaldıran Zaferi. Çıkardığım derse gelince... Başarı yatakta gelmez; başarılı olmak 
isteyen önce rahatım, yeri geldiği zaman da hayatını gözden çıkarabilmelidir. 
Şimdi de "Feth-i Mısır"dan bir kesit sunmak istiyorum: Meşhur Sina Çölü geçiliyor. Sina Çölü 
tam bir dehşet alanıdır. Gecelerin dondurucu soğuğuyla gündüzlerin yakıcı sıcağı bir yana 
bırakılsa bile, kaynaşan akrepler, yılanlar, çıyanlar, örümcekler ölümün soğuk yüzünü 
yansıtıyorlar. Ayakkabılar kızgın kumda kavrulup büzüşüyor, ayaklar yara-bere içinde 
kalıyor. Sık sık çıkan fırtınalarda savrulan ince kum, kapağı ne kadar iyi kapatılmış olursa 
olsun su kırbalarının ve yiyecek sandıklarının içine giriyor, bu yüzden aç ve susuz kalıyorlar. 
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Bazı vezirler zaman zaman padişaha dert yanıyor, çölü geçmenin imkânsızlığını ona da kabul 
ettirmeye çalışıyorlar. Yavuz Selim ise her defasında kararlılığını vurguluyor: "Meşru hedefe 
yürüyen padişahın önderi Peygamberdir!" 
Top arabaları batıyor, askerler kavruluyor, padişah hiç kimseyi dinlemiyor: "Çöl inşaallah 
geçilecektir, başka laf duymak istemiyoruz!" 
Ağır toplan taşıyan kağnı arabalarının batmaması için çölü sulayıp üzerinde ağır silindirler 
yuvarlamak suretiyle kumu sertleştiriyorlar. 
Yavuz Padişah, sık sık atından inip yeniçerilere karışıyor, onlarla yürüyor, onlarla yeyip 
içiyor, umutların solmaya başladığı demlerde ise ok gibi fırlayıp azmin öncülüğünü yapıyor. 
Kâh hasta bir askerin terini siliyor, kâh kuma saplanan bir top arabasına omuz veriyor. Ter 
içinde, soluk soluğa kaldığı demlerde dinlenmesini rica eden- 
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lere, "Bizim rahmetimiz zahmettedir" diyerek başka bir tarafa koşuyor. 
Hocalar hilafetle kucaklaşmanın önemini vurgulayan konuşmalar yapıyor, bülbül sesli 
hafızlar gece-gündüz fetih âyetleri okuyarak askeri coşturmaya çalışıyorlar. 
Bütün bunların da kâr etmediği bir noktaya geliniyor sonunda... Kimsede adım atacak takat 
kalmamış, özellikle yaşlı hocalar, yaşlı vezirler çok yorulmuşlardır. 
Bunu fark eden Yavuz Padişah atından iniyor. Tek başına ordunun önüne geçiyor. Cehennemi 
sıcak altında yürüyor, yürüyor... 
Bir ara başı önüne düşüyor, küçücük bir tereddüt filizleniyor yüreğinde: 
"Başarabilecek miyiz?" 
Başını kaldırdığında bir gölge fark ediyor, önünde... Yüreğindeki sevdayla karşılaştırıp emin 
olunca gülümsüyor: 
"Meşru hedefe yürüyen padişahın önderi Peygamberdir!" diye düşünüyor, tekrar... Daha 
büyük bir kararlılıkla sürdürüyor yürüyüşünü... 
Bu arada iyice takatten düşen yaşlı serdarlar, vezirler 
ve hocalar Yavuz Padişah'm çok sevip saydığı İbni Kemal'i padişaha ricacı gönderiyorlar. 
"Hünkârım, yaşlı kullar çok yoruldu, lütfen atınıza binin ki onlar da binsinler." 
Yavuz Padişah hayretler için hocasına bakıyor. Çene-siyle ilerisini işaretleyerek soruyor: 
"Görmüyor musun hocam, görmüyor musun! Bu durumda nasıl ata binilir?" 
İbni Kemal Yavuz Selim'in gördüğünü görmüyor. 
1 
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Yavuz Padişah ağlayarak son cümleyi söylüyor: 
"Resulullah önümde yaya yürürken, ben nasıl ata bineyim?" 
Tarihin kaydettiği en büyük cihangirlerden Büyük İskender'le Cengiz Han'ı durduran çöl, 
Yavuz'un kararlılığı karşısında pes ediyor. 
Ne demişti: 
"Meşru hedefe yürüyen padişahın (genelleştirip "insanın" diyelim) önderi Peygamberdir!" 
Bu tablo, "Nasıl başarılı olunur?" diye soran gençlere ithaftır! 
BAŞARIYA ULAŞMADA MİMAR SİNAN ÖRNEĞİ 
beklerler. 
AŞARISIZLIKLARIMIZI imkânsızlıklarla izah etmeye çalışırız. Ama imkânsızlıkları yenerek 
başaran öyle çok isim var ki, örnek alınmayı 
Öncelikle peygamberler öyledir: Hz. Âdem ilk kez gördüğü vahşi dünyanın şartlarıyla 
boğuşarak Hz. Havva'ya ulaşmıştır. 
Hz. Nuh tufanla boğuşmaktan yılmamıştır. Hz. İbrahim Nemrut ateşine, Hz. Yusuf atıldığı 
kuyudaki olumsuzluklara ve umutsuzluklara, Hz. Musa Nemrud'a, Hz. İsa Firavun'a ve Hz. 



41 

 

Âlişan Efendimiz (s.a.v) Ebu Cehü'in kontrol ettiği şartlara meydan okumuşlar, sonunda da 
başarmışlardır. 
Yaratıcı Kudret isteseydi, peygamberlerin kendilerini kabul ettirebilecekleri şartları, onları 
göndermeden önce 
I 
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bir güzel oluşturur, ondan sonra gönderir, böylece zahmet ve mihnet çekmelerini önlerdi. 
İstemedi. Çünkü her peygamber bir başka yönüyle ümmete örnek olacaktı. En bariz vasıfları 
ise şartlara teslim olmamaları, hedefleri istikametinde  çabalamalarıydı.   Şartları  hazır 
bulmadılar, umutla çalışıp çabalayarak şartlan da Yaradan'm rahmetini hak etmeye çalıştılar. 
Bizim ıskaladığımız galiba bu... İlâhî tecelliyi hesaba katmadan, her sorunu kendi gücümüzle 
aşacağımızı zannediyoruz. Halbuki böyle bir gücümüz yok. Sorunları sadece aşmaya 
çalışabiliriz. Gösterdiğimiz çaba İlâhî rahmetin tecellisine vesile olursa, ortada sorun diye bir 
şey kalmaz. Tüm engeller aşılıp başarıyla kucaklaşılır. Buradaki sihirli formül "elden geleni 
yapmak"tır. 
Mimar Sinan, "elden geleni yapma"ya güzel bir örnek teşkil ediyor. Hedefini belirledikten 
sonra çabalayan insanın, olumsuz şartlara rağmen, neler yapabileceğini gösteriyor. 
1490 yılında Kayseri'nin Keşi nahiyesine bağlı Ağrınas köyünde fakir bir ailenin oğlu olarak 
hayata gözlerini açtı (görünüşte talihsiz doğdu), ama devrinin en büyük devletinin (Osmanlı) 
"Mimarbaşı"sı olarak (talihi nasıl da değişti) dünyadan göçtü (8 Nisan 1588). 
İkisinin arasındaki zaman dilimi, Sinan'ın talihini kovaladığı, elinden gelen her şeyi eksiksiz 
yaptığı bir zaman dilimidir. 
Sinan bir "devşirme" kafilesiyle Kayseri'den İstanbul'a getirildi. Atmeydam'ndaki (Sultan 
Ahmet Meydanı) İbrahim Paşa Sarayı'nda bulunan, Acemioğlan Mektebi'ne verildi. Burada 
Sinan dülgerlik ve yapıcılık öğrendi. Çok zeki, çok meraklı ve dikkatliydi. Sürekli okuyor, 
çalışıyor, kendini geliştiriyordu. Kısa süre içinde öğretmenlerinin dikkatini çekmiş, özel ilgi 
görmeye başlamıştı. 
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Çabalarıyla, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi'ne katılmayı hak etti. Ordunun uğradığı 
Sivas, Erzurum, Amasya ve Tebriz gibi şehirlerde bulunan mimarî eserleri inceleme fırsatı 
buldu. 
Talihi Bağdat Seferi'nde açıldı... Van Gölü'nden asker geçirmek için. Veziriazam Lütfi Paşa'mn 
ihtiyacı olan kayıkları yapıverince, çok takdir gördü. Bu çabası onu padişahla (Kanuni) 
tanıştırdı. Bir süre sonra Sinan kahraman ordu ile birlikte Boğdan yolundaydı. Prut Nehri 
geçileme-yince iş yine Sinan'a düştü. Nehir üzerine 13 gün içinde mükemmel bir köprü 
yapmayı başardı. 1529 yılında Başmimar Acem İsa ölünce, Sadrazam Lütfi Paşa'mn teklifi 
üzerine Mimar Sinan, Mimarbaşılığa getirildi. Ölünceye kadar da bu görevde kaldı. 
Yavuz Sultan Selim devrini gördüğü gibi, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve Sultan 
III. Murad devirlerinde hizmet etti. Altı yüzden fazla mimarî eser inşa etti. 
Çeşitli kaynaklara göre, Sinan, aralarında Selimiye ve Süleymaniye gibi dünyanın en 
muhteşem abideleri kabul edilen eserlerinin de bulunduğu 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 
okul ve darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 da-rüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 
kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam olmak üzere, sayılamayanlarla 
birlikte, 350'yi aşkın eser inşa etti. 
Büyük şöhretine ve maharetine rağmen, öldüğünde hiç parası yoktu. Çünkü bütün parasını 
hayra harcamıştı. 
Sinan'ın mühendislik dehası su yollarıyla köprülerde ortaya çıkar. Bunlarda zamanını aşan 
mühendislik bilgilerini uygulamıştır. Toplam uzunluğu 635,5 metreyi bulan Büyükçekmece 
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Köprüsü ile, "sağlam ve güzel bir eser" olduğu için övmüş, ama kendisi hiç övünmemiştir. 
İçinde yaşadığı toplumun aynası gibidir, son derece mazbut yaşamıştır. 
 
 
 
II 
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Ne var ki 350'yi aşkın mutena eseriyle, "bizden biri" olarak yaşamasının kimliğini yeterince 
açıklamadığını düşünenler, Cumhuriyetin ilk yıllarında düşülen "Türkçülük hareketi "nin 
etkisiyle "Mimar Sinan Türk müdür, değil midir?" tartışması açıldı. "Türk kafatası" taşıyıp 
taşımadığını anlamak için mezarından kafatasım çıkardılar. Kumpasla ölçülmesi için Ankara 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesine gönderdiler. Sonunda "bizden biri" olduğu anlaşıldı, ama 
maalesef kafatası tekrar mezarına konmadı. 
O gün bugündür, Muhteşem Süleyman'ın muhteşem mimarı, Süleymaniye'deki türbesinde salt 
beden olarak ebediyeti uyuyor. 
İSLA 
ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUUD EFENDİ 
İR DEVİR DÜŞÜNÜN... Öyle bir düşünün ki, padişahı, mimarı, kaptan-ı deryası, şairi, gezgini, 
tarihçisi, tarihin "en büyük" isimlerinden oluşsun. 
Söz konusu etmek istediğim devrin mimarbaşısı Koca Sinan, kaptan-ı deryası Barbaros 
Hayreddin Paşa, şairi Baki, gezgin denizcisi Piri Reis, tarihçisi Hoca Sadüddin Efendi'dir. 
Tahtta ise, tahta baht katıp çağlara şan veren bir padişah oturmaktadır: Kanuni Sultan 
Süleyman... 
Elbette bu kadar cevher insanın kaynaştığı bir devre, şeyhülislâm olarak Ebusuud Efendi 
fevkalâde yakışıyor. 
Çünkü o da çağlar üstü, asırlar ötesi bir isim, o da bir zirve, o da bir "cevher insan."  
Gelin tarihi geriye doğru saralım. 
Tarih: 7 Eylül 1566... Yer: Süleymaniye Camii. Muhteşem mabedin ibadete açılışının 
üzerinden henüz bir ay bi- 
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le geçmemişken, Süleymaniye Camii'nin banisi Kanuni Sultan Süleyman avludaki musalla 
taşma uzatılmıştır. 
Cenaze namazını Şeyhülislâm Ebussuud Efendi kıldıracaktır. Saf bağlanır. İmam yüksek sesle 
niyet eder: "Er kişi niyetine!" 
Cihana hükmeden Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı oracıkta son bulmuştur! Namaz 
ve dualar biter. Haklar, hıçkırıklar arasında helâl edilir. Ve cenaze, şimdiki türbesinin 
bulunduğu yerde açılan mezara konur. 
Tam perdeler kapatılmak üzereyken, mezar başına nefes nefese gelen bir saraylı, "destur"la 
mezara atlayıp getirdiği çekmeceyi özenle mezara yerleştirmeye çalışır. 
Böyle şey şimdiye kadar ne görülmüş, ne duyulmuştur. Müslüman mezarına eşya koymak caiz 
değildir. Ebussuud Efendi hemen müdahale eder: 
"Geri dur be adam, ne yapıyorsun?" 
Saraylı, sımsıkı tuttuğu çekmeceye bakarak konuşur: "Vasiyeti yerine getiriyorum." 
"Ne vasiyeti?" 
"Padişah vasiyeti... Öldüğünde kabrine koymam şartıyla bu çekmeceyi bana emanet etmişti. 
Filanla falan da şahittir." 
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Gösterdiği şahitler de bunu doğrularlar. Ancak Ebussuud Efendi'yi ikna edemezler. "Olmaz 
öyle şey, caiz değil!" diye diretir. 
Çekmeceyi adamın elinden almak için uzanır. Adam da vermek istemeyince hafiften bir 
çekiştirme yaşanır. O arada çekmecenin kapağı açılır. Bir sürü kâğıt saçılır etrafa. Ebussuud 
Efendi kâğıtlardan birini alıp okuyunca, kıpkırmızı kesilir, Sultan Süleyman'ın mezarına 
bakarak şöyle mırıldanır: 
"Ah Süleyman! Sen kendini kurtardın. Bakalım Ebussuud ne yapacak?" 
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Çekmecenin içinde, Sultan Süleyman'ın sağlığında yaptığı icraatlara Ebussuud Efendi'nin 
verdiği uygunluk fetvaları vardı. Padişah, bütün yaptıklarını "fetva"ya bağlamış, böylece 
kendini bir bakıma "garanti"ye almıştı, ama fetvayı veren Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ne 
yapacaktı? Bu yüzden kahırlanıyordu. 
Ebussuuud Efendi, Mustafa İmâdi'nin oğluyla Ali Kuş-çu'nun kızının evliliğinden dünyaya 
geldi. Babası Şeyh Yavsi'dir ki, özellikle Sultan II. Bayezid Han ona çok hürmet ederdi. 
Mevlâna Seyyidi Karamâni'den ders aldı. Ak-şemseddin'in halifelerinden İbrahim Tennûri'nin 
sohbetlerinde pişip olgunlaştı. 
Meşhur İbni Kemal, Ebussuud Efendi'deki dehâ parıltısını gören ilk insandır. Onu genç yaşta, 
bu yüzden İs-hakpaşa Medreselerine müderris (profesör) yaptı. Sonra Bursa ve İstanbul 
kadılığına getirdi. Ardından kadıasker (kazasker/askerî hâkim) oldu. Kanuni ile Macaristan 
Se-feri'ne katıldı. Budin Fethi sonrasında ilk hutbeyi okudu. Süleymaniye Camii'nin temeline 
ilk taşı o koydu. 30 yıl müddetle de Osmanlı'ya şeyhülislâmlık yaptı. 
"Adam kıtlığı"nda bu "adam gibi adam"ı biraz daha yakından tanımak lâzım. "Adam gibi 
adam" olmanın sırrını yakalamak için başka çaremiz de yok. 
Ebussuud Efendi güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Çok düşünür, az konuşurdu. Son derece sade 
giyinirdi. Cömertti, elindekini paylaşmayı severdi. Konuşurken sözlerini yerli yerinde 
şakalarla süsler, bu yüzden çocuklar ona bayılırdı. O da çocukları pek sever, onlarla yakından 
ilgilenirdi. Sıradan insanları bile ciddiye alır, basit sualleri bile geçiştirmez, muhatabı 
anlayıncaya kadar da izah ederdi. 
23 Ağustos 1574'te vefat etti. Kabri, Eyüp Meydanı'nda adıyla anılan Dar-ül Hadis'in 
bahçesindedir. 
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İBRET AYNASINDA ZAMAN 
AHMETLİ CEVDET PAŞA tarihten ne anladığını şöyle ifade eder: "Tarih bilmeyen diplomat, 
pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her iki hâlde de karaya oturmak tehlikesi yüksektir." 
Her ne kadar günümüzde "geçmişe mazi" deniyorsa da, tarih gerçek bir ibret aynası ve tam 
bir "tecrübe tahtasıdır. Devlet adamları, yöneticiler ne kadar tarih bilirlerse, tarih kendi 
olumsuzluklarını o kadar az tekrarlar. 
Tarihin güncel yansımalarının karmaşık labirentlerine girmeden, -herkesin ve her kesimin 
kendini görmesi temennisiyle- herkese, özellikle de insan haklan, düşünce özgürlüğü ve 
hukukun üstünlüğü gibi kavramları sadece kendileri, grupları-grupçukları için isteyen 
kesimlere tarih aynasını tutmak istiyorum. 
• •0 
Padişahın devlet sayıldığı günlerdeyiz: Yıl 1393... 
Başkent Bursa. Osmanlı tahtında Niğbolu kartalı Yıldırım Bayezid oturuyor... 
Sefer dönüşü bir solukluk uğradığı yerde "Ayak Divanı" (padişahın doğrudan halkın 
şikayetlerini dinlemesi) kurdurup halkın dertlerini dinlerken, yaşlı bir kadın bağıra bağıra 
padişahı azarlamaya başlıyor: 
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"Padişahım! Yularını gevşek tuttuğun hademelerinden biri, destur dilemeden sütümü içti. 
Bedelini talep ettiğimde bağırıp çağırdı. İmam efendinin himmeti, ahalinin gayretiyle herifi 
yakalayıp kadı efendiye götürdüm. Lâkin senin kadı, herifin lehine hükmetti. Mağdur oldum. 
Hakkımı isterim." 
Hademe aranıp bulunuyor. Getirilip padişahın huzuruna çıkarılıyor. Padişah bizzat 
sorguluyor: "Böyle iken böyle yaptın mı?" Adam boynunu bükmüş, yalvarıyor: "Affediniz 
Hünkârım, şeytana uydum." Suç sabit. Hademe cezalandırılacak ve konu kapanacak. Hayır! 
Padişahın aklı bu işin içindeki işte: 
"Acaba şahitli-ispatlı bir suçu, kadı efendi neden cezalandırmamış? Yoksa bazı kadıların 
rüşvet yediği söylentisi doğru mu?" 
Hademeye sual: 
"Kadıya rüşvet vererek mi serbest kaldın?" Genç hademenin boynu bükük, elleri önüne bağlı: 
"Şevketlüm, billahi rüşvet vermedim, sadece senin maiyetinde bulunduğumu söyledim. O da 
kabahatimi bağışladı." 
Yıldırım Bayezid yıldırım gibi gürlüyor: "Kul hakkını Mevlâ bile bağışlamazken, kadılar bu 
salâhiyeti nereden alır? Tiz o kadı bulunup huzurumuza getirile!" 
 
 
I..... llil 
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Başını ellerinin arasına alıp mırıldanıyor: 
"Eyvah ki, eyvah! Mülke kıran girmiş de haberimiz 
yok." 
Hâkimlerin bozulması adalet terazinin bozulması demekti; adalet terazisinin bozulması ise 
mülkün zevaline işaretti. En şiddetli tedbirleri alacak, devr-i saltanatında mülkün zeval 
bulmasına izin vermeyecekti. Bostancıbaşıyı çağırıyor: 
"Tiz adamlarını topla. Ev ev bütün şehri dolaş. Kadılardan ve mahkemelerden şikayetçi 
olanları tek tek tespit et. Sonra da gel bana bildir. Bildir ki, bozuk mizaçların kârını itmam 
idub adaleti tekrar mülkün esası yapalum." 
Padişah buyruğunu alan bostancıbaşı birkaç gün içinde tahkikatını tamamlayıp padişahın 
huzuruna çıkar. Hazırladığı listeyi sunar. Padişah anlar ki, mahkemelerden ve kadılardan 
yana yoğun şikayetler var. Yüreği kavrulur, inim inim inler: 
"Biz bitmişiz!" 
Ve Başkent Bursa'ya döner dönmez tüm beylere hitaben bir ferman yazdırır: 
"Kalenizde, yahut şehrinizde, yahut karyenizde, şer-i şerife mugayir hareket ettiği, rüşvet ile 
hükmettiği şüyu bulmuş (duyulmuş) kadıların derdest Beyşeheri'ne gönderilmesi 
fermanımızdır." 
Veziriazam Cendereli (Çandarlı) Ali Paşa, padişaha, kadıların suçu sabit olması hâlinde ne 
yapacağını sorunca, yüreğini ürperten bir cevap alıyor: 
"Adaletin bozulması mülkün zevaline işarettir. Mülkümüzün zevalini hazırlayan kadıları bir 
eve doldurup evi ateşe vereceğiz! Tâ ki ümmet bunların şerrinden halâs olsun." 
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Hüküm korkunç! Başta Çandarlı olmak üzere bütün vezirler telâşta. Ama genç padişaha o 
anda itiraz edip söz dinletmeye imkân yok. 
Böyle durumlarda padişaha söz söyleyebilecek tek kişi vardır: Habeşli maskara. O komik 
hareketlerle konuyu yumuşatıp padişahı eğlendirirken bazı doğruları söylemekte ustadır. 
Çandarlı Paşa, Habeşliyi bulup derdini anlatır. "O iş kolay," der Habeşli, "şimdi hâllederim." 
Yol kıyafetini giyip huzura çıkıyor. Yıldırım Padişah, Habeşli maskarayı yol kıyafetinde 
karşısında görünce gülmekten kendini alamıyor. Sonra da soruyor: "Bre maskara yolculuk mu 
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var?" "Beli Hünkârım, gitmek için ruhsat dilemeye geldim." "Nereye?" "Bizans'a." "Ne 
yapmaya?" 
"Bizans'tan Bursa'ya yüz papaz getirmeye gidiyorum, Hünkârım." 
Padişahın kaşları kalkıyor: "Bre köle! Müslüman mülkünde papazın işi ne?" "Kadılık edecekler 
Şevketlüm." 
Padişah işin özünü ve özetini anlar gibi. Fakat bir yandan da sohbetin ne şekilde gelişeceğini, 
sonunun nereye varacağını merak etmekte; tekrar sorar: 
"Ya bizde kadılık edecek âdem yok mudur da papaz getiriyor sun?" 
"Sayenizde kalmayacak Hünkârım. Kadıları yakacağınıza göre, bari davalarımıza papazlar 
baksın da ümmetin işi aksamasın. Malûm, kadılık ilim işidir: Eh, papazlar da bir nevi âlim 
sayılır." 
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Hünkâr hükmün ağırlığı altında ezilerek gülmeye çalışır. 
"Tamam tamam vazgeçtik. Belli ki ifrat etmişiz. Söyle seni huzurumuza gönderen 
vezirlerimize, müsterih olsunlar." 
Sadece suçluların cezalandırılmasıyla yetinir. 
Bu bir derstir. Dersini alan padişah, kurmaylarına danışıp rüşvete çare arar. Rüşvet kapısını 
kapatmak için tarihimizde ilk defa "mahkeme rüsumu" adı altında davayı kaybedenlerden 
alınmak üzere bir ücret konuyor. Hâkimlere bu paradan pay verilmeye başlanır. Kurtla kuzu 
yan yana yürür ve devlet adalet anlayışında imparatorluk burcuna doğru yükselir. 
Çünkü Osmanlı nizamında "güçlü olan haklı" değil, "haklı olan güçlü"dür. 
Ama sahi, "geçmişe mazi" derlerdi... 
Ya "mazi" çağın önüne geçmiş, ama irdelemekten kor-kulmuşsa? 
Galiba buna da "korku" derler, "tarih korkusu!" 
"Tarih şuuru" ise tarihten ders ve ibret alma becerisinin adıdır. 
"İŞTE HAK, İŞTE SALÂHİYET!" 
 ÜRKİYE'NİN    TARAF    OLDUĞU    sorunlarda,  Türk diplomasisinin biraz yavan, biraz da 
yaya kaldığını neden görmezden gelmeli? Gerçi dışişlerimiz yıllardır Türkiye'ye sempati 
toplamaya çalışıyor, ama yetmiyor işte... Türkiye diplomatik ' **     kuşatma altında kalıyor. 
Sahi böyle mi devam etmeliyiz? Yoksa dayatmalardan sıkıldığımızı açıkça söylemeye 
başlamalı mıyız? Yumuşak başlılık mı, sertleşme mi? Çünkü, yeri geldiği zaman diplomatik 
üslubu bir yana bırakıp masaya yumruk çakmak, en kuvvetli diplomatik anlatım tarzı 
olabiliyor... 
Yıldırım Bayezid vaktiyle bunu yapmış ve sonuç almıştı... 
Gerçi aradan çok zaman geçti; şimdi zaman farklı, zemin farklı, oluşlar, oluşumlar farklı; ne 
var ki o günden beri Avrupa'nın bize karşı yaklaşımı pek değişmedi; ka- 
. V'.'.'i 
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rakteristiği zaten belli karş 
'arada bir 
Nigbolu Zaferi öncesi... Tarih: 25 Eylül 1396 
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 arkasmda ^ kendi 
geçmektedirler: " n ki, koş i... Şu . 
 1                 »»a 
 g     mseyerekdalga  ™5! Gormekİ 
 ki, koşum JaS5       Gorm 
Mi... Şu .h^SfaîS?4" d3ha Bunlar »iye kadınlargibisiisIenm.şler, 
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tında diri durmasını emretmiş, sıkı sıkıya da tembihle-miştir: 
"Azametli dur, sert bak, Osmanlıların içine korku salmaya çalış! Macar kafilesini görünce 
yürekleri ürpersin. Padişaha da meydan oku. Ona hangi hakla Bulgaristan'ı işgal ettiğini sor. 
Üzerine git. Yüklenebildiğin kadar yüklen! Beni temsil ettiğini unutma." 
Macar elçi, kralının söylediklerini içinden tekrarlaya tekrarlaya, yeniçerilerin arkasından 
saraya girer. Yıldırım Bayezid Han, kralın elçisini makul bir süre sonra huzuruna alır. 
Elçi, önce getirdiği hediyeleri padişaha takdim eder. Üç adım gerileyip söze başlar: 
"Azametlü, kudretlü, asaletlü, fehametlü Macaristan Kralını temsilen..." 
Padişah, sadrazama göz atar. Sadrazam elini kaldırıp elçiyi susturur: "Sadede gel elçi, bizim 
boş vaktimiz yoktur! Ayrıca da biz kuvvet, kudret, azamet kaynağı olan Allah'tan başka hiçbir 
kuvvet, kudret ve azametten korkmayız. Bunu böyle belle ve buna göre kelâm eyle!" 
Macar elçi ne söyleyeceğini şaşırır, ilk yenilgisini almıştır. Kekelemeye başlar: 
"Ama kralımızın ordusu çok büyüktür, kralımız yüce bir kraldır!" 
"Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yel üstünden aşar." "Siz rüzgâr değilsiniz ki..." 
"Evet, ama siz de dağ değilsiniz! Hem bize 'Yıldırım' dendiğini duymuş olmalısınız." 
"İyi ama Bulgaristan'ı hangi hak ve salâhiyetle işgal ettiniz?" 
Yıldırım Bayezid, yine sadrazama bakar: "Bir Kur'an-ı Kerimle bir kılıç geturun!" 
128 
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Kur'an ve kılıç hemen gelir. Yıldırım Padişah, sağ eline Kur'an'ı, sol eline kılıcı alır. Önce sağ 
elini havaya kaldırır, Kur'an'ı gösterir: 
"İşte hak!" 
Sonra sol elini kaldırıp kılıcı gösterir: "İşte salâhiyet!" Tahtına döner: 
"Var git şimdi, cevabımızı aynen kralına ilet, kendisinden korkmadığımızı da söyle. Biz hakkı 
Kitabımızdan, salâhiyeti kılıcımızdan alırız! Allah'a güvenir, ancak Ondan korkarız. Bütün 
küffar birleşip üstümüze gelseniz, davamızdan dönmeyiz!" 
Bu kadar... 
Macar Kralı Sigismund'un elçisi, geri geri huzurdan çıktı. Azametle girdiği Bursa'yı başı 
önünde terk etti. 
Örneğimiz bugüne uyar mı bilmem? Sonuçta bendeniz diplomat değilim. Ama zaman zaman, 
ince diplomasiye gür bir ses katmak gerektiğine inanıyorum: "İşte hak! İşte salâhiyet!" 
dercesine... 
İNEBAHTI YENİLGİSİNDEN GÜNCEL DERSLER 
 AHSEN TARİHİN "TEKERRÜR" ettiğine ina- nanlardanım. Sadece tarih değil, hatta hayat  
tekerrür ediyor, dönem dönem ve zaman zaman kendini tekrarlıyor. 
Hayatın tuzağına, yahut uzağına düşmemek için geçmişi çok iyi değerlendirmek, geçmiş 
olaylardan dinamik dersler çıkarmak gerekiyor. 
Bu bağlamda tarihe baktığım zaman, bazı mağlubiyetlerin de en azından zaferler kadar 
önemli olduğunu görüyorum, Ve nesillerin tarih şuuruyla buluşması için, sadece zaferlerin 
değil, yenilgilerin de yazılması gerektiğine inanıyorum. 
Biliyorsunuz înebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı Devleti koskoca bir donanma kaybetti. Ayrıca 
Kaptan ı Derya 
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(Deniz Kuvvetleri Komutanı) Ali Paşa başta olmak üzere pek çok yetişmiş denizci şehit düştü. 
Peki bu kanlı savaş neden çıktı? Kıbrıs'ı almıştık. Bu durum Avrupa'da büyük bir paniğe sebep 
oldu. Çünkü Osmanlı'nın Akdeniz hâkimiyeti güçlenmişti. Bu da Avrupa ülkelerinin deniz 
ticaretinin büyük bir darbe yemesi anlamına geliyordu. 
Yine Papa'ya gittiler. Papa bir çağrı daha yayınladı. Avrupa elden gidiyordu, "iyi 
Hıristiyan'ların görevi Osmanlı'yı durdurmaktı. Venedik, İspanya, Malta ve diğer İtalya 
hükümetleri hemen hemen ellerindeki tüm savaş gemilerini gönderdiler. Böylece büyük bir 
Haçlı Donanması hazırlanıp Don Juan komutasında Akdeniz'e yelken bastı. 
Öte yandan Osmanlı Devleti de donanmasını alesta etmiş, Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın 
komutasına vermişti. Yanı başında deneyimli denizcilerimizden Pertev Paşa ve Uluç Ali Paşa 
bulunuyordu. 
İki donanma 7 Ekim 1571 sabahı Mora'nın kuzey, Orta-Yunanistan ile Karlıeli'nin güney 
kapılarında bulunan İnebahtı Körfezi'nde karşılaştı. 
Osmanlı Donanmasının amiral gemisinde hemen bir istişare meclisi kuruldu. Herkes açıkça 
fikrini söyledi. Pertev Paşa ile Uluç Ali Paşa savunmada kalınmasının daha münasip olacağım 
savunurken, Kaptan-ı Derya Ali Paşa saldırıda bulunulmasında ısrar etti. Düşman donanması 
toparlanmadan vuracak, dolayısıyla kolay bir zafer kazanacaktı. Bu zafer sayesinde belki 
sadrazam bile olurdu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Osmanlı Donanması beklemediği bir 
darbe aldı ve çok sayıda gemi kaybetti. Kaptan-ı Derya Ali Paşa, sadrazamlık makamına 
ulaşmayı beklerken, şehitlik mertebesine ulaştı. 
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Uluç Ali Paşa bu savaşta büyük başarılar göstermişti. Başarısı hemen ödüllendirildi. Sadrazam 
Sokullu Meh-med Paşa tarafından, kaptan-ı deryalığa getirildi. 
Sokullu Mehmed Paşa donanması zayıf bir Osmanlı Devleti'nin kanadı kırık kuşa döneceğini 
biliyordu. Bu yüzden hemen yeni bir donanma hazırlanmasını emretti. Fakat yeni kaptan-ı 
deryanın buna bir itirazı vardı: 
"Onca gemiyi inşa itmek içün sayısuz ağaç, donanımlarını tam ve tekmil yapmak içün 
arşınlarca halat, yelkenleri içün binlerce kulaç kavi bez, gemileri toplarla bezemek içün çelik 
ve dökümhane lâzımdur. İlla bu kadar kısa zamanda bunları oldurmanın mümkünatı yoktur. 
Bunca nevale tedarikine Osmanlı hazinesinin tamamı bile kâr etmez." 
Sokullu dik dik Uluç Ali Paşa'ya baktı: "Bak a paşa!" dedi, "Kaptan-ı deryası olduğun devlet 
öyle muazzam bir devlettir ki, isterse bütün donanmanın demirlerini gümüşten, halatlarını 
ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabilir. Hangi geminin malzemesi yetişmezse, gel onu 
benden al!" 
"Büyük devlet'ln ekonomik gücünü görebiliyor musunuz? 
O sırada Venedik elçisinin geldiğini bildirdiler. Sadrazam Sokullu, çıkmaya davranan Kaptan-ı 
Derya Ali Pa-şa'yı durdurdu: "Kal ve gör, nasıl bir devlet idare ettiğini anla." 
Venedik elçisi girdi. Böbürlenme ihtiyacıyla İnebahtı Deniz Savaşı'nı hatırlattı. Sokullu 
Sadrazam gülümsüyor-du: "Biz," dedi, "Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı'da 
bizi yenmekle, sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez, fakat kesilen sakal daha gür 
çıkar." "Devlet adamı"nm özgüvenini görebiliyor musunuz? 
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Kıssadan hisse... 
Yenileceğinize değil, yeneceğinize inanın. 
Geçmişte kalan mağlubiyetleri, üzüntüleri, mutsuzlukları düşünmek yerine, gelecekte 
oluşacak muhtemel başarıları, güzellikleri ve mutlulukları düşünün. 
O zaman kendinizi daha mutlu hisseder ve başarılı olursunuz. 
HARAM YİYEN HARAMÎ OLUR 
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 ARİHÇİ ÂŞIK PAŞAZADE anlatıyor:  Sultan II. Murad'a, artan savaş masraflarını karşılamak 
üzere, acil para lâzım olmuş. Çandarlı Halil Paşa'yı huzuruna çağırtmış. Varlıklı büyük bir 
aileden gelen Çandarlı'nm elinde büyükçe bir meblâğ olduğunu biliyormuş. Borç istemiş: 
"Sefer masarifati içün akçe gerektür, vadesi geldükte iade etmek şartıyla bir miktar akçe 
viresun." (Savaşa para lâzım, belirli bir vade ile senden ödünç para istiyorum.) 
Çandarlı Halil Paşa: 
"Tedarük içün biraz mühlet lâzım, kangi miktar virebi-leceksem bugün, yarun arz iderum." 
(Parayı toparlamak için biraz zaman lâzım, toparlar toparlamaz gelir, verebileceğim kadarını 
veririm.) 
1-J.ı- 
u 
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Fazlullah Paşa, padişahın borç istediği haberini nasılsa duymuş. Duyar duymaz da huzura 
koşmuş: 
"Kul kısmından borç alınmaz!" diye âdeta çıkışmış padişaha, "Şevketlü Hünkârım, padişahlar 
borç almazlar." 
"Lâzım oldukta başkaca çare kalur mi ki, vezirum?" 
"Padişahlara  hazine  gerektür  Hünkârım!   Müsaade buyrulursa size hazine toplayalum." 
Sultan II. Murad sakin sakin sormuş: 
"Nasıl toplayacaksun ey benum vezirum?" 
Fazlullah Paşa cevap vermiş: 
"Ahali (halk) sayenüzde zengincedur, malları-mülkleri çokçadur. Bir yolunu bulup ellerunden 
almak münasip-tur. Böylece hazine tedariki yapmış oluruz. Leşker gazadan geru kalmaz." 
(Halk zenginleşti, bir şekilde servetlerini ellerinden alıp devlete geçirelim.) 
Sultan II. Murad öfkeyle yerinden fırlamış: "Bre Fazlullah!" diye gürlemiş, "Bu nasıl söz 
söylemek-tur? Bilmez misun kim bizum mülkümüzde üç helâl lokma var: Bunlardan birincisi 
madenlerumuzdur, ikincisi vergilerdur, üçüncüsü harp ganimetleridur. Bizum leşke-rumuz 
gaziler leşkeridur kim kursaklaruna haram lokma girmez. Şol padişah kim leşkerine haram 
lokma yedurur, ol leşker harami olur. Haraminin sebati yoktur. Bir küçük zorluk gördükte 
firara kadem basar. Biz leşkerumuze haram lokma yedurmezuz. Söyledüklerun duymaz 
olam." 
(Öyle şey olmaz! Devletin helâl geliri madenler, vergiler, bir de fethedilen bölgelerden elde 
edilen zenginliklerdir. Bunların dışındaki gelir helâl olmaz. Bizim ordumuz gaziler ordusudur, 
ordumuza asla haram lokma yedirmeyiz. Çünkü haram yiyen ordu harami, yani eşkiya olur. 
Eş- 
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kiya yüreksizdir. Zorluk görür görmez kaçar. Sözlerini duymamış olayım.) 
İşte böyle... Osmanlı padişahı ile vatandaşı, aynı duyarlılık içinde hayatın "helâl" ile 
çerçevelenmesine dikkat ederlerdi. "Haram yiyen haramı olur" anlayışıyla "Ha-ram"a 
yaklaşmazlardı. Belki bu yüzden hayatlarmda kriz olmaz, darlık olmaz, geçim sıkıntısı 
olmazdı. 
Bugün ise ne yöneten, ne yönetilen, "helâl" ve "haram" konusunda hassas değiliz. Kriz ve 
darlık içinde yaşıyoruz. 
Biz, çoktandır, "Haram yiyen haramı olur" anlayışından kopup, vaktiyle rahmetli Alipaşa 
Dayı'dan duyduğum tekerlemeye geldik: 
"Helâl haram ver Allah, rezil kulun yer Allah!" 
Reziller tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyor, ellerine fir-sat geçerse milletin kanını emiyorlar. 
Ortalığı "kırk haramiler" götürüyor! 
MOLLA KAABIZ OLAYI 
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 Devir, Kanuni Sultan Süleyman devri... 
Kanuni Sultan Süleyman devri demek, Osmanlı mülkünde kurtla kuzunun yan yana yürüdüğü, 
devletin maddî ve manevî açıdan doruklara yükseldiği devir demektir. 
O devirde İstanbul, dünyanın ilim merkezidir. İlim adamları dünyanın her yerinden İstanbul'a 
gelmekte, bilgi ve görgülerini artırmaktadırlar. Molla Kaabız adı, işte böyle bir ortamda 
duyuldu. 
Molla Kaabız, İranlı bir bilgindi. İstanbul'daki büyük camilerde vaaz ediyordu. Ağzı iyi laf 
yapıyor, îıer vaazı hâdise oluyordu. Şöhreti arttıkça arttı. Adı dillere destan oldu. 
Derken haddini aştı. Peygamberimizden sonra peygamber, Kur'an'dan sonra kitap geleceğini 
iddia etmeye 
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başladı. Kur'an-ı Kerim'deki açık ifadeleri kendince yorumluyor, hükümleri dilediği gibi 
değiştiriyor, kısacası Kur'an-ı Kerim'i kendi fikirlerine âlet ediyordu. 
İstanbulluların bir kısmı önce şaşırıp ardından öfkelenirken, bir kısmı Molla Kaabız'm 
fikirlerine kapıldı. Etrafında bir cepheleşme meydana geldi. Durum nihayet saraya intikal etti. 
İstanbul halkı adına saraya gelen halk önderleri, Molla Kaabız'm susturulmasını istediler. 
Sadrazam İbrahim Paşa, padişaha başvurdu. Kanuni Sultan Süleyman, Molla Kaabız'm divana 
çağrılarak Anadolu ve Rumeli Müftüsü ile tartıştırılmasmı istedi. Kendisi de kafes arkasından 
olayı izleyecekti. 
Molla Kaabız divana çağrıldı. Anadolu Kazaskeri Kadiri Çelebi ve Rumeli Kazaskeri Fenarizade 
Muhyiddin Çelebi ile saatlerce tartıştı. İddialarını devrin en iyi âlimlerinin önünde de 
tekrarladı. 
Kazaskerler mağlup oldular. Buna rağmen Molla Kaabız'm mürted olduğunu, boynunun 
vurulması gerektiğini savundular. Sadrazam İbrahim Paşa ise kazaskerlerle aynı görüşte 
değildi. Molla Kaabız'm ilmen mağlup edilemediğini düşünüyordu. Serbest bıraktı. 
Kanuni Sultan Süleyman bütün tartışmaları kafes arkasındaki mekânından dinlemişti. Öfkeyle 
sadrazamın karşısına dikildi 
"Bre ne iştir!" diye gürledi, "Nâbeca herifin biri divanımızda dinimizin esaslarına saldırır, 
amma Sadrazamımız onu serbest bırakır. Buna sebep nedir?" Sadrazam İbrahim Paşa şu 
cevabı verdi: "Hünkârım! Kazaskerleriniz sapığı ilmen mağlup edemediler. Senin mülkünde 
fikrin kılıçla değil, fikirle mağlup edilmesi gerektiğini düşündüğüm için Molla Kaabız'ı serbest 
bıraktım." 
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Padişah, ertesi gün Molla Kaabız'm tekrar çağrılmasını, ama bu sefer karşısına hocası İbni 
Kemal'in çıkarılmasını emretti. 
3 Kasım 1527 Pazar günü Molla Kaabız tekrar divana çağrıldı. Karşısında İbni Kemal'i 
görünce sarardı. Tartışma başladı. Padişah yine kafes arkasında dinliyordu. Molla Kaabız 
iddialarını tekrarladı, delillerini gösterdi. İbni Kemal tek tek hepsini çürüttü. Molla Kaabız 
çaresiz kalınca pes etti. 
İbni Kemal, tövbekar olmasını önerdi. Fakat teklifi reddedildi. Bu durumda, İslâm fıkhına göre 
durumu bizzat Molla Kaabız'dan soruldu. Mürted olduğunu söyledi. Hüküm soruldu. "İdam" 
dedi. Arkasından da korkunç bir öfke ile sövüp saymaya başladı. Maskesi düştü. Osmanlı 
Devleti'nin güç kaynağı olan inançlarına fitne sokarak Osmanlı halkım çatıştırmak ve bu 
suretle devleti zaafa uğratmakla görevli olduğunu itiraf etti. Ancak ondan sonra boynu 
vuruldu. 
Tarih âdeta tekerrür ediyor. Modern Molla Kaabız'lar ortalıkta cirit atıyor. 
OSMANLI PADİŞAHLARI DİKTATÖR MÜYDÜ? 
/^~2) OCUKLARIMIZA     OSMANLI     hükümdarlarını 
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i)     "diktatör" olarak tanıtmışız. Ders kitaplarında on- 
O       lardan bahsederken çok kere "Asarlar, keserler!" 
demişiz. "Yakarlar, yıkarlar, üstelik kimseye de hesap 
vermezler" diye notlar düşmüşüz. 
Oysa bir şeyhülislâm (Zembilli Ali Cemali Efendi) padişahın (Yavuz Selim) karşısına 
dikilebilmiş, "Seni kılıcımla doğrulturum" diyebilmiştir... 
Bir kadı, (ilk İstanbul Kadısı Sarı Hızır Çelebi) minderinin altına sakladığı demir topuzu (gürz) 
padişaha (Fatih Sultan Mehmed) gösterip, "Padişahlığına güvenip hükmümü dinlemeseydin 
billahi bu gürz ile başını ezerdim" diyebilmiştir. 
Bir başka kadı (Bursa Kadısı Emir Sultan) Yıldırım Ba-yezid gibi öfkesi burnunda genç bir 
padişahı, "Namazları- 
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nı cemaatle kılmadığın için çıkan 'binamaz' söylentisini giderene kadar şahitliğini kabul 
etmiyorum" diyerek mahkemeden âdeta koyabilmiştir. 
Konuyu biraz açalım mı ne dersiniz? 
Düşünün ki, son padişahlar bile cuma namazına giderken "talebe-i ulum"dan bir grup bir 
ağızdan şöyle bağırırlardı: 
"Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var!" Ve "diktatör" ilân ettiğimiz padişahların 
en büyüklerinden, en cihangirlerinden, en sertlerinden bir tanesi, (Yavuz Padişah) "Hâkimü'l-
Haremeyn" unvanı karşısında ürpertiler geçiriyor, dayanamıyor, kendini secdeye atıyor, 
sonra melûl, mahzun doğruluyor ve hutbedeki hatibe, "Hâkimü'l-Haremeyn değil, Hadimü'l-
Haremeyn" (Mekke ve Medine'nin hizmetkârı anlamında) diyerek kendi kendini Harem-i 
Şerifin hizmetkârı ilân ediyordu. 
Hatırlar mısınız, Hazret-i Ömer (r.a.) şahsî gelirinden bir kısmıyla bir adam tutmuş, saçlarına 
ak düşene kadar bu adama her sabah sistemli şekilde, "Ya Ömer ölümü unutma, mahşeri 
unutma!" diye bağırtmış, ahiretle arasına bu cümleyi köprü yapmıştı. Adaleti ile yalnız 
Müslümanları değil, Hıristiyan dünyasını bile teshir eden büyük Halife Hazret-i Ömer'in bu 
tutumuyla Osmanlı padişahlarının -ki, birçoğu aynı zamanda halife idi- Allah'a teslim oluş 
halleri ne kadar birbirine benzer. 
Binaenaleyh, Osmanlı hükümdarları hiçbir zaman "mutlak" olduklarını kabul etmemişler, 
ettirmeye de çalışmamışlardır. Aksine, ulemaya tabi olmuşlar, büyük hesap gününü her 
zaman göz önünde bulundurmuşlardır. 
Allah'ı bilen, Allah'a hesap vereceğine inanan kişi, hiç kuşkusuz ki, yaptığı her hareketin 
uhrevî ve dünyevî sorumluluklar getireceğine de inanır; böyle birisinin dikta- 
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tör, baskıcı,  hırsız,  sorumsuz,  asan-kesen biri olması mümkün mü? 
Maneviyat adamlarına ve maneviyata bu derece önem veren, Allah korkusunu bu derece 
içinde duyan, hesap gününü bu kadar canlı olarak hafızasında tutan, ölüme her an hazır 
bulunmaya bu kadar dikkat eden insanlar hakkında "diktatör" tanımlaması ne kadar akla 
yakındır? 
Gelelim... 
Padişah değil de, küçük bir memur düşünün! Gözünde ne Allah korkusu vardır, ne gönlünde 
mahşer endişesi. Tek engel âmirleri. Ama bir yolu var: Ya onları da ikna eder -ki, çok defa 
böyle oluyor- veya onlardan gizli işler çevirir. Kanun mu? Adam sen de! Kanunun görmediği 
öylesine çok yer var ki! Ve rüşvet alır başını gider. 
Ama inanan insan için, Allah'ın görmediği yer yok. 
 
Padişahların hukuka bağlılıklarını gösteren örneklerden, Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 
bir örnek üstünde duracağım. 
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Bu çok enteresan bir olay; ama önce biraz ayrıntı vermem gerekiyor. 
Osmanlı (ve tabii ki İslâm) hukukunda, vakıf malların kira bedelleri, her sene yeniden 
ayarlanırdı (ecr-i misil). Teklif edilen kirayı dükkân sahibi kabul etmezse dükkânı boşaltırdı. 
Bahsedeceğim olay da işte bu konuda çıktı... Ayasofya Vakıfları'na ait dükkânların kira 
bedelleri vakıf tarafından bir miktar yükseltilmişti. Kiracılar itiraz edip mütevelliler kanalıyla 
Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat ettiler: "Vakfın son derece zengin olduğunu, dükkânların 
mevcut gelirinin giderlere fazlasıyla yettiğini, kira bedellerinin artırılmasına gerek 
bulunmadığını, kendileri de Müslüman ve muhtaç oldukları için, vakfın bir 
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miktar parasının üzerlerine geçmesinde dinen mahzur olamayacağım" öne sürdüler. 
Kanuni, merhameti öfkesine galip bir padişahtı. İnsanların mağdur olmasına da hiç 
dayanamazdı. Mütevelli heyeti dinledikten sonra, kira bedellerinin bu senelik yüksel-
tilmemesi için ferman verdi. Mütevelli heyet, padişah fermanını güle oynaya Şeyhülislâm 
Ebussuud Efendi'ye götürdü. Zira "gereğinin yapılması" kaydıyla fermanı kadılara gönderme 
görevi ona aitti. Ebussuud Efendi, fermanı okur okumaz itiraz etti: 
"Bunu tamim etmezem. Padişah fermamyla kira tespiti yapılamaz. Zira padişahın emriyle 
nâmeşru (yanlış) olan şey meşru (doğru) olmaz; haram olan nesne, ferman ile helâl olmak 
yoktur. Bu hususlarda emr-i şer'-i şerif (dinin emri) budur. Şer'i hükümlere vâkıf iken onları 
kettnet-mek, Kur'an'daki bir âyetin tehdidine maruz kalmaktır." 
Durum padişaha arz edildiğinde koca Kanuni boynunu büktü: "Şeyh'in sözü haktır!" 
Osmanlı Devleti'ni, kendi çağının önderi ve örneği yapan şey, işte bu kılı kırk yaran hukuk 
anlayışıydı. Hukuka önce padişahların uyma zorunluluğu vardı. 
"EŞİTLİK" KAVRAMI VE PADİŞAHIN YETKİLERİ 
A     MERİKA VE AVRUPA'YI SAYIYORUZ. "Özgür-s~\.  lük" bu ülkelerde kavram olarak var, 
ama acaba toplumsal sınıflar eşit olarak bunun nimetlerinden yararlanabiliyorlar mı? 
Meselâ sokaklarda yatmak zorunda olan çulsuz biriyle bir iş adamına, ya da mevki-makam 
sahibi birine, demokrasi, aynı imkânları mı sunuyor? 
Ya da şöyle düşünelim: Demokrasinin çulsuza verdiği hakla (tabii ki bu insana verilen değerle 
ölçülür) seçkine verdiği hak aynı mı? 
"Hayır," diyor, Fransız tarihçi Ch. Seignobos. "Batı'nın eşitliği nispidir. Aslında her alana 
müthiş bir eşitsizlik hâkimdir. Ülkemi (Fransa) ele alacak olursa evvela asiller ve rahipler 
sınıfını görürüz. Onların alt katında üç sınıf daha 
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var: Burjuva (Bourgeosie), Vilen (Vilain) ve Sarf (Serf yani esir, ya da köle). 
"Asillerle rahipler, eski dönem boyunca tüm haklardan ve nimetlerden yararlandılar. Yeni 
döneme gelince... Demokrasi yine bu zümrelere çalıştı, çünkü mekanizmaya hâkimdiler, geçişi 
diledikleri gibi ayarlayıp mekanizmayı istedikleri gibi işlettiler." 
Böylece asiller ve rahipler sınıfı hem yönetime hâkim oldular, hem de ekonomiye... Bazı 
istisnalar hariç tutulursa, alt tabakaların başarı şansları hiç olmadı. 
Hatta bazı sınıfların hayvanlar kadar bile hakları yoktu. Bütün angaryalar alt sınıfların 
boynundaydı. Derebeyleri topraklarını satmak istediklerinde "kelle" hesabıyla köylüleri de 
satışa sunarlardı. 
Köylü, derebeylerine ait topraklarda bedava çalışmak zorundaydı. (Buna corve/angarya 
denirdi) Kaçmak istediğinde dövülür, işkenceye tabi tutulur, hatta vurulurdu. 
"Köylüler, köylerinin sahibi olan derebeyinin her arzusuna, hiçbir savunma hakkı olmaksızın, 
boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü isterse derebeyi onları yargılayabilirdi ve hüküm kesindi. 
Köylülerin ise başvurabilecekleri bir merci yoktu." (Ch. Seignobos, Le Moyen Age, Paris 1907) 
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"Savaş güncel işlerdendi. Prensler, asilzadeler, şövalyeler durmaksızın bir birlerine savaş ilân 
ederler, savaş sebebiyle köylülerin ekinlerini mahvederler, hayvanlarına ve kalan ürünlerine 
el koyup kalelerine çekilirlerdi." (a.g.e., s. 236) 
"Derebeyinin kendi malikânesindeki köylüler üzerinde ne gibi hakları varsa, şehirliler 
üzerinde de aynı haklan vardı. Bu haklar içinde halkın gözlerini oydurmak, burunlarını 
kestirmek, elleriyle ayaklarını kestirip o vaziyette 
i 
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kalabalığa teşhir etmek gibi kanlı uygulamalar olağan sayılırdı." (a.g.e., s. 241) 
Fransız Enstitüsü üyesi Funck-Brentano'nun "La societe au moyen âge" isimli eserinde 
köylülerin "namuslarına sahip çıkma" haklarının bile olmadığını yazar: 
"Halkın derebeylerine karşı aile namuslarını koruma hakları bile yoktu. Çünkü gelinle damat, 
gerdeğe girmeden önce davetlileriyle birlikte derebeyinin şatosuna gitmek ve gelini 
derebeyine sunmak zorundaydılar. Derebeyi isterse gelinle sabahlayabilir ve hiç kimse bunun 
hesabını soramazdı. (La societe au moyen âge, Paris 1937, s. 51) 
Aynı dönemde, hatta daha öncesinde Osmanlılarda "eşitlik ilkesi" tüm hayata hâkimdir. Lois 
Gardet'in deyişiyle, "Bütün mü'minler kanun nazarında eşittir, çünkü kardeştirler." 
Bunun kolayca sağlanmasının sebebini inanç sisteminde aramak lâzım... İnancın gereği olarak 
Osmanlılarda "imtiyaz/ayrıcalık" yoktur. Tabiatıyla "asiller sınıfı"n-dan ya da Hıristiyanlıktaki 
gibi "ruhban smıfı"ndan söz edilemez. 
Selçuklu ve Osmanlı tarihinin aynı döneminde, Avrupa tarihinde gördüğümüz insanlık dışı 
uygulamalara asla rastlanmaz. "Kanun önünde eşitlik ilkesi" hayata öylesine derinden 
hâkimdir ki, sıradan insanlar kimi padişahları mahkemeye verip yargılatmış, hatta mahkûm 
ettirmişlerdir. 
Bunu yapabilmek bugünün demokratik anlayışı içinde bile zordur. 
Bu anlayışın temelinde, kuşkusuz, İslâm'ın "kul hakkını yememe" kuralı yatar. Allah'ın, kul 
hakkını bağışlamayacağı inancı, yöneticileri hamiyetli, yönetilenleri emniyetli yapmıştır. 
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Böyle bir ortamda diktatörlüğün herhangi bir versiyonunun yeşermesi neredeyse 
imkânsızdır. Zaman zaman diktatoryal yansımaları olan bazı uygulamalar ise, bugünün 
anlayışıyla değil, dönemin zaruretleriyle birlikte düşünülmelidir. 
Yüzyıllar boyu Osmanlı ülkesine gelip tetkiklerde bulunan Avrupalı gezginler, Avrupa ile 
mukayese kabul etmez insan haklan uygulamaları karşısında şaşkınlıklarını dile getirmekten 
kendilerini alamamışlar, kendi toplumları için de böylesine "hakça" ve "insanca" bir yönetim 
temenni etmişlerdir. 
Bunların arasında özellikle Comte de Marsıgli'nin tespitleri dikkate değer. Çünkü Marsigli bir 
İslâm-Türk düşmanıdır. Buna rağmen Osmanlı Devleti yönetiminin insanlara verdiği değerle 
riayet ettiği insan hak ve hürriyetlerinden bahsetmiştir. 
Kendisi diplomat olan bu kişi, 1732'de La Haye'de yayınladığı hatıratının birinci cildinin 28-
29. sayfalarında Osmanlı idaresini övmekten geri duramaz: 
"Tarihçilerimizin hepsi Osmanlı padişahlarının diktatör olduklarım dünyaya ilân ediyorlar. 
Halbuki Osmanlı devlet sistemiyle diktatörlük arasında en ufak bir bağ yok. Nasıl olsun ki, 
padişahın maiyetinde bulunan ve adına 'Kapıkulu' denen askeri teşkilatın (yeniçeri ve 
sipahileri kastediyor) gerek eski padişahlardan kalma kanunlar mucibince, gerekse kendi 
gelenekleri gereği padişahı tahttan indirebiliyor, zindana bile atabiliyorlar." 
Avrupalı diplomat Comte de Marsigli, padişahların "mutlak" olmadıklarını belirtme açısından, 
şöyle bir olaydan söz ediyor: 
Sultan IV. Mehmed'in (Avcı Mehmed) taht yılları... 
i 



53 

 

BİZ  OSMANLIYIZ   i  147 
Ava fazla meraklı olduğundan devlet işleriyle ilgilenmemesi, sınır kalelerden feryatlar 
yükselmesine sebep olur. Osmanlı'nın kılıcından boynunu uzak hisseden Macaristan 
imparatoru Leopold sınır kaleleri bir bir vurmaya, Osmanlı köy ve şehirlerini yağmalamaya 
başlar. 
Bunun vahim sonuçlarını Padişah'a anlatmakta zorlukları bulunan Sadrazam, ulema ile 
istişare ettikten sonra savaş kararı alır. Ve padişaha bunu "karar" olarak tebliğ eder: 
"Hünkârım, tez vakitte Macaristan'a seferimiz vardır, dualarınızı eksik etmeyesüz." 
Savaş kararı ciddi iştir ve o güne kadar padişahlar tarafından alınmıştır. Sultan Mehmed 
öfkeyle bunu hatırlatınca şu cevabı alır: 
"Hâdisatm vehametini arz edecek merci bulamazız!" 
Padişah öfkelenmekle birlikte sadrazamına hak vermekten de kendini alamaz. Haklıdır, zira 
padişahın günleri Davutpaşa'daki av köşkünde geçmektedir. Ama bu zaafını sadrazamına belli 
etmek istemez. 
Kükrer gibi sorar: 
"Şimdi bu kararı tasdik etmemi beklemektesin öyle mi?" 
"Beli, tasdik buyurasuz hünkârum." 
"Evvelemirde şeyhülislâm hazretlerine arz edile, fetva alma..." 
Sadrazam işin böyle gelişeceğini çoktan düşünmüş, şeyhülislâmdan gerekli izni çoktan 
almıştı. 
Fetvayı uzattı: 
"Ol mesele hallolmuştur, sıra hünkârımın tasdikine gelmiştur." 
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Kararın hukukilik kazanması padişahın onayına bağlıdır. Ancak padişah "şu sıralar" böyle bir 
savaşı uygun bulmamaktadır. 
"Bir vakit talik edelim (erteleyelim)." 
"Hadisatin buna tahammülü yoktur. Serhad şehirleru-muzden feryad ü figânlar gelir, 
Müslüman ırzı ve namusu pâymal olurken, bekleyemezuk. Beklemek azim vebal olur. 
Mühürleyunuz hünkârım!" 
Padişah direnmeyi tekrar denedi. Zira hem Macaristan'la girişilecek bir savaşın iyi sonuçlar 
vermeyeceğine inanıyor, hem de "av günleri"nden uzaklaşmayı kabulle-nemiyordu. 
"Daha münasipçe bir vakitte olsaydı mühürlerdim, ve-lâkin şimdiki zaman cenge elverişli bir 
zaman değil, yaza kalsun." 
Sadrazam temenna ederek huzurdan ayrıldı. 
Doğruca şeyhülislâma gitti. 
Durumu açık açık anlattı. 
Ve şeyhülislâm, İslâm-Türk düşmanı Comte de Mar-sigli'nin 1732'de La Haye'de yayınladığı 
hatıratında belirttiği üzere yeni bir fetva çıkardı. Özetle dedi ki: 
"...Bu durumda padişahın savaş ilânını erteleme yetkisi yoktur. Tasdike mecburdur 
vesselam!" 
Padişah savaş ilânını onaylıyor. 
Marsigli, padişahların "mutlak" olmadıklarına dair pek çok örnek verdikten sonra, yukarıda 
adı geçen kitabının 31. sayfasına şu hüküm cümlesini yerleştiriyor: 
"Buraya kadar verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi, Osmanlı Devleti bir aristokrasi değil, 
bir demokrasidir." 
M. Porter'i dinleyelim: 
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"Kur'an hükümleri zulüm ve istibdada karşı çok kuvvetli bir engeldir. 
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"Savaş ya da barışla Osmanlı hâkimiyetine giren Hıristiyan milletlerin malları ve mülkleri 
güven altına girer. Padişah, Hıristiyan ahalinin haklarının da muhafızlığını yapmak 
zorundadır. Bu durumda keyfi bir istibdat manzarası görmeye imkân yoktur." 
İngiliz yazar Th. Thornton da şöyle diyor: "Osmanlılarda insan en değerli varlık. Çünkü Kur'an 
böyle diyor. Bu durumda insana baskı ve şiddet uygulanabilir mi?" 
Fransız gezgini ve yazarı A. L. Castellan yazıyor: "Tebaasının hayatına, namus ve haysiyetine, 
malıyla mülküne hâkim sayılan padişahın iradesi Kur'an hükümlerinden, şeriat ulemasının 
kararlarından veyahut Şeyhülislâmın fetvalarından üstün değildir." (Moeurs, usages, 
costumes, des Othomans et abrege de leur historie 1812, c. 3, s. 14-15) 
Kitabının 28-29. sayfalarında ise bir olaydan bahseder: "Sultan I. Mahmud (gerçi yanlışlıkla 
III. Osman diye yazmıştır, ama verdiği tarihte Osmanlı tahtında I. Mahmud oturmaktadır) 
hastalığı sebebiyle bir cuma günü camie gidemediği için halk galeyana gelmiş, taşkınlık 
yapmış, bundan dolayı padişahın hastalığı artmış, buna rağmen ertesi cuma Ayasofya'ya 
namaza giderek halkı memnun etmeye çalışmıştır." 
Yani halk denetim görevini yapıyor. A. Ubicini'yi dinleyelim: 
"Osmanlı Devleti şeklen mutlak bir saltanat olmakla beraber, esasına bakıldığı zaman her 
şeyden önce müesseseleriyle saltanatın tabi olduğu şartlardan ve ondan sonra da dünyanın 
hiçbir yerinde misli görülmemiş dere- 
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cede hükümet yetkililerini tadil ve hatta sınırlandıran örf ve âdetlerinden dolayı yumuşak bir 
idaredir." (La Turquie actuelle, 1855 Paris, s. 12) 
"Bütün Osmanlılar içinde hayat şartlarının eşitsizliğinden şikayet edebilecek yegane insan 
padişahtır. Aynı zamanda hem herkesten üstün, hem herkesten aşağı bir vaziyette bulunan 
padişah istediği gibi bir evlilik yapma yetkisinden bile mahrumdur." (s. 122) 
Eski Romanya başbakanlarından meşhur tarihçi Iorga, on beşinci asırdan on dokuzuncu asra 
kadar Osmanlı Devleti'ni gezen seyyahların hatıralarını değerlendirdikten sonra dürüst bir 
tarihçi vicdanıyla şu hükmü veriyor: 
"Bugün Doğu'nun son derece geniş sahalarıyla Hıristiyan Batı'nm birçok zengin eyaletlerine 
hâkim olan Osmanlı cemiyetine demokrasi zihniyetinin hâkimiyeti ilk günlerinden itibaren 
hiçbir fasılaya uğramadan devam etmiştir." (Les voyageurs français dans l'Orient europeen, 
Paris 1928, s. 44) 
"Osmanlı ülkesinin hiçbir tarafında halktan üstün sayılabilecek beylerle asilzadelerden 
oluşmuş hiçbir yüksek tabaka, yahut soylular sınıfı yoktur." (Chalcondyle, Histo-ire generale 
des Turc, Paris, 1662) 
"Osmanlı memleketini gezerken, bütün insanların eşit olduğunu ilân eden İslâm kanununun 
dürüstçe uygulanışı karşısında derin düşüncelere daldım." (James Baker, Turkey in Europe, 
Londra, 1877) 
Osmanlı toplumu kendine öz güveni yüksek, moralli ve umutlu bir toplumdur. Yenilse bile 
umutlarım yitirmemekte, mağlubiyetin kendisinde bir aşağılık duygusu oluşturmasına izin 
vermemektedir. 
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"Harp talih işidir, kaderdir, başarı ve başarısızlık ebedi değildir" anlayışı içinde başarıdan 
şımarmayan, başarısızlığa ise teslim olmayan sağlam bir karaktere sahiptir. 
İstanbul incelemeleriyle tanınan İngiliz yazar Georges Young, bu karakteristiği şöyle bir 
cümle ile özetliyor. Diyor ki: 
"En fakir Türk köylüsü bile kendini Ermeni bankeriyle Rum tüccarından üstün görür." 
(Constantinople, Paris, 
1934) 
Toparlarsak: 
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• Osmanlı bir "töre devleti" kurmuştur. Başta padişahlar olmak üzere, kanun-u kadim, özetle 
"töre", herkesi bağlar. Hiç kimsenin kudret ve kuvveti "mutlak" değildir. Özellikle padişahlar 
denetim altındadırlar ve kanunlarla törelere uymak zorundadırlar. 
•  Padişahlar savaş ve barış ilânı hakkından bile mahrumdurlar. Bunun için ulemanın onayını 
almak zorundadırlar. (Sultan IV. Mehmed, Macaristan savaşını ertele-yememiştir.) 
• İsrafa ve sefahate meyleden padişahlar, ulema fetvasıyla halledilir (tahttan indirilir). 
Avrupa'daki gibi istibdat ve mutlakıyet yoktur, insanlık vardır. 
•  Osmanlı Devleti, insan, hayvan ve bitkiye yönelik hizmetler üreten büyük bir hayır 
kurumuna dönüşmüştür. Padişahlar bu büyük hayır kurumunun garsonlarıdır! 
• Yükselme devrinde padişahların şeyhülislâmları görevden alma yetkileri yoktur, ama 
şeyhülislâmlar padişahları azletme yetkisine sahiptirler. 
•  Osmanlı devlet sistemi, pek çok yabancı düşünürün tetkik ve tescilinden geçtiği üzere 
"mutlakıyet" değil, insanı merkez alan ve insana değer veren, bugünkü anlayışa yatkın 
demokratik bir yapıdır. 
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•  İnsanı merkez alan anlayışın kaynağı Kur'an'dır ve Kur'an hükümleri zulüm ve istibdat 
meyline karşı en büyük engeldir. Bu yüzden padişahlar ve yöneticiler zulmü bir yöntem 
olarak benimsememişler, bu yoldaki bazı münferit hareketleri ise şiddetle 
cezalandırmışlardır. 
•  Her padişah, tahta çıkar çıkmaz, Kur'an'a ve töreye bağlı kalacağına yemin eder. 
•  Halkın iradesi padişahın nüfuz ve kudretinden üstündür. Bu yüzden padişahlar zaman 
zaman kıyafet değiştirip halkın içine karışmakta, talep ve değerlendirmeleri birinci elden 
almaya özen göstermektedirler. 
•  Sultan I. Mahmud devri reisü'l-küttablarından (dışişleri bakanı diyebiliriz) Emârzâde Hacı 
Mustafa Efendi, Fransız Sefiri Marquis Villeneuve'e söyledikleri meşhurdur: "Aslına 
bakarsanız, Osmanlı Devleti, adı henüz konmamış bir cumhuriyettir." 
• Osmanlılarda en nüfuzlu insan padişah değil, şeyhülislâmdır. Şeyhülislâmın herhangi bir 
kararına padişahın itiraz etmesi söz konusu bile değildir. Padişahların isteğini reddeden pek 
çok şeyhülislâm vardır. 
• Osmanlı Devleti'nde, bugünkü anlamda olmasa bile, yakın anlamda "kuvvetler ayrılığı 
prensibi" mevcuttur. Padişah, idarî işlerde hükümete karışamaz, tahakküm edemez. Yalnızca 
tavsiyelerde bulunabilir. 
•  Avrupa'da hiçbir insan hakkı yokken, Osmanlı'da padişahların ve diğer yöneticilerin, insan 
haklarına riayetleri diplomatik belgelerden anlaşılmaktadır. (Bu da zaten inanç temellidir. 
Çünkü insan haklarına riayetsizlik kul hakkını gözetmeme anlamına gelir.) 
•  Kendi yaptırdığı camiin dışında hiçbir padişahın adı hiçbir binaya,  şehre,  esere 
verilmemiştir.  Bu gelenek Cumhuriyet'ten sonra oluşmuştur. 
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•  Halk, padişahı açıktan açığa tenkit etmek, devlet ve hükümet adamlarını alaya almak 
hakkına sahiptir. Vaizler vaazlarında, halk hatipleri meydanlarda tenkit hakkını kullanırken 
zabıta müdahale etmez. Özgürce konuşurlar. Bunun sayılamayacak kadar örneği var. 
•  Padişahlar yalnız Müslüman milletin değil, yönetimi altında bulunan gayrimüslim 
milletlerin de hakkmı-hu-kukunu muhafazaya mecburdur. 
•  Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan insanların dinlerini özgürce yaşama hakları 
mevcuttur. Kimse onlara baskı  yapamaz,  kimse  kem  gözle  bakamaz  (Fatih'in 
"Amannâme"si), kimse onları aşağılayamaz ve asla kma-yamaz. 
Durum "daha iyi" olsaydı, Osmanlı asırlarını anmayla kalır, kimse özlemez, hatırladıkça iç 
çekmezdi. 
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I 
i 
OSMANLI'DA KUVVETLER AYRILIĞI PRENSİBİ 
 SÜLE™AN, son seferinde Avus- turya üzerine yönelmişti (ı Mayıs 1556)   71 yaşındaydı ve diri 
göründüğünü söyleyenlere acı acı gülümseyip, «Ayruk gocaduk" diyordu. 
Zigetvar Kalesi kuşatması sırasında rahatsızlandı Koca çınar yıkılma aşamasına gelmişti. 
Başucunda 24 saat Kur an-ı Kerim okunmasını emretti. Hafızlara sık sık kendisi de eşlik 
ediyordu. 
Zigetvar kuşatması uzadıkça cam sıkıldı. Komutanlarını Otağ-! Hümâyûna (padişah çadırı) 
çağırdı: "Bu kala 
X^fmUZİ yakmiŞd" ddİ   "fc 
5 Eylül günü dış kalenin teslim alındığım duyunca pek sevindi. Ellerini açıp dua ettikten 
sonra, bir anlık eencle-şen sesiyle son kez kükredi: "Tiz iç kale de fetholunsun!" 
I 
BİZ  OSMANLIYIZ   |  155 
İç kale de fethedildi. Ne çare ki koca hünkâr, ondan sadece birkaç saat önce fani hayata 
gözlerini kapamıştı. (6/7 Eylül gecesi, 1566) 
Sahib-i devlet ölmüştü. Padişah-ı cihan, dâr-ı cinana vasıl olmuştu. En uzun seferi başlamıştı, 
ki o uzun sefere tac u tahtsız, şan u şöhretsiz çıkılırdı. 
46 yıllık hükümdardı. İç organları öldüğü yere, vücudu İstanbul Süleymaniye'deki camiinin 
avlusunda, Koca Sinan'a yaptırdığı türbesine gömüldü. 
Büyük bir hükümdardı. Doğu'da ve Batı'da "Muhteşem" unvanıyla anılırdı. Tarihimizdeki 
hataları büyüteç altında inceleyen yabancılar bile büyüklüğünü kabul ederek, onu daima 
saygıyla andılar. 
Sir Edvrard S. Creasy şöyle diyor: "Süleyman büyüktü. Yalnız müsait şartların tesadüfleriyle 
değil... Kullandığı azim ve ifade dolayısıyla da değil... O, bizatihi büyüktü." 
Sir William Sterling-Maxwell de aynı kanaattedir: "I. Süleyman, on altıncı asrın en büyük 
hükümdarıydı." 
Zaferleriyle değil, insanlığıyla büyüktü. Öncelikle adildi. Hangi konumda olursa olsun, insana 
saygılıydı. Herkesin hakkını gözetir, haksızlık-adaletsizlik yapmamaya özen gösterir, devlet 
adamlarına da sürekli bunu telkin 
ederdi... 
Şu inceliğe bakar mısın lütfen? 
Hüsrev Paşa, o tarihte Mısır Beylerbeyi'dir. Mısır Eya-leti'nin vergilerini toplayıp İstanbul'a 
gönderir. O yıl gelen verginin geçen yıllardan daha fazla olduğunu gören padişah, Mısır'a 
hemen müfettişler gönderir: 
"Bakın ki, bu paralar ahaliye baskı yapılarak mı toplanmıştır?" 
Müfettişler Mısır'a gidip aylarca araştırır, soruştururlar; nihayet vergi artışının zorlamayla 
değil, yeni sulama kanallarının açılması sonucu sulanan arazinin fazla ürün 
156   |   BİZ  OSMANLIYIZ 
vermesiyle sağlandığına kani olurlar ve kanaatlerini padişaha arz ederler. 
Buna rağmen Kanuni, Mısır'dan gelen vergi fazlasını yol, liman, sulama kanalı inşaatlarında 
kullanılmak üzere Mısır'a iade eder. Hassas yüreği buna rağmen tatmin olmamış olacak ki, 
Hüsrev Paşa'yı Mısır Beylerbeyliği görevinden alır, yerine Hadim (hizmetkâr anlamında) 
Süleyman Paşa'yı tayin eder. 
Bu olayda da görüldüğü gibi, Kanuni Sultan Süleyman, milletini devletine ezdirmeyen bir 
hükümdardı. Padişahların bile keyfi hareket edememesi için, meşhur "Kanunnâmesinde, ilk 
kez "görev-yetki" tanımlaması yapmıştı. Ve koyduğu kurallara öncelikle de kendisi uymuştu. 
Şu olay bunun delili: 
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Muhteşem Süleyman, ihtişamın zirvesinde bulunduğu günlerde Kâğıthane civarında ava çıkar. 
Dolaşırken, Bizans döneminden kalma su yollarına tesadüf eder. Bunların onarılarak 
kullanılabileceğini düşünür. 
Bu işlerde son derece deneyimli Nikola isimli Rum bir mühendis bulur. Düşüncesini açar ve 
eski su yollarını tamir etmesini ister. 
Nikola amele ve ustalar tutup bölgede çalışmaya koyulur. Bunu duyan Veziriazam (Başbakan) 
Rüstem Paşa'nın tepesi atar. Padişahın kendi görev alanına tecavüz ettiğini düşünür ve 
Nikola'yı nezarete attırır. 
Bir süre sonra padişah, çalışmaların ne durumda olduğunu görmeye gider. Ne görsün? Kazma 
dahi vurulmamıştır... 
Talimatının Rum mühendis Nikola tarafından göz ardı edildiğini düşünüp soruşturma açtırır. 
Anlaşılır ki, Nikola hapistedir. 
Kanuni Sultan Süleyman, Veziriazam Rüstem Paşa'yı çağırtıp sorar: 
'i 
ir 
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"Su yolcu zimmînin hapsine bais nedur?" (Su yolları yapan gayrimüslimi neden hapsettin?) 
Rüstem Paşa'nın, dünya hukuk tarihine geçmeye lâyık cevabım bugünkü dile çevirelim: 
"Hünkârım! Benim haberim olmadan sen böyle işlere kalkışamazsın ve devletin başına keyfî 
kararlarınla masraf kapıları açamazsın. Bu işi hükümet araştırır ve eğer icap ederse suyu 
hükümet getirir. Seninle temasına mani olmak için mühendisi nezarete ben attırdım." 
Bu cevap, demokrasilerin temelini teşkil eden "kuvvetler ayrılığı prensibf'nin Osmanlı 
Devleti'ne, daha ortada demokrasinin "d"si yokken, hâkim olduğunu gösteren bir anlayışı 
simgeliyor. 
Bu ağır cevap karşısında Muhteşem Süleyman ne yaptı dersiniz? 
Okul kitaplarında sık sık anlatıldığı gibi, "mutlak iradeciyle yerinden fırlayıp, "Padişah 
hükmüne karşı gelmenin cezası ölümdür; tiz sadrazamın boynu vurula!" mı dedi? 
Hayır... 
"Seni azlittüm! Bütün emvalini (malım-mülkünü) hazineye irad kaydittüm. Var Allah'tan bul!" 
diyerek sürgüne mi gönderdi? 
Yine hayır... 
Sadece boynunu büktü, veziriazamına hak verdi, salâhiyetini aştığını kabul edip âdeta özür 
diledi: "Benim vezirim, münasip olanı yapasun!" 
Bugün için bile bu tablo bir hasret tablodur! Türkiye, maalesef, "kuvvetler ayrılığı prensibi"ni 
hâlâ oturtamamıştır. 
OSMANLI DEMOKRASİSİ 
ZGÜRLÜK" VE "TENKİT HAKKI", sağlam zeminde yürüyen devletlerin sigortasıdır. Bir 
devletin gücünü anlamak isteyen, halkına verdiği hak ve hürriyetlere bakmalı. Bunlar ne 
kadar genişse devlet o kadar güçlü, kendinden o kadar emindir. 
Geleceğe de o nispette donanımlı yürüyecek, halkıyla el ele büyük işler yapacaktır. 
Dünya bunu anlamak için büyük bedeller ödedi. En baskıcısından, en yumuşağına kadar pek 
çok rejim kurdu, denedi, birikim kazandı. 
Sonuçta insan hak ve özgürlüklerini eksen alan bir rejimde karar kıldı: Buna da "demokrasi" 
adını verdi. Siz başka bir isim verebilirsiniz... 
Burada önemli olan isim değil, halkın "huzur hakkı" ile özgürlüğüdür. Bunun hangi isim 
altında sağlandığı çok da önemli değil. 
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Bu sebeple "Demokrasi gâvur icadıdır" anlamına gelen ve benim demokratik taleplerimi böyle 
bir anlayış içinde reddedenlere kendi tarihlerini örnek göstermek isterim. 
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Osmanlı'da, kim olursa olsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin insanlar hürdür. 
(İnsan hürdür, ama abdullahtır.) 
Osmanlı'da "hak kuvvette" (günümüzün kuvvetliysen haklısın anlayışı) değil, "kuvvet 
hakta"dır (haklıysan kuvvetlisin anlayışı)... 
Bugünün adıyla "demokratik uygulama'lara Osmanlı'dan birkaç örnek vereyim... 
Örneklerin ilki Yıldırım Bayezid... (Peşin hükümleri bertaraf etmek için de hemen belirteyim 
ki, bu hikâye, Osmanzade Taib'in Hadikatü's-Selâtin isimli eserinde anlatılıyor. Yani birinci 
sınıf bir kaynaktan aktarıyorum.) Şimdi kısa bir süre için 1300'lü yıllara gidiyoruz... Başkent 
Bursa... Osmanlı tahtında genç padişah Yıldırım Bayezid oturuyor. 
Emir Sultan merhum, tekmil Osmanlı Devleti'nin "Müftii'l-Enam"ı, yani Yüksek Mahkeme 
Başkanı... 
Bir davada padişahın mahkemeye gelip şahitlik etmesi gerekiyor. 
Padişah geliyor. Şahitlik edeceğini söylüyor. Fakat Emir Sultan merhum, şu gerekçeyle 
Yıldırım Bayezid'in şahitliğini reddediyor. İmparatorluk Türkçesiyle diyor ki: 
"Terk-i cemaat eyledüğün şüyu' bulmağılen, şahadetün caiz değildür." 
İmparatorluk Türkçesini cumhuriyet Türkçesine çevirelim: 
"Namazlarını cemaatle kılmadığın söylendiğinden (aksini ispatlayana kadar) şahitliğini kabul 
etmiyorum." 
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Ne yapmış padişah? Gelin onu da aynı kaynaktan okuyalım: 
"Hünkâr, saray-ı hümayunları pişgahında bir cami-i şerif bina idüb evkaat-ı hamsede cemaate 
müdavemet buyurdular." 
Yani, Yıldırım Padişah, sarayının bahçesinde bir cami yaptırmış (bugünkü Yıldırım Bayezid 
Camii) ve beş vakit namazını bu camide cemaatle kılmaya başlamış. 
Özetle demek istediğim şudur: Artık kendi geçmişimizle barışmamız, tarihimize ilim, insaf ve 
vicdan ölçüsünde yaklaşmamız, geçmişi kötüleyerek günü kurtarma hatasından kurtulmamız 
lâzım. 
Çünkü bu temel bir hatadır. Ve bu temel hata, ister istemez bizi başka hatalara 
sürüklemektedir. 
Unutmayalım ki, hatalı temeller üstünde abide inşa edemezsiniz. Etseniz etseniz gecekondu 
inşa edersiniz ki, o da ilk depremde yerle bir olur. 
Sanıyorum, hâlâ dinlemeyişimizde, tarihe hatalı bakışımızın büyük rolü var. 
Cumhuriyet'in ıo. yılı münasebetiyle Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından 
Burhan Asaf ve Vedat Nedim Tör'e hazırlatılmış bir kitap var. Adı şöyle: "Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne: Nasıldı, Nasıl Oldu?" 
Yani, Cumhuriyet'ten önce nasıldık, Cumhuriyet'ten sonra nasıl olduk? 
Kitap, İstanbul Devlet Matbaası'nda, 1933'te basılmış. Yani bu bir devlet yayını... 
İkinci sayfasını açıyorum. 
Bu sayfada Sultan II. Abdülhamid'le, Sultan Mehmed Vahidüddin'in fotoğrafları yer alıyor. 
Sultan Abdülha-mid'in fotoğrafının alt yazısı şöyle: 
"Uyanık gençliği boğan, zindanlarda çürüten Yıldız Baykuşu Kızıl Sultan Abdülhamit." 
Sultan Vahidüddin'in fotoğrafının altındaki yazı ise şöyle: 
"Tahtım kurtarmak için memleketini satan Sevr simsarı, vatan haini Vahdettin." 
Oysa bugün, gerçek tarihçi, Sultan Abdülhamid'in mazeretlerini biliyor. Sultan Mehmed 
Vahidüddin'i ise, Anadolu'nun kurtuluşu için şahsî servetini Mustafa Kemal Paşa'ya verecek 
kadar büyük bir fedakâr, çaresizliğine rağmen, Sevr'i imzalamayı reddedecek kadar da büyük 
bir vatansever olarak kaydediyor. (Ancak tümüyle çareler tükendiğinde imzalıyor.) 
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Bahis konusu kitabın aynı sayfasında bir de hüküm yer alıyor, deniyor ki: 
"Sultanlar, sarayların dört duvarı içinde soysuzlaşmış zulüm ve sefahat mirasyedileridir." 
Sultanlar arasında hiçbir ayırım yapılmadığına, bazıları hüküm dışı tutulmadığına göre, 
Yıldırım Bayezid'i, Mu-rad Hüdavendigar'ı, Fatih Sultan Mehmed'i, Yavuz Se-lim'i, Kanuni 
Süleyman'ıyla, bütün Osmanlı padişahları, bu ilimsiz, insafsız ve vicdansız hükmün içine 
giriyor demektir. 
Evet, hüküm ilimsiz, insafsız ve vicdansızdır. Zira sarayın dört duvarı arasında ömür tüketen 
mirasyediler, nasıl olmuş da Niğbolu'da, Mohaç'ta, Varna'da zafer üstüne zafer 
kazanabilmişler? 
Nasıl olmuş da, alınamaz denilen Konstantiniyye'yi (İstanbul) alabilmişler? 
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Nasıl olmuş da Sina Çölü'nü aşıp Mısır'ı fethedebilmişler, Ordu-yu Hümayunu tâ Viyana 
kapılarına götürebil-mişler? 
Kitap demeye sıkıldığım bu hezeyannamenin diğer sayfaları da benzer iftiralarla dolu 
bulunuyor. Yine hiçbir 41 ı                    ayırım yapılmadan, bütün padişahların astığı astık, 
kestiği 
kestik olduğunu, canları istedikçe insanların boyunlarını vurdurduklarını yazıyor. 
Onlar için "Kana susamış diktatörler" tabiri kullanılıyor. 
Ayrıntıya girmeden, sözü de fazla uzatmadan şunu sormak istiyorum: Siyasî cinayetler 
bahsinde ülkelerin bugünleri pir u pak mıdır? 
Padişahların diktatörlüklerine gelince... Tarihî kişiler ve devletler, yaşadıkları devirle 
değerlendirilir. Tarihe bugünün ölçüleri ve değerleriyle bakmak hem yanlıştır, hem tarih 
ilmine aykırıdır. Olsa olsa siyasî bir bakış olur bu; yanılma ve yanıltmaya dönük siyasî bir 
bakış... 
Yazık ki Türkiye'yi yönetenler tarihe siyasî perspektiften bakmış, tabiatıyla da hem yanılmış, 
hem de yanıltmışlar. Ders kitapları zamanla ayıklanmıştır, ama bütünüyle bilimsel temele 
oturtulamamıştır. Hâlâ padişahların hiçbir kayıt altına alınmamış astığı astık, kestiği kestik 
diktatörler olduğu işlenmektedir. 
Bunun böyle olmadığına, en azından devirden devire, padişahtan padişaha değiştiğine örnek 
teşkil eden yüzlerce olay vardır. 
"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR" 
U 
 
 D ALET MÜLKÜN TEMELİDİR." O bozulursa  her şey bozulur... 
Osmanlı bunu çok iyi biliyordu. Bildiği için de, adalet dağıtma konusunda, kılı kırk yarıyordu. 
Şimdi gelin şu "dine saygı" örneğine bakın: 
Sırp Kralı Brankoviç ve halkı, Ortodoks oldukları için, Katolik Macar Kralı Hünyad'm tehdidi 
altındadırlar. Hün-yad, Sırbistan'ı işgal edip tüm Ortodoks kiliselerini yıkacağını, yerlerine 
Katolik kiliseleri inşa edeceğini herkese söyler: 
"Ortodoks kiliselerini yıkacağım. Katolik mezhebinin kiliselerini inşa edeceğim. Ortodokslar 
nazarımızda kâfirdirler, kâfirlere hayat hakkı yoktur." 
Sırplar korku içinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'e sığınırlar: 
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"Lütfen bizi koruyunuz! Hünyad'dan önce ülkemizi feth ederek bizi Hünyad belasından 
kurtarınız. Ama bir istirhamımız var: Kiliselerimizi yıkmayınız." 
Fatih, "Asla" der, "Sırbistan'ı fethederek camiler kuracağız, amma Sırpların serbestçe dinî 
vecibelerini yerine getirmelerine de hassasiyet göstereceğiz. Kiliselere dokunmayacağız." 
(Bu olay "Evliya Çelebi Seyahatnamesi"nin Millet Kütüphanesindeki Emiri Koleksiyonunda 
bulunan yazma nüshanın ı. cildinin 36. sayfasında detaylı biçimde, ayrıca Abdurrahman 
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Adü'in "Hâdisat-ı Hukukiyye" isimli eserinin 1923'te yayınlanan 12. cüzünün 185-186. 
sayfalarında özet olarak mevcuttur.) 
Bugün bile ulaşılamayan bu "inanç hürriyeti" anlayışı, bir yandan Müslümanların farkını 
ortaya koyarken, öte yandan, farklı kıyafetleri dahi hazmedemeyenlere verilmiş bir ibret 
dersinin çağları aşan numunesidir. 
Öyle bir adalet anlayışı inşa edeceksiniz ki, insanlar, neye inanırlarsa inansınlar eşit şekilde 
ondan faydalanabilecekler. 
Böyle bir örnek bugün ülkemizde var mı? 
Vaazların izlenip vaizlerin kimi devlet ajanları tarafından kelime kelime dinleneceklerini bir 
gazetede okuyunca, hafızam bundan yüzyıllar öncesine gitti. 
Devir, Kanuni Sultan Süleyman devri... Yer, İstanbul/Sultan Ahmed Camii... Vakit, cuma 
namazı vakti... 
Koca cami hınca hmç dolu, vaiz kürsüde... Sesi zaman zaman sertleşip yükseliyor: 
"Bre. ne günlere kaldık," diye yakmıyor, "kos koca Osmanlı Devleti'nin hac farizamızı 
emniyetle yapmamıza imkân verecek tedbirler alamaz vaziyete düşmesi ne hicrandır." 
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Terini siliyor: 
"Gemilerle hacca giden Müslümanlar Malta keferesi (Malta şövalyeleri) tarafından cebren 
durdurulmakta ve soyulmaktadır. İllâ velâkin padişah efendimizin umurunda değil. Koskoca 
Osmanlı, ömrü uzun olası padişahımızın devr-i saltanatında acze düşmüş de iki buçuk çapaçu-
lun hakkından gelemez mi olmuş?" 
Sözün burasında yumruğunu kürsüye vuruyor: "Acil tedbir alınmaz ise Muhammed 
ümmetinin bedduası billahi yağmur gibi üzerimize yağacak; bizi de, padişahı da helak 
edecektir." Sessizlik... Sonra uğultu: "Haklı söyler, tedbir alma!" 
Hoca çok sert konuşmaktadır... Cemaat iştirak etmektedir... O günün dünyasında böyle 
ifadeler kullanmak aklın alacağı şey değildir... 
O günün Avrupa'sında bunun binde birini söylemeye kalkışanlar aslanlara yedirilmektedir. 
Ama Osmanlı Devleti başkadır. Osmanlı Devleti, yönettiği insanlara değer veren, onlara söz 
hakkı, özellikle de "tenkit hakkı" tanıyan bir devlettir. 
Bu yüzden ne padişah, ne de başka bir yönetici bunu "isyana teşvik" saymamış, kimse töhmet 
altına girmemiştir. 
Hoca ve cemaate hiçbir yasal işlem yapılmamıştır. Fakat Malta kuşatılmak suretiyle gereken 
hemen yapılmış, Müslümanların deniz yoluyla rahat rahat ve huzur içinde hacca gidip 
gelmeleri sağlanmıştır. 
Böyle bir örneğe bugün ülkemizde rastlanabilir mi? Günümüzde Sultan Ahmed Camii 
kürsüsünden hükümet politikalarını gayet sert bir üslupla eleştiren vaizlerin hâli acaba ne 
olur? 
OSMANLI'DA SİVİL OTORİTEYİ TESİS ÖRNEĞİ 
 ULTAN GENÇ OSMAN'I alçakça bir komplo  ile katleden yeniçeri ağaları (yeniçeri generalleri) 
ile onların kışkırttığı kimi subaylar, Topal Recep Paşa'yı sadrazam (başbakan) olarak saraya 
dayatmışlar, on bir yaşlarmda tahta çıkan Sultan IV. Murad'ın (1612-1640) direnişini kırıp 
zorla sadrazam ilan ettirmişlerdi. 
Sadrazam Topal Recep Paşa, devleti yeniçeri ağalarının öngördükleri istikamette yönetiyor, 
yönetmiyor yağmalatıyor, bununla da yetinmeyerek "kraldan ziyade kralcı" atılımlarla 
onların hoşuna gideceğini umduğu şeyler yapıyordu. 
Sorumlu olmayanların yetkili ve etkili olması sonucu devlet zaafa düşmüş, vurgun ve irtişa 
(rüşvet) yayılmış, ordu siyasete battığı için bozulup güçsüzleşmiş, devlet 
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makamları alınır satılır hâle gelmiş, sonuç olarak emanet, ehlinin elinden çıkıp acemi 
muhterislerin eline geçmişti. 
Özellikle başkentte müthiş bir baskı ve resmî terör hüküm sürüyordu. Yeniçeri önderleri, 
barışta "savaş hali"ni bahane ederek halkın elindeki dokuma tezgâhlarına "ordu adına" el 
koymuş, dokudukları kumaşların tüketimi için de esnafa, zanaatkara, mollaya, ulemaya ve 
gayrimüslimlere belirli kıyafetleri giyme zorunluluğu getirmişlerdi. 
Ordu artık el altından değil, resmen ticaret yapıyor, yeniçeri ağaları da bundan pay alıyordu. 
İstanbul kürsü vaizleri bile istediklerini söyleyemez, "Kur'an Devleti"nde Kur'an ahkamından 
söz edemez olmuşlardı. Yeniçeri ocağını ve ocağı yöneten ağalan (yeniçeri generalleri) 
eleştirmek ölümcül suçtu. En masum eleştiriler bile "hakaret" sayılıyor, At Meydanı'nda 
(şimdiki Sultan Ahmet Meydanı) ve Et Meydanı'nda (şimdiki Aksaray Meydanı) her gün 
insanlar sallandırılıyordu. 
Dahası, yeniçeri çorbacıları (yeniçeri subayları) bayram olsun olmasın meydanlarda 
salıncaklar kurup, vezirleri ve yüksek rütbeli memurları, bilmem kaç akçe karşılığında zorla 
salıncağa bindiriyorlardı. 
Salıncağa binmeye utandıkları için aynı miktar ücreti salıncağa binmeden ödemeyi teklif 
edenlere, hiç sıkılmadan bıyık buruyor, "Biz eşkıya değiliz kî ahaliyi zorlayalım, biz sadece 
emeğimizin karşılığını alırız" diyorlar, bu kez döverek, söverek salıncağa bindiriyorlar, 
parasını ancak ondan sonra, hem de misliyle alıyorlardı. 
Bu yöntemle iki misli ücret almalarının sebebi, adamı döverken zahmete girmeleriydi! 
Sultan Murad durumu görüyor, annesine dert yanıyor, fakat başından beri yeniçeri ağalarının 
işbirlikçisi durumunda bulunan Mahpeyker Kösem Sultan, "Devlet çarkının dönüşüne 
şeytanın dahi aklı ermemişken, senin sıb- 
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yan (çocuk) aklın erer mi aslanım? Bu işlere kafa yorma, bırak devlet umuruyla sadrazamın 
yorulsun" diye geçiştiriyordu. Ama işler git gide rayından çıkıyordu. Topal Recep Paşa ile 
askerî paşalar el birliği içinde devleti hırpalıyorlardı. 
Sonuçta hiçbir kurum orduyu denetleyemez olmuştu. Her şey yeniçeri ağalarının keyfine göre 
şekilleniyordu. 
Tarihçi Naima'nm yazdığına göre hayatın çivisi çıkmıştı. Otorite yokluğunda iyice serkeşleşen 
kimi askerler camilerin içinde nargile guruldatıyor, kendi deyişiyle ibadet saatinde "duhan" 
(yani tütün) tüttürüyorlardı. 
Fakat padişah da yavaş yavaş büyüyordu... 
Sık sık kılık değiştirerek İstanbul'u gezmeye çıkıyor, esnafla yüz yüze görüşüp taraftar 
topluyordu. Halk arka-sındaydı, ama devlette dayanağı yoktu. 
Gidişattan memnun olmayan bazı yeniçeri önderlerini de arkasına aldığı gün, annesini Eski 
Saray'a (Bayezid'de İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer) "istirahata" gönderdi. 
Sıra., "her türlü melanetin başı" saydığı Topal Recep Paşa'ya gelmişti. Tüm tedbirleri aldıktan 
sonra saraya çağırdı ve huzura girer girmez bir şeyler sezinleyerek geri kaçmaya çalışan 
paşaya "Beri gel bre topal zorba başı!" diye gürledi. 
Eski tarihçilerin deyişiyle "Topal'm kârını itmam eyledikten" sonra yeniçeri önderlerini 
toplayıp Kur'an üzerine tek tek "itaat yemini" ettirdi. Ama padişah bütün bu temel 
değişiklikleri yaparken İstanbul halkı eline geçirdiği tüm silahlarla sarayı kuşatmış, tekbir 
alarak padişaha destek vermişlerdi. 
Demek ki bazen siyaset yetmeyebiliyor, işte o zaman siyasetin arkasında durmak gerekiyor. 
Siyaset kararlı, halk ise tutarlı olmalı. 
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Padişah daha sonra yapıldığı gibi, Yeniçeri Ocağı'nı topa tutmadı. Yeniden eğitti ve aynı 
orduyla Bağdat'ı fethetti. 
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Şimdi size bir soru: Düşünün bakalım, silahlarına dayanıp bir dönem saltanat süren yeniçeri 
ağalarının isimlerini hatırlayabilecek misiniz? 
Eminim hatırlamıyorsunuzdur. Ama askerlerin hukuk dışı saltanatına son verip sivil otoriteyi 
yeniden tesis eden Sultan IV. Murad'ı hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 
İŞÇİ HAKLARI, GREVLER VE OSMANLI ÖRNEĞİ 
0 ¦ *** 
«Fİ* 
İt   A     LINTERİ  KURUMADAN işçinin hakkının ve-y~\.  rilmesi"ni savunan bir dinin 
bayraktarı olarak, Osmanlılarda işçi haklarının durumu nasıldı? 
Dünyada ilk "toplu sözleşnıe"nin Kütahya'da imzalandığını, bu sözleşme ile çini işçilerinin 
haklarının teminat altına alındığım biliyorum. 
Kesin olarak şunu da söyleyebilirim ki: Toplu sözleşme ve grev hakkı, sanıldığı gibi bize 
Avrupa'dan geçmiş değildir. Birçok padişahın fermanlarından anlaşıldığına göre, işçiler tarih 
boyunca ücretlerinin artırılması isteğiyle zaman zaman "grev" yapmışlar ve taleplerine 
çoğunlukla ulaşmışlardır. 
21 Haziran 1587'de Sultan III. Muradîn, Mimar Sinan'a hitaben yazdığı fermanda, işçi 
gündeliklerinin on iki 
t 
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akçeden on altı akçeye çıkarıldığı yazıldığı hâlde, işçinin bundan memnun olmadığı şöyle 
anlatılıyor: 
"...Mehmed Paşa, bina eylediği camide, işleyenlere (işçiler ve ustalar) ferman-ı şerifim üzerine 
yövnıiye (gündelik) on altışar akçe ücretlerin verirken, ziyade talep idüp (daha fazlasını 
isteyip) 'virmezsenüz işlemezüz' (ücretimiz artırılmazsa işi bırakırız anlamında) deyu taallül 
ve niza (gürültü) iderler imiş (böyle bir bahane ile gürültü çıka-rırlarmış). Gereği gibi tembih 
eyleyesün kim, ferman-ı şerifim üzre on altışar akçe ücretlerin aldıktan sonra taâllül ve niza 
etmeyeler..." 
O devrin on altı gümüş akçesi, bugünün (2006 yılı değerleriyle) yaklaşık yüz milyon lirasına 
eşittir. Demek ki, o devirde bir işçinin maaşı üç milyar lira civarındaydı ve bu parayı 
beğenmeyip greve gidiyorlardı. 
Şimdi Sultan I. Ahmed devrine bakalım... 
Edirne'de inşa edilen handa çalışan işçilerin gündelikleri artırılmış (ustalar için 24 akçe, 
amelelere 20 akçe ve çıraklara 18 akçe yevmiye verilmeye başlanmış), fakat çalışanlar yeni 
ücretleri de beğenmeyerek işi bırakmışlar, herhangi bir şekilde zorlanmaktan çekinmeleri 
sebebiyle de Edirne civarında bulunan Enez kasabasına gitmişler. Bunun üzerine padişah, 
Edirne Kadısı'na 06 Haziran 1609 tarihli bir ferman göndermiş. 
"Han-ı mebzur bina olunmayub muattal kalrnışdur (Han inşaatı yarım kalmıştır)" diye 
yakman padişah, ustalarla işçilerin derhal getirtilmesin!, ücretlerin yeterli olduğunun 
anlatılmasını, şayet "bina emini" ve "bina kâtibi" tarafından ücretlerde keyfi kısıntılar 
yapılmışsa, bunun mutlak surette engellenmesini emrediyor. 
Sonuç: Pek çok insanî ve vicdanî hak gibi, işçi haklarının da başlangıç noktası bu topraklardır. 
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Öyle olmak zorunda... Çünkü Osmanlı'nın hayat nizami "insan merkezli'ydi. Kur'anî bir bakışla 
hayata bakar, Kur'anî baktığı için de her insanda (inancı, kıyafeti, düşüncesi, milliyeti ve 
toplumsal konumu ne olursa olsun) "eşref-i mahlukat"ı (yaratılmışların en yücesini) görürdü. 
İşte bu yüzden hem insandan insana, hem de devletten insana değer verir, insanın huzurla 
yaşamasını hedef alırdı. 
Osmanlı Devleti bu yüzden "önder"di, bu yüzden "ör-nek"ti, bu yüzden "büyük" ve 
"başarılı"ydı... 



63 

 

Şimdinin sözde "modern" yöneticileri ise insanı incitmek için her şeyi yapıyor. 
Geçmişimiz "insan merkezli" olduğu hâlde, ideolojik saplantılarımız yüzünden, aynı "insan 
merkezli" yapıda bir gelecek oluşturamıyoruz. 
Sonuçta "önder" olamıyoruz, "örnek" olamıyoruz, "büyük" ve "başarılı" olamıyoruz. 
Biliyorsunuz, günümüzde haklı olan değil de güçlü olan davayı kazanıyor, maalesef. Adliye 
hikâyeleri bunun örnekleriyle dopdolu. Haklı olan güçlü olacağına, güçlü olan haklı sayılıyor. 
Tabii düzenin çivisi git gide çıkıyor. 
Oysa bu topraklarda, bize "diktatör" olarak tanıtılan padişahlar döneminde, haklı olan 
güçlüydü. Mahkeme karşısında padişahla sıradan "vatandaş"m hiçbir farkı yoktu. 
"Hisse" alınması dileğiyle, Fatih'le ilgili bir "kıssa"yı aktarmak istiyorum: 
Rivayet olunur ki, Fatih Sultan Mehmed, adını taşıyan camiin inşaatında kullanılacak mermer 
sütunları kestiren Rum mimarlardan İpsilanti Efendi'ye kızıp elini kestirir. 
Bunun üzerine İpsilanti Efendi, ilk İstanbul Kadısı Sarı Hızır Çelebi'ye başvurur. Haksızlığa 
uğradığını belirtip, hakkının padişahtan alınmasını ister. 
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Kadı, padişahı çağırtır. Padişah girdiğinde İpsilanti Efendi davacı makamında ayakta 
durmaktadır. Padişah "maznun" minderine bağdaş kurmak üzereyken, Kadı Efendi kükrer: 
"Begüm, hasmınla mürafaa-i şer' olunacaksın (beyim, davacı ile yüzleştirileceksin), ayağa 
kalk!" 
Padişah kalkar. Kendisini savunması istenince hata ettiğini belirtir. Kadı Efendi "kısasa kısas" 
hükmünü verir. Hüküm gereğince Padişahın da eli kesilecektir. 
Dinleyenler dehşetten ve hayretten donakalmışiardır. Padişah boyun bükmüş, hükme rıza 
göstermiştir. Durum o kadar alışılmışın dışındadır ki, İpsilanti Efendi'nin eli, ayağı titremeye 
başlamıştır. Aklı başına gelir gibi olunca kendisini padişahın ayaklarına atar: 
"Davamdan vazgeçtim. İslâm adaletinin büyüklüğü karşısında küçüldüm. Böyle bir cihangirin 
elini kestirip kıyamete kadar lânetlenmeyi göze alamam." 
Fatih'in eli kesilmekten kurtulur. Ama tazminat ödemeye mahkûm olur. Kestirdiği elin 
diyetini şahsî gelirinden öder. Ayrıca bir de ev verir. 
Mahkeme sona erip herkes çıktıktan sonra, padişah, kadıya döner: 
"Bak a Hızır Çelebi, bu padişahtır deyu iltimas eyle-seydin, şer'-i şerife mugayir hüküm 
verseydin şu kılıçla başını koparırdım." 
Kadı Hızır Çelebi minderini kaldırır, minderin altında duran demir topuzu padişaha gösterir: 
"Siz de padişahlığınıza mağruren hükmü tammasaydı-nız billahi bu topuzla başınızı ezerdim." 
Veyl! "Siz emreyleyin efendim, biz kitabına uydururuz" diyen ve bin türlü zulme "kanun" ve 
"hukuk" libası giydiren sözde hukukçulara, veyl! 
NE İDİK, NE OLDUK, NEREDEN NEREYE GELDİK? 
EVLET HAYATIMIZI, eski çağlarda olduğu gibi, "Taş Devri", "Maden Devri" diye ayrıştırsay-
dık, Osmanlı asırlarına "Yapma Devri", şimdiki zamana ise "Yakınma Devri" derdim... 
Yapamadıkça yanıyor, yandıkça da yakmıyoruz! İmkânsızlıklardan, şanssızlıklardan, 
talihsizliklerden yakma yakma, şikayet ede ede yaşıyoruz... 
O kadar ki, şarkılarımız, türkülerimiz bile çok acıklı hâle geldi: Talih "kem", beht "kara", şans 
yok; öyle ki, "taşa bassak iz" oluyor! 
Öte yandan tarihimiz "imkânsızlıklardan imkân" çıkaranların öyküleriyle dolu. Hele biri var 
ki, tam bir ibret levhası... 
Kanije Zaferi'nden söz ediyorum. 
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Ve bu zaferin yıldız ismi Tiryaki Hasan Paşa'dır (1530-1611). 
Önce tanışmamız gerekiyor... 
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1530 doğumludur. Enderun'da yetiştirildikten sonra, Sultan III. Murad'm şehzadeliği 
döneminde Manisa'ya gönderilmiş, şehzadenin baş musahipliğini yaptı. 
Sultan III. Murad, Osmanlı tahtına çıkınca onu önce Rikabdarlığa, ardından İzvornik 
Sancakbeyliğine terfi ettirdi. Tiryaki Hasan, bu görevde iken Mekemorya, Kanar ve Meçud 
kalelerini fethetti. 
Basanları göz kamaştırıyordu... 
Hızla yükseldi: 1583'te Göle, 1587'de Pojega Sancakbeyi oldu. Kısa bir süre sonra da 
"beylerbeyi" rütbesine yükseltilip Zigetvar'a gönderildi. 1594'te Bosna, 1600 yılında da Kanije 
Beylerbeyi olarak görev yaptı. 
Kanije Kalesi, Tiryaki, bu görevinde iken kuşatıldı. 
Paşa, savunma tedbirleri aldı. Bu tedbirler sayesinde savunmasını zafere dönüştürüp 
destanlaştınrken, tam 71 yaşındaydı. (Yaş yetmiş, iş bitmiş diyenlere inat...) 
Olay kısaca şu: 
1601 yılının Ağustos sonlarında Avusturya Arşidükü Ferdinand, Almanlar başta olmak üzere 
İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, Macarlar ve Papalık gönüllülerinden oluşan 50.000 kişilik 
büyük bir kuvvetle Kanije Kalesi'ni kuşattı. 9 Eylül gününden başlayarak, hemen her gün, 42 
büyük topla kaleyi dövmeye başladılar. Öyle müthiş bir cehennemdi ki, her gün Kanije 
Kalesi'ne ortalama 1500 gülle düşüyordu. Buna karşılık kalede sadece 5000 mücahit vardı. 
Herkes her tarafa koşuyor, herkes elinden geleni yapıyor, güllelerin kale bedenlerinde açtığı 
gedikler, geceleri bin bir fedakârlık ve müşkilâtia onarılıyordu. 
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Zaman içinde kalede yiyecek-içecek ve barut azaldı. Bu yüzden az yiyor, az içiyor ve her 
kurşunu dikkatle atıyorlardı. Düşman bunu sezerse işleri bitikti. 
Hasan Paşa dehasıyla buna da bir çare buldu. Depodaki fıçıları ağzma kadar kumla doldurttu. 
Kimisinin üzerine bir miktar barut, kimisinin üzerine un, fasulye gibi yiyecek maddeleri 
koydurttu. Esir aldığı birkaç düşman subayım depoya götürdü. Dolu fıçıları göstererek, gıda 
ve barut konusunda iyi durumda olduklarını söyledi. İstedikleri fıçıyı açtırıp baktırdı. 
Hangisine baksalar ya un, ya mercimek, ya fasulye, ya da barut çıkıyordu. Altı kum tabii... 
İnandılar. Onların kaçmalarına göz yumdu. Böylece kendi ordularına tekrar katılan subaylar, 
Kanije Kale-si'nde bol miktarda yiyecek, içecek ve barut olduğunu söylediler. 
Ekim sonlarına doğru, düşman, Kanije'ye girebilmek için varım yoğunu ortaya koydu. Önce 
nehir üzerine köprü kurup asker geçirmeye çalıştı, ne var ki Hasan Paşa, geceleyin köprüyü 
yaktırdı. Kurulan ikinci köprüyü ise çengellerle içeri çektirdi, üzerindekiler nehre atlayıp 
boğuldular. Bunun üzerine, Avusturya Arşidük'ü Ferdinand, Hasan Paşa'nm başını getirene 
kırk köy vaat etti. 
Hasan Paşa ve emrindeki serdengeçtiler, başarmak üzereydiler. Hazin ki, tam o sırada Belgrad 
düştü. Belgrad kuşatmasıyla uğraşan Arşidük Matyas da kuvvetleriyle birlikte gelip Kanije 
kuşatmasına katıldı. Düşman, tazelenmiş olarak yeniden hücuma kalktı. Ne var ki, bu saldırı 
da Hasan Paşa'nın askerî dehası sayesinde bertaraf edildi. Müttefik kuvvetler, 18.000 ölü 
vererek geri çekildiler. 
Kanije'de yalnızca 4000 mücahit kalmıştı. Her taraf yakılmış yıkılmış olmasına rağmen 
mücahitlerin moralleri son derece yüksekti. Çok güvendikleri ve "Paşa Baba" de- 
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dikleri Tiryaki Hasan Paşa'nm etrafında birleşmiş, bütünleşmişlerdi. 
Kış bastırdı. Buna rağmen düşman çekilmiyordu. Kanije'de ise yiyecek-içecek ve barut 
tamamen bitmişti. Hasan Paşa, "Ya devlet başa, ya kuzgun leşe" diyerek, 3000 kişilik 
kuvvetiyle kaleden çıktı. Son bir gayretle düşman üzerine atıldı. Böyle bir şeyi aklından bile 
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geçirmeyen düşman, hazırlıksız yakalanmıştı. Dağınık bir vaziyette kaçmaya başladılar. 
Düşman karargâhı Osmanlıların eline geçti. (İmkânsızlıktan imkân çıkarmak budur.) 
Tiryaki Hasan Paşa, düşman karargâhı tamamen temizlenip kontrol altına alındıktan sonra, 
Arşidük Ferdi-nand'm otağına (büyük çadır) girdi. Otağın ortasında etrafı altın ve gümüş 
parmaklıklı, başları mücevherli, direkleri elmaslı bir taht vardı. Tahtın iki yanında sırma 
saçaklı on iki koltuk, hemen önünde ise en az dört metre uzunluğunda süslü bir yemek masası 
duruyordu. 
Tiryaki Hasan Paşa, önce iki rekat "şükür namazı" kıldı. Sonra Ferdinand'm muazzam tahtına 
oturdu. Komutanlarını da koltuklara buyur etti. Dikkatle yüzlerine baktı ve dedi ki: 
"Onlar işte bu tantana, bu gösteriş merakı yüzünden kaybettiler. Biz kulluğumuzla kazandık." 
Ayağa kalktı: 
"Zafer ihsan eden Rabbimize hamd olsun," diye sürdürdü konuşmasını. "Bilin ki bu zaferi dört 
temel asasa riayet etmemize borçluyuz. Bu esaslardın birincisi sabırdır. Her türlü yokluk 
karşısında sabrettik, başarman asla ümit kesmedik, kazanacağımıza inanmaktan vazgeçmedik 
ve kazandık. Bize zafer kazandıran sebeplerden ikincisi sebattır. Kararlı davrandık, 
mevzilerimizi koruduk, elimizden geleni yaptık. Üçüncüsü, birlikte hareket ve kumandana 
itaattir. Muhasara boyunca yüreklerimizi birleş- 
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tirip Peygamber Efendimizin yüreğiyle bütünledik. Birlikte hareket ettik. Dördüncüsü 
sevgidir. Allah'ı, Peygamberi, hayatı ve birbirimizi çok seviyoruz. Bu şekilde yaşamaya devam 
edersek, Cenab-ı Allah bize daha nice zaferler ihsan edecektir." 
Bu nutuktan bugün için ne sonuç çıkarırsınız, bilmiyorum. Ama üzerinde düşünülmeye değer 
diye düşünüyorum. Çünkü imkânsızlıklardan yakınmaktan imkân üretmeye fırsat 
bulamıyoruz. 
Öte yandan, hezimet haberlerinden bıkmış olan Sultan III. Mehmed (1596-1603), Kanije 
Zaferi'ne çok sevinmişti. Tiryaki Hasan Paşa'ya vezirlik rütbesi verdi. Murassa kılıç, 
muhteşem şekilde donatılmış üç hilalli sancak ve bir de Hatt-ı Hümâyun (padişah fermanı) 
gönderdi. 
Padişah, Hatt-ı Hümâyununda, Hasan Paşa'yı kutluyor, "Berhudar olasım, sana vezâret 
virdum ve seninle olan asker kullarım ki, manen oğullarumdur, yüzleri ak ola. Makbûl-i 
Hümâyunum olmuştur. Cümlenuzu Hak Teâlâ Hazretlerune ısmarladum" diyerek övüyordu. 
Hatt-ı Hümâyunu okuyan Hasan Paşa, birden Mngür hüngür ağlamaya başladı... Yanındakiler 
şaşırdılar. 
Öyle ya, paşa, padişah tarafından ödüllendirilmesine sevinmeliyken, acaba neden ağlıyordu? 
Merakla sordular: "Paşa baba, niçin ağlıyorsunuz?" Yaşlı paşa, göz yaşlarını sildi: 
"Bizim gençliğimizde böyle küçük hizmetlere vezirlik verilmez, padişah mektubu yazılmazdı," 
dedi, "Kanije Müdafaası gibi küçük hizmetlere de vezirlik verilmeye, Hatt-ı Hümâyunlar 
yazılmaya başlanması, kaht-ı rical 
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(adam kıtlığı) alâmetidir. Osmanlı bu derde acil deva aramazsa, kasıp kavrulur..." 
Yanındakilere melül mahzun baktıktan sonra sözlerini şöyle bitirdi: 
"Biz nerede idik, nereye geldik diye ağlıyorum." Sahi: Nerede idik, nereye geldik? 
• •• 
Hasan Paşa, Kanije Zaferi'nden sonra, 1602'de Budin, 1603'te Rumeli Beylerbeyliği'ne tayin 
edildi. Celâli İsyan-ları'nın bastırılmasında önemli görevler üstlendi. 1608 yılında tekrar 
Budin Beylerbeyliği'ne tayin edilen Hasan Paşa, bu görevinde iken vefat etti. 
Kahramanlığı, zekâsı, askerî dehası, devletine bağlılığı ve görev şuuruyla tanınmıştı. İlme 
büyük değer verir, âlimleri sever ve himaye ederdi. 
 



66 

 

YÜREKLER TUTUŞMADAN DENİZLER TUTUŞMAZ 
AZEN BUNALIRSINIZ. Çözümsüz problemlere yüreğiniz dolaşır, hiç kurtulamayacağınızı, 
çözümsüzlükte yitip gideceğinizi düşünür, karamsarlığa düşersiniz... 
Biliniz ki, umutsuzluk insana yaraşan bir şey değildir. Müslüman ise, asla umutsuzluğa 
düşmeyen insandır. Çünkü, musibetlerden bile saadet çıkacağını her Müslüman bilir; bilmek 
zorundadır. 
Hz. Yusuf u kuyuya attıklarında, onun için her şeyin bittiğini düşünenler, bir süre Mısır'ın en 
önemli kişisi olarak ortaya çıktığını görünce kim bilir nasıl şaşırmışlardı! 
Hz. İbrahim'in, günler sonra gülümseyerek ateşten çıktığı Nemrud'a söylendiğinde, kim bilir 
nasıl saçını başını yolmuş, duyduklarına inanmak istememişti! 
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Görelim Mevlâ n'eyler '    N'eylerse güzel eyler. 
İslâm dünyasının bugünkü hâline bakıp dövünmeyin! Dün Hıristiyanlık âlemi İslâm dünyası 
karşısındaki geriliği sebebiyle dövünüyordu. 
Gün doğmadan neler doğar. Elinizden geleni yapın ve rahmetin tecellisini bekleyin. 
İstanbul'un Topkapı semtinde, sur dışında, eski Edirne yolu üzerinde, ısçı'de (Sultan III. Selim 
zamanı) yapıldığı sanılan bir cami var: Arakiyeci İbrahim Ağa Camii... (Tak-keci Camii yahut 
İbrahim Çavuş Camii olarak da bilinir.) 
Camiyi yaptıran Arakiyeci (keçeden takke yapan) İbrahim Ağa, eski İstanbul'un Topkapı'sında 
yaşayan bir garibandı. Kendisi ne kadar fakirse, gönlü o kadar zengindi. Ördüğü takkeleri, 
serpuşları çarşı pazar dolaşarak satar, karısıyla birlikte zar-zor geçinirdi. Zar-zor geçinirdi ya, 
yine de ebedî bir emeli, bir büyük hedefi vardı: Surların kıyısına bir cami yaptırmak 
istiyordu... 
Hep bunu konuşuyor, bunun hayalini kuruyordu. Hangi parayla cami yaptıracağını soran ve 
büyük emelini alaya alan tanıdıklarına ise, şu cevabı veriyordu: 
"İhtimaldir padişahım, belki derya (deniz) tutuşa!" (Denizin yanması bile ihtimal 
dahilindedir.) 
"Deniz tutuşur mu be, sen bu kafayla daha çok sürünürsün!" 
Takkeci garibi çevresine aldırmıyor, çok çalışıyor, üçü beşe katıp biriktiriyor, umutsuzluğa 
düştüğü zamanlarda ise, "Nemrud ateşini gülistana çeviren Allah, isterse deryaları da 
tutuşturur" diye söyleniyordu. (Tabii bu gerçeği idrak için, insanda, Takkeci İbrahim sabrı 
lâzım.) 
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Bir kandil gecesi, bağlı bulunduğu tarikatın şeyhi, rüyasına girdi ve hemen Bağdat'a gitmesini 
emretti: "Derhal Bağdat'a git gel." 
Sebebini düşünmek, akıl ve mantıkla bağlantısını bulmaya çalışmak, gönül erlerinin derdi 
değildir. Onlar ihlâs ile buyruğa koşarlar. 
Takkeci İbrahim Ağa da öyle yaptı. Hemen o gün Bağdat yoluna düştü. Bin türlü zahmetten 
sonra şehre girdi. Yorgundu, bitkindi, ama ümit doluydu. Hanın avlusundaki tahta peykeye 
kıvrıldı. Gözlerini kapatmak üzereyken, yaşlı hancı dikildi başına: 
"Hayrola yolcu, nereden gelip nereye gidersin?" 
"Darülhilâfe'den" diye cevap verdi Arakiyeci, "Âsitâne'-den, Dersaâdet'ten (İstanbul'un 
isimleri) geliyorum." 
"Hayırdır inşaallah, geliş sebebin nedir?" 
Önceleri söylemek istemedi, ama hancı o kadar ısrar etti ki, rüyasını anlatmak zorunda kaldı. 
Rüya üzerine İstanbul'dan kalkıp Bağdat'a geldiğini duyan yaşlı hancı kahkahayı bastı: 
"Hay akılsız! Hiç rüyaya ümit bağlanıp bunca zahmete girilir, bunca masarif yapılır mı? Ben 
dahi geçenlerde bir rüya gördüm. Rüyama giren nur yüzlü bir ihtiyar, 'İstanbul'a git, 
Topkapı'daki kulübesinde Arakiyeci İbrahim Ağa diye birinin evi var, evi bul, odunluğunda bir 
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küp Bizans altını gömülüdür, al keyfince yaşa' dedi. Ama rüya ile amel edilmez dedim, hiç 
üstünde durmadım." 
Hancıyı dinlerken, Arakiyeci İbrahim Ağa'nm gözleri parlamış, tüm yorgunluğu geçmişti. "İşte 
şimdi derya tutuştu!" diye düşünüyor, tatlı tatlı gülümsüyordu. 
Gece gündüz demeden, yağmurdu güneşti dinlemeden İstanbul'a döndü. Evinin odunluğunu 
kazdı. Altın dolu küpü topraktan çıkardı. Camiini inşa etti. 
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"Arakiyeci İbrahim Ağa Camii", hedefe kilitlenmenin, sabrın ve sebatın sembolü olarak hâlâ 
durur. 
Düşünüyorum da, Arakiyeci İbrahim Ağa, şartların elverişsizliğine, imkânlarının azlığına 
bakıp cami yaptırma emelinden vazgeçseydi... Bağdat'a kadar gitmese, bu zahmeti göze 
almasaydı da köşesinde yalnızca dua ederek beldeseydi, emeline nail olabilir miydi? 
Eğer imkânlarınızı, hatta dünyanızı aşan büyük hedefleriniz, kalıcı emelleriniz varsa... 
Eğer sizi hedefinize ulaştırıp emellerinizi gerçekleştirecek sabra, sebata, ihlâsa, gayrete 
sahipseniz... 
Ve eğer bu uğurda bazı çilelere, dertlere, yorgunluklara, güçlüklere, sıkıntılara katlanmayı 
göze alabiliyorsanız... 
Rahmet tecelli eder ve hedefinize ulaştırılırsınız. 
BEŞİKTEN MEZARA KADAR "SANAT" 
 A.NAT SİLAHTAN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR.  "İmha" yerine "inşa" eder ve son derece kalıcı 
sonuçlar verir. Buna rağmen acaba neden Osmanlılarda roman ve heykel yoktur? 
Biliyoruz ki, Rus, kendi mitini ve muhitini inşa etmiş romanla... 
Batı, "hayat mücadeledir" görüşünün esaslarını yansıtmış romanda; "Robenson"larmda, 
"Seksen Günde Devr-i Âlem'lerinde felsefesini aktarmış... Geçirdiği tarihî istihaleleri dökmüş 
heykele, resme... 
Dünkü Amerika serüvenciliğini yansıtmış sinemaya, sanatı kullanarak kendine bir tarih bile 
inşa etmiş, sığır çobanlarını kahraman olarak yutturmuş dünyaya... 
Bunlar doğrular. Yani sanatın, özellikle de romanın ve sinemanın gücü inkâr edilemez. 
BİZ  OSMANLIYIZ  |  185 
Sinema, Osmanlı döneminde zaten yoktur. Geriye kala kala romanla heykel kalıyor tartışmaya 
açık... Soru da işte buradan doğuyor: "Osmanlılarda neden heykel yok, roman yok?" sorusu... 
Osmanlı'da romanın, yahut bildiğimiz anlamda heykelin olmaması kuşkusuz sanatın 
olmaması değildir. Roman yok, ama onun yerine dört bin yıl öncesinden başlayarak eski 
devirleri, eski hayalleri güne taşıyan Hint masalları, destanları var. "Siret-i Anter, Bin Bir 
Gece," vesaire. Nihayet hepsinin aktığı ibret ummanı: Kıssalar, menkıbeler... 
Resmin alternatifi hat, ebru, çeşmibülbül... Osmanlı'nın hayatı sanat... 
Heykelin alternatifi, en basitinden mezar taşları... Fakat roman: O bambaşka bir konu... 
Bence, Osmanlı'nın uzun süre romana karşı direnmesinin ve hiçbir ilgi bağı kurmamasının 
asıl sebebi, romanın yüklendiği misyonda aranmalı. 
Romanın misyonu teşhir, teşhirin malzemesi ise aşırı merak, yani tecessüstür. 
Roman mütecessis, meraldi; her topluluğa, hatta her eve girmek, her aksaklığı, her kusuru 
bulmak ve her şeyi herkese göstermek iddiasında... 
Oysa İslâm'da hem teşhir yasaktır, hem kusurları ifşa, hem de aşırı ve gereksiz tecessüs... 
İslâm'da teşhir yok, ifşa yok; bunun yerine tespit, ispat ve ikaz var. Osmanlı kendini teşhir ve 
ifşa etmekten kaçındı. Düzelmeyi tespitte, ispatta ve ikazda aradı. Koçi Bey Risalesi ve 
benzerleri kendi çağı içinde düşünülürse bu konuda oldukça çarpıcı ve yapıcı örnekler... 
Burada bir tespit yapmak istiyorum: 
186  I   BİZ  OSMANLIYIZ 
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Osmanlı'nın namus telâkkisi bütün aileyi, hatta bütün toplumu mukaddes bir sır perdesine 
sarar ve toplum, sırrını, sadece nâmahrem olmayan nazarlara açardı. 
Bu hem insanî bir yaklaşımdır, hem de İslâmî... 
Hatırlayalım ki, Batı'nın ilk romanlarından biri "Topal Şeytan"dır. Roman kahramanı evlerin 
çatısını açmış dünyaya sesleniyor: "Buyurun siz de balan!" diyor. Ve oturma salonlarından 
hızla yatak odalarına geçen tecessüs, ifşa ve teşhir mızrağıyla mahremiyeti kalbinden 
vuruyor. 
Sonuç: Aile mahremiyetinden sonra ailenin de çöküşü... 
Batı toplumlarında bunun etkisi var. Mesela bize göre boşanma oranı çok yüksek. İntihar 
vakaları ve uyuşturucu bağımlılığı da öyle... 
Tabii romanın tahrip kalıbı olmaktan çıkarılıp Müslü-manlaştırılması mümkündü. Bu da yeni 
yeni yapılıyor. 
Heykele gelince... Osmanlı'da klâsik manada heykel yoktur. Çünkü Osmanlı, bediî zevklerde 
bile ebediyet arayan vahiy medeniyetine mensuptur. Dünyayı ahiretin tarlası sayan bir 
kültürün çocuğudur o... Vahiy medeniyetinin çocuğu fani zevkleri tatmin uğruna Yaratıcıya 
nispet gibi bir abesiyetle meşgul olmaz. 
Osmanlı heykel dikmek yerine ebedî âbideler dikmeyi seçti. Muhitini baştan başa çeşmelerle, 
kubbelerle, sebillerle, köprülerle, hanlarla, kervansaraylarla, aşhaneler, bimarhanelerle 
süsleyip, bunların bekası için vakıflar vücuda getirdi. 
Onun nazarında ebedileşmenin ölçüsü faydasız bir heykel yontmak değil, bir mabede imza 
atmak ya da insanlığın hayrına hizmet edecek bir medreseye kubbe çakmaktı. 
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Özenle yontup her birini sanat eserine dönüştürdüğü mezar taşlarında bile ebediyet emelinin 
yansımaları açıkça görülür. 
Öte yandan bugün müzelerde zevkle seyrettiğimiz şaheser beşiklerde insana verdiği değerin 
ölçüsü saklıdır. 
Şu tespiti yapmakta mahzur yok: Osmanlı, "Beşikten mezara ilim" emrine uygun olarak, 
san'atı beşikten mezara kadar bütün hayata yaymış, ancak faydacılığı esas almıştır. 
Bu idrak olmasaydı, hâlâ kullanılabilir durumda bunca tarihî eser bize miras kalır mıydı? 
OSMANLI DEVLETİ'NDE İLETİŞİM 
 LERİ TELEKOMÜNİKASYON teknolojisine rağ- men, gerek kişisel bazda, gerekse devlet içi ve 
devletler arası ilişkilerde bazı kopukluklar yaşayabiliyoruz; peki, bir dönem yirmi iki milyon 
kilometre kare gibi muazzam bir genişliğe ulaştığını bildiğimiz Osmanlı Devleti, kıtalar arası 
topraklarda yaşayanlarla merkezin irtibatını nasıl sağlıyordu? 
Daha kısa bir ifade ile Osmanlılar nasıl haberleşirler-di? 
Öyle ya, bugünkü seviyeye gelişin bir hikâyesi olmalı... 
Bu hikâye Selçuklulara dayanıyor. On dördüncü yüzyılın başına kadar, Selçuklular, neredeyse 
tüm Anadolu'yu baştan başa dinlenme ve konaklama tesisleriyle donatmışlardı. Öyle ki, her 
30-40 kilometrede bir kervansaraya rastlanıyordu. 
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Sinop'tan Antalya'ya, Edirne'den Kars'a ve Diyarbakır'a kadar olan bölgede toplam 132 
kervansaray inşa edilmişti. Bu konaklama tesislerinin çokluğu, Selçukluların ticarî 
örgütlenmelerinin de bir göstergesidir. Bu muazzam örgütlenmeden sadece Selçuklular değil 
Bizanslılar, Gürcüler, Trabzon Rum İmparatorluğu, Ceneviz kolonileri, Rusya, İran ve 
Ermenistan da yararlanırdı. 
Selçuklular yol ve kervansaraylarını bu ilişkilere imkân verecek şekilde düzenlemişlerdi. 
Selçuklu kervansarayları uzaktan bakılınca kale gibi gözükürdü. İçleri ise yolcuların her türlü 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarzda donatılmıştı. 
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Çeşitli maksatlarla yolculuk yapanlar, hanlarda ve kervansaraylarda gecelerken, birbirleriyle 
sohbet ederler, geldikleri yerlerdeki hali-ahvali birbirlerine anlatırlardı. 
Konuşulanlar, bilgi toplamakla görevli kişiler tarafından derlenir, toplanır ve bu amaçla 
kurulmuş kalelere götürülürdü. Kalelerdeki uzmanlar gelen bilgileri değerlendirir, 
gevezelikleri, boşboğazlıkları eleyip sadece işe yarayacağını umdukları bilgileri saraya 
ulaştırırlardı. 
Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Devleti, iletişimde aynı yöntemden yararlandı. Ayrıca "Sâî", 
"Ulak", "Tatar", "Çapar", "Berîd" gibi isimler verilen özel eğitimli, sadakati çeşitli deneylerle 
sabit olmuş habercilerden istifade etti. Haberciler merkezle vilayet ve sancaklar arasında 
resmî evrak mübadelesinde görev yapıyorlardı. Çok cins atlara biniyor, çok hızlı sürdükleri 
için bazen at çatlatıyorlardı. 
Her ihtimale karşı her konakta eyerlenmiş bir at bekletiliyor, zamansız gelen haberciler, eğer 
taşıdıkları haber çok önemliyse, dinlenmeden yola devam ediyorlardı. 
Uzak bölgelerden uzun süre haber gelmeyince padişahlar kendi özel temsilcilerini gizlice 
gönderiyor, haber gelmeyen bölgenin yöneticilerinin muhtemelen zulmettik- 
I,;,:. 
lı......... 
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leri varsayımından yola çıkıldığı için, bölge köşe-bucak taranıyor, gizlice halkla görüşülüyor, 
eğer bir sıkıntı varsa padişaha iletiliyor, yöneticiler buna göre cezalandırılıyordu. 
Haberleşmedeki güçlükler sebebiyle tarihte bazı zulüm örneklerine rastlanır. Ancak bunlar 
merkezî hükümetin bilgisi dahilinde olmuş şeyler değildir. 
Özel haberleşmeye gelince... Sultan II. Mahmud'a kadar Osmanlı'da özel haberleşme sistemi 
yoktur. Osmanlı Devleti, merkezî yönetimin gereği olarak kurduğu haberleşme sisteminden 
özel kişilerin yararlanmasına izin vermemiştir. Bu nedenle kişiler de, haberleşmeyi bireysel 
plânda kendi imkânlarıyla sağlamaya çalışmışlardır. 
Bunlardan en yaygın olanı, haberin iletilmek istendiği yere giden gezginlerden yararlanmak 
şeklindedir. Hacılar, gezgin ozanlar vesaire... Daha sonra belirli yerlere birçok kişinin haberini 
taşıyan özel kişiler devreye girmiş, böylece özel haberleşme sistemine doğru kalıcı bir adım 
atılmıştır. 
Peki, "Osmanlı'da ilk PTT ne zaman kuruldu, ilk posta pulu ne zaman basıldı?" 
İlk postane İstanbul'da, Eminönü'deki Yeni Camii arkasında "Postahane-i Âmire" ismiyle 1840 
yılında açıldı. 
Daha sonra Bağdat, Musul, Sivas ve Diyarıbekir (Diyarbakır) gibi kentlerde de postahaneler 
açıldı. 
Türkiye'de ilk posta pulu ise 1863'te Posta Nazırı Agâh Efendi'nin önerisiyle basıldı. Üzerinde 
bir tuğra ile "Dev-let-i Âliye-i Osmaniye" yazısı vardı. Böylece posta ücreti tarihimizde ilk kez 
pul karşılığında alınmaya başlandı. 
»*, 
ÖVÜNMEYİ HAK EDİYOR MUYUZ? 
¦¦* 
VÜNMEYİ SEVEN BİR MİLLETİZ. Bazen tarihte on yedi devlet kurmakla, bazen Viyana 
kapılarına dayanmakla, bazen de Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunları olmakla övünürüz. 
Bunlar doğru, ancak başka doğrular da var. Meselâ on yedi devlet kuran da biz, on altısını 
yönetemeyip yıkan da biziz... 
Viyana kapılarına dayanan da biz, Ayastefanos'a (Yeşilköy) kadar gerileyen de biziz... 
Biz sadece Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunları değil, aynı zamanda Deli İbrahim'in de 
torunlarıyız. 
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Fakat tarihin menfi yönlerini görmek hiç işimize gelmez. Çünkü insanlar gibi milletler de 
işlerine gelmeyeni teğet geçmek eğilimindedir. Doğru olduğunu bilirsiniz, ama ne görmek, ne 
de duymak istersiniz. 
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Bu zaaf yalnız bize has değil elbet, genelde böyledir. Ancak bizde övünme duygusu biraz fazla 
gelişmiştir. Buna karşılık kendimizi eleştirme hissi pek gelişmemiştir. Tarihi olduğu gibi kabul 
etmek yerine hezimetleri, yanlışları görmezden gelmeyi seçmişiz. Tabiatıyla tarih ibret 
vesikası olmaktan çıkmış, başarı beratına dönüşmüş. 
Oysa tarihi ibret vesikası hüviyetinde tutmak, yalnız tarih bilimi açısından değil, aynı 
zamanda milletlerin bekası açısından da zaruridir. 
Yani Osmanlı hazinesinin ağzına kadar dolduğunu da bileceksiniz, Galata bankerlerinden 
zorla borç alındığını da... 
Osmanlı padişahlarının İstanbul fethine kadar saray inşa etmediklerini de bileceksiniz, yıkılış 
döneminde bol bol saray yaptıklarını da... 
Bazı şeyhülislâmların padişahın halline fetva verebilecek kadar sınırsız yetkilere sahip 
olduğunu da bileceksiniz, bazılarının asıldığını da... 
Çanakkale Zaferim kazandığımızı da bileceksiniz, Sina'da yenildiğimizi de.. . 
Hıristiyan ve Musevî azınlıklara zaman zaman aşırıya bile kaçan seviyede bir müsamaha 
gösterildiğini de bileceksiniz, zaman zaman değişik kıyafetler giyme mecburiyeti getirildiğini 
de... 
Anlayacağınız, tarih tek yüzlü bir madalyon değildir. Bir de öteki yüzü var. Öteki yüzünde 
zaaflar, hezimetler, yanlışlar, yenilgiler mevcut... İki yüzüne de bakmak, ayrıca dünyanın o 
devirde yaşadığı şartları dikkate almak, ille de hüküm vermek gerekiyorsa ancak ondan sonra 
hüküm vermek lâzım. Tek boyutlu tarih tezleri insanı yanlışa sürükler. 
Bugün bu yanlışlığın tutsağı durumundayız. Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet tarihi konusunda 
benzer dramları 
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yaşıyoruz. Bir taraf Osmanlı tarihinin yalnızca başarılarıyla ilgilenir ve bunlarla övünürken, 
Cumhuriyet tarihinin sadece yanlışlarıyla, hatalarıyla ilgileniyor. Diğer taraf ise Osmanlı 
tarihinin yalnızca menfi yüzüne bakıyor, Cumhuriyet tarihinin de sadece müspet yüzüne... 
Tabiatıyla iki kesimin arasında bitmez-tükenmez tartışmalar çıkıyor. Tarih gibi ilmî bîr konu 
siyası zeminlerde siyaset malzemesi yapılıyor. Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi ile kavga 
ettiriliyor. Ömrümüz karşılıklı ifratlarla, tefritlerle, iftiralarla, övgü-sövgü ve mübalâğalarla 
geçiyor. 
"Mübalâğa anarşisttir, zıddmı celbeder." (Bediüzza-man) 
Neticede öyle oluyor. Bir taraf "Biiiz Viyana kapılarm-daaa!" diye bağırırken, öbür taraf 
Osmanlı'yı tümden yok farz edip "Biiiz bu Cumhuriyetin" diye başlayan nutuklar atıyor. Bir 
taraf "Cennetmekân-Ulu Hakan Abdülhamid Han" derken, diğer taraf "Kızıl Sultan" diyor. 
Böylece tarih ibret vesikası olma özelliğini yitiriyor. Çok önemli uzlaşma alanlarımızdan biri 
daha göz göre göre elden gidiyor. 
Konu önemli... Çünkü ortak geçmişimiz, aynı zamanda ortak geleceğimizdir. 
Cumhuriyet tarihini Osmanlı tarihi ile kavga ettirmenin ortak geçmişimize haksızlık 
olduğunu, ortak geleceğimizin bu kavgadan çok şey kaybettiğini düşünüyorum. 
Aslında böyle bir kavganın bilimsel boyutu yoktur. Zira milletlerin tarihi bir süreç içinde 
gelişir. Devletler isim ve rejim değiştirseler de bu sürecin parçalarıdır. Bu anlamda Osmanlı 
Devleti Selçuklu Devleti'nin devamı, Cumhuriyet Türkiye'si ise her ikisinin devamıdır. Yani 
aslolan millettir. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye'yi kuran aynı millet ol- 
I 
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duğuna göre, bu devletlerin tarihine kavga ettirmek, aynı milleti kendi kendisiyle kavga 
ettirmek demektir. 
Biz -ister Osmanlıcı, ister Cumhuriyetçi olalım- eğer birine karşı duyduğumuz eğilimi 
diğeriyle kavga sebebi sayıyor ve böyle bir kavga veriyorsak, bilelim ki kendi kendimizle 
kavga ediyoruz. Zira Selçuklu-Oşmanlı ve Cumhuriyet devletlerinin tarihi -tüm olumlu ve 
olumsuz yönleriyle- bizim bir parçamızdır. 
Diyeceksiniz ki, Cumhuriyetçi geçinen kimi çevreler, devlet imkânlarını da arkalarına alarak 
yıllardan beri Osmanlı tarihine ve o tarihin parçası olan padişahlara, sadrazamlara, vezirlere, 
şeyhülislâmlara saldırıyor. Osmanlı Devleti'nin, mantığını Kur'an'dan alan bazı kurumlarını 
karalıyorlar. Eğitim sistemini de kinlerine âlet ederek nesillerin şuurunu keşmekeşe 
çeviriyorlar. Böyle bir cinnet karşısında susmak "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" 
hükmünce merduttur. 
Elbette... Yalnız ben susmaktan değil, uzak-yakm bütün tarihe, aynı süreci paylaşma şuuru 
içinde yaklaşmanın gerekliliğinden söz ediyorum. Bu benimsenebilseydi zaten Osmanlı'ya ve 
kurumlarına saldırma ihtiyacı duyulmazdı. 
Ayrıca bu saldırılar ve ifratlardır ki, tarihi ibret vesikası olmaktan çıkarıp siyasî kavga 
malzemesine çevirdi. Tarih eksenli siyasî kavgalar bilgi ve belge ihtiyacını ortadan kaldırdı. İş 
kör dövüşüne dönüştü. Tarihi kör dövüşü olmaktan çıkarıp ilmî çerçevesine oturtmak 
gerekiyor. 
BİR "GÜNAHTIN ANATOMİSİ 
/^) OK SORULAN BİR SORU: "Padişahlar, taht uğ-L)     runa  kardeşlerini,  hatta  oğullarını  
katlederler o       miydi?" 
Cevap: Evet, ama taht uğruna değil, belki baht uğruna; devletin bekası için... 
Olayı, alelade bir "kati" şeklinde mütalâa etmek son derece yanlış olur. Meseleyi 
değerlendirirken mutlak surette dönemin şartlarım, yönetim anlayışlarını, işin önünü ve 
sonunu hesaba katmak, muhtemel neticelerini düşünmek, buna bağlı olarak da şu soruyu 
sormak lâzım gelir: "Acaba devletin bekası mı mühimdir, yoksa bir şehzadenin hayatı mı?" 
Hem devlet beka bulsun, hem de şehzadeler hayatta kalsın; elbette güzel olanı, ideal olanı 
budur. Fakat ideali bulmak her zaman mümkün olamamıştır. Ve devletin birliğine, 
bütünlüğüne şehzadeler kurban verilmiştir. 
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Tarafsız tarihçiler, şehzade katlinin bir gaddarlıktan değil, devletin bütünlüğünü her şeyin 
üstünde tutma zaruretinden gelen cebrî bir fedakârlıktan kaynaklandığı yolunda hüküm 
vermişlerdir. 
Gerçekten de padişahları evlât ve kardeş katline sevk eden sebep ne şahsî kin duygusudur, ne 
de menfaat hissi... Bu fiiller tamamıyla din ve devlet kaygısından doğan hazin, hazin olduğu 
kadar da feci tedbirlerdir. 
Zira günün birinde tahta geçmek üzere yetiştirilen her şehzadenin gönlünde padişahlık aslanı 
yatmaktadır. Devleti en iyi kendisinin idare edebileceği düşüncesi âdeta fikr-i sabit halinde 
kafalara yerleşmiştir. 
Şehzadelerin böyle yetiştirilmesi ise ayrı bir zaruretin icabıdır. Bu düşünce gücüne güç 
katmakta, mücadele azmini bilemekte, kendine güven duygusunu kuvvetlendirmektedir. 
Açıkçası, tahta geçemeyen her şehzade isyan etmeye, kargaşa çıkarmaya namzettir. 
Ortada çok olumsuz örnekler de mevcuttur. Meselâ Sultan I. Murad'm oğlu Savcı Bey, 
babasına karşı isyan etmiş (1385), Anadolu'da Timur istilâsıyla başlayan Fetret Devrinde 
(1402-1413) Yıldırım Bayezid'in evlâtları arasında baş gösteren mücadelede binlerce 
mazlumun kanı akmış, bu yüzden Bizans'a nice tavizler verilmiş, daha önce alınmış bazı 
topraklar iade edilmiştir. 
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Musa Çelebi bir ara İstanbul'u sıkı şekilde muhasara etmişken, kardeşinin (Mehmed Çelebi) 
ordusuyla üzerine gelmesi yüzünden mecburen muhasarayı kaldırmış, daha sonra Bizans'a 
âlet olan Yıldırım oğullarından Mustafa Bey (nam-ı diğer Düzmece Mustafa) isyanlarıyla 
devlet yeni bir fetretle yüz yüze gelmiş; nihayet Fatih'in babası II. Murad zamanında 
padişahın kardeşi Şehzade Mustafa (Düzmece Mustafa'dan ayırt edilebilmesi için tarihlerimiz 
bu şehzadeyi "Küçük Mustafa" olarak yazar.)  Bizans, 
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Germiyan ve Karaman kışkırtmaları sonucu ayaklanmış, bunun üzerine Sultan II. Murad tıpkı 
Musa Çelebi gibi, İstanbul muhasarasını kaldırarak küçük kardeşinin üstüne yürümek 
durumunda kalmıştır (1423). 
Bundan sonraki isyan örnekleri ise sayılamayacak kadar çoktur. Şüphesiz her birinde devlet 
büyük yaralar almış, bir şehzadenin yerine binlerce insan ölmüştür. 
Öte yandan evlâtlar arasında bölüştürülmüş imparatorlukların akıbeti de malûmdur. Bir 
Cengiz Han, bir Timur imparatorluklarının, kardeşler arasında bölüştürülmesi sonucu bir 
insan ömrü kadar bile hayatta kalamadıklarını herkes bilir. 
Ama Osmanlı Devleti altı yüz küsur sene ayakta kalmış, bu sürenin en az dört yüz senesinde 
dünyanın hemen hemen üçte birine hükmetmiştir. 
Fransız düşünürü Fernand Grenard'm da dediği gibi, "Osmanlı Devleti, gücünü 
devamlılığından alır." 
Yani uzun soluklu oluşunu, hiç bölünmeden yürümesine borçludur. Yek vücut, imanlı bir 
kitlenin önünde, bölünmüş Avrupa ve saltanat ortaklan arasında taksim edilmiş bir Bizans, 
elbette dize gelmeye mahkûmdu. Ve öyle oldu. 
Osmanlı hanedanı ve devlet adamları, devletin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğine 
gönülden bağlıydılar. Mülkü taksim teklifiyle kendisine elçi gönderen Cem Sul-tan'a, ağabeyi 
Sultan II. Bayezid'in verdiği cevap meşhurdur: "Bu kişver-i Rûm bir ser-i pûşide-i arûs-i pûr 
namustur ki, iki dâmad hutbesine tâb götürmez" (Osmanlı Devleti öylesine namuslu bir 
gelindir ki, iki damat istemez). 
Osmanlı hanedanı ve devlet adamları daima "birlik" şuuruna, "nizam-ı âlem" düşüncesine ve 
"Fitne katilden daha şiddetlidir" mealindeki İlâhî hükme inanıyorlardı. 
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Peygamber müjdesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed, bir saltanat endişesi ve rakibi 
bulunmadığı hâlde, meşhur "Kanunnâme"sine malûm hükmü koymuştur: "Her kimesneye 
evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı âlem içün katletmek münasibdür. 
Ekser ulema dahi tecviz etmişdür, bununla âmil olalar." 
Ne yazık ki şartlanmış kafalara ve okul kitaplarına, bu sebep ve gerekçelerin hiçbiri 
girmemiştir. Olay öyle bir şekilde takdim edilmiştir ki, bundan, padişahların sadece 
kendilerini düşünerek, ikballeri uğruna oğullarım, yahut kardeşlerini öldürttükleri sonucu 
çıkmaktadır. 
Oysa Yıldırım Bayezid, kardeşi Yakup Bey'in "tahtını tabuta" çevirmeseydi, devlet param 
parça olmaz mıydı? 
Fatih, kardeşini sağ bıraksaydı, kardeşi zaman içinde isyan çıkartmaz mıydı (çünkü hep böyle 
gelişti), bu isyan sebebiyle acaba İstanbul fethi aksamaz mıydı? 
Sultan II. Bayezid, Cem Sultan'm teklifini kabul edip devleti kardeşiyle bölüşseydi Yavuz 
ortaya çıkabilir, "Halife" olabilir miydi? 
Ve Yavuz, üzerlerine gelen kardeşleri Ahmed ve Kor-kud'u bağışlasaydı, toparlanır 
toparlanmaz birleşip yeniden saldırmazlar mıydı? Bu da Yavuz Padişah'm en büyük ideali 
olan "İttihad-ı İslâm"ı (Müslümanların birliği) gerçekleştirmesini engellemez, miydi? Tabii 
Hilafet de Osmanlılara geçmezdi 
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Nihayet şunu sormak lâzım: Cengiz Han, Timur Leng ve Hülâgü Han gibi cihangirlerin 
kurdukları devletler, neden acaba bir Osmanlı Devleti olamamış, yüzyıllar boyu 
yaşayamamıştır? (Tarihçiler bunun sebebi olarak, imparatorlukların oğullar arasında 
bölüşülmesini gösteriyorlar.) 
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Bunların üzerinde kafa yormadan, şartları hiç nazara ' almadan, o günlerin devlet telâkkisini 
anlamaya çalışmadan masa başında hüküm vermek insafsızlıktır. 
Olayı tarih, şartlar ve insaf ölçeğinde ortaya koyduktan sonra, hâlâ "günah" hükmü vermek de 
mümkündür. O takdirde günahların ve sevapların değerlendirileceği "Mahşer Günü" 
hatırlanmalı ve olay yargı merciine havale edilmelidir. 
Osmanlı padişahları gerek yabancı, gerekse yerli yazarlar tarafından o kadar hırpalanmıştır, 
öylesine akla, hayale sığmayan iftiralara maruz bırakılmıştır ki, mevcut bazı hata ve 
kusurlarından ziyade faziletlerinin üstünde durmak, neredeyse insanlık borcu hâline 
gelmiştir. 
Eminiz hiçbir millet, kendi ecdadını böylesine hırpa-lamamıştır, tarihine böylesine 
yabancılaşmamıştır; kendi kökünü, kendi tırnaklarıyla böylesine duygusuz ve duygusuzca 
yolmamıştır. 
Artık taşları yerli yerine koymak lâzım... 
Sonuçta herkes Allah'a hesap verecek, herkes kendi günahlarının kefaretine katlanacaktır. 
OSMANLILAR ALEVİLERİ EZDİ Mİ? 
 İMİ ALEVÎLER "TARİH BOYUNCA ezilmiş,  itilmiş mağdur" rolüne soyunup şefkat avına 
çıkıyor. Bu arada Osmanlı'ya da verip veriştiriyorlar. 
Halbuki, Alevîler üstüne şiddet ve baskının Osmanlı tarihinin tamamını kapsamadığı, hele 
hiçbir zaman bunun bir devlet politikası hâline gelmediği, zaman zaman yapılan baskının ise 
dinî kimliğe değil, dinî kimliğin siyasete âlet edilmesine yönelik bulunduğu gerçeği 
belgelenmiştir. 
Meselâ Alevîlerin "Şahkulu" dediği ve bugün adına cemiyetler kurduğu, cem evleri açtığı kişi 
Osmanlı'nın tarihi varlığına kastetmiş bir siyasî kimliktir. "Veli" unvanlı Sultan II. Bayezid'in 
padişahlığı döneminde isyan etmiş (1511), Kütahya'yı vurmuş, yağmalamış, Osmanlı 
paşalarım ve askerlerini kesmiş, devletin başına büyük gaileler açmıştır. Tabii cevabını da 
aynı şiddette almıştır. Şahkulu, 
BİZ  OSMANLIYIZ     201 
yandaşlarıyla birlikte öldürülmüştür.  (Şeyh Bedreddin Sünni olduğu hâlde aynı muameleye 
maruz kalmadı mı?) 
Yani Osmanlı Devleti'nin kendini savunma gayesini "Alevî varlığına yönelik şiddet" hareketi 
saymak, ne tarih sosyolojisi açısından, ne de devlet kavramı bakımından doğrudur. Düşünün 
ki, bugün bile hiçbir devlet, hangi gerekçe ile olursa olsun, kendisine yönelik bölücü herhangi 
bir hareketi bağışlamaz. 
Yavuz Padişah'm Alevîlere yönelik -çokça tenkit edi-len-tedbiri de yukarıdakine benzer. 
Hatırlayalım ki, Şah İsmail, dinî kimliğini Osmanlı'yı yıpratıp yıkmak için kullanıyordu. 
İsmail'in maksadı Anadolu'yu nüfuz alanı içine almak, ardından Anadolu'daki Alevî unsurları 
yanına çekip İstanbul'a yürümekti. Şah'm gerçek emelini muhtemelen bilmeyen Anadolu 
Alevileri arasında taraftar da bulmuştu. Yavuz'un tepkisi aşırı derecede sert oldu. Ancak 
harekât tüm Alevileri kapsamıyor, siyasallaşmış olanlarla sınırlı tutuluyordu. Sınırlı 
tutulmasaydı, herhalde bugün ortada Alevîden eser kalmazdı. 
Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKK ile mücadelesini tüm Kürtlere yönelik bir 
hareket saymak ne kadar mantık dışı ve gerçek dışı olursa, Yavuz Padişah'm o günkü 
hareketini tüm Alevîlere karşı saymak da aynı derecede mantık dışı ve akıl dışı olur. 



74 

 

Özet olarak: Osmanlı tarihinde, günün şartlarına paralel olarak gelişen olaylar esnasında, 
zaman zaman Alevîlerin aleyhine bazı uygulamalar olduğu doğrudur. Ne var ki, devleti buna 
zorlayan şartların oluşmasında Alevî tebaanın siyasî bazı davranışlarını görmezden gelmek 
doğru değildir. Bu, konumuzla ilgili olarak sağlıklı yorum yapabilmenin birinci şartıdır. 
İkincisi: Karamanoğlu-Germiyanoğlu gibi bazı Sünni beylerle Şehzade Mustafa, Şehzade Musa, 
Şehzade İsa ve 
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Cem Sultan gibi bazı şehzadelerin, devletin bölünüp paylaşılmasına yönelik ayaklanmalarının 
aynı şiddette cezalandırıldığını, o gaileler sırasında sayısız Sünni'nin öldüğünü bize aynı 
Osmanlı tarihi söylüyor. Sağlıklı yorum için bunun da dikkate alınması lâzım. 
Osmanlılarda devlet kavramı çok önemlidir. O kadar önemlidir ki, bu uğurda evlât babasıyla, 
baba evladıyla (Veli Bayezid ile Yavuz Selim) savaşmış, günün birinde isyan ederek devleti 
bölebilecekleri ihtimalini bertaraf etmek için de (doğru-yanlış) nice şehzade kurban 
verilmiştir. Bunlar tarihimizin hicran sayfalarıdır. 
Sonuç olarak: Alevîlerin Osmanlı tarihi boyunca, sırf Alevî oldukları için zulüm, baskı, şiddet 
ve katliama maruz kaldıklarını iddia etmenin, tarihe karşı en asgarisinden fazlaca haksızlık ve 
insafsızlık olduğunu düşünüyorum. 
OSMANLI, AMERİKA'DAN VERGİ ALIRDI 
EK ÇOK KİŞİYİ ŞAŞIRTACAĞINI düşündüğüm sivri bir cümle ile başlamak istiyorum: ABD 
1812 yılma kadar Osmanlı Devleti'ne haraç (vergi) veriyordu. 
Bu şaşırtıcı gerçeği hazırlayan olaya gelirsek... 
1795'te Osmanlı Devleti'ne bağlı Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol 
limanı Cadiç açıklarında seyir halinde bulunan Amerikan ticaret gemisi Maria'yı, muhtemelen 
güvenlik açısından, aramak istediler. Maria'mn kaptanı direnince de gemiye ve içindekilere el 
koydular. Amerikalı denizciler ise "savaş esiri" sayıldı. (20 Temmuz 1795) 
Bunun Amerika'daki yankıları büyük oldu. Yankısı geçmeden de başta Douphin isimli gemi 
olmak üzere, on bir Amerikan ticaret gemisi daha aynı akıbete uğradı. 
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Olay Amerikan Kongresi'nde günlerce tartışıldı. Nihayet Cezayir donanmasını etkisiz hâle 
getirecek bir savaş filosu kurulmasına karar verildi. Bu amaçla da Başkan George 
"VVashington'un emrine 688.000 altın dolar tahsis edildi. 
Donanma kısa süre içinde kuruldu. Cezayir Beylerbeyliği donanmasıyla birkaç kez savaştı, 
fakat yenildi. Cezayirli denizciler deniz savaşı konusunda gerçekten de çok mahirdiler. 
Sonuçta Amerika bükemediği eli öptü: Cezayir'le barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı. 
Amerika'nın İngilizceden başka bir dille (Türkçe) yazılmasına rıza gösterdiği ilk ve tek 
antlaşma budur. 
Buna göre, Osmanlı Devleti'ne bağlı Cezayir Beylerbeyliği, Akdeniz ve Atlantik'te dolaşan 
Amerikan bandıralı ticaret gemilerini korsanların şerrinden koruyacak, buna karşılık olarak 
da, Amerikan hükümeti, Osmanlı Devleti'ne (Cezayir Beylerbeyliği vasıtasıyla) her yıl 640.000 
dolar ve 12.000 Osmanlı altın lirası (Osmanlı altın lirası bulunamazsa bu miktara eş değer 
olan 216.000 dolar) seneviyye (haraç) ödeyecekti. 
On iki maddelik antlaşma ABD Başkanı G. Washing-ton'la Osmanlı Devleti'nin Cezayir 
Beylerbeyi Hasan Dayı tarafından imzalandı. 
Amerika yıllar boyu antlaşmaya sadık kaldı. Yıllık haracını Osmanlı Devleti'ne muntazaman 
ödedi. Ancak Osmanlı Devleti'nin git gide zayıf düşmesinden yararlanarak 1812'de haraç 
ödemekten vazgeçti. 
Hikâye bu kadar... Ve bu hikâye, günümüz şartlarında insana amma da tuhaf geliyor. Yalnız 
unutmayalım ki, antlaşmanın imzalandığı yıllarda ABD yirmi yaşlarında, beş milyon nüfuslu 
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küçücük bir devletti. Osmanlı Devleti ise kökü mazide bir devdi. Aynı dönemin tartışmasız tek 
süper devletiydi. 
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Şimdi hayat tersine dönmüşse, bunda kendi yanlışlarımızı da aramamız lâzım. 
Sırası gelmişken bir belgeden daha söz etmek istiyorum... 
1850'li yıllarda, Amerika, Meksika topraklarına girmişti. Kurak bölgelerde yük taşıma 
güçlüğüyle karşılaştı. Atlar susuzluktan ölüyordu. Son çare olarak bir "deve filosu" kurmayı 
kararlaştırdılar. Bu amaçla Osmanlı Devleti'ne başvurdular. 
Sonuçta Amerikan Devleti Osmanlı Devleti'nden otuz deve satın aldı. Develer 1856 yılında 
İstanbul limanına demirleyen bir Amerikan ticaret gemisine yüklendi. 
Fakat satın alman otuz deve yerine, gemiye otuz iki deve yüklenmişti. Amerikan gemisinin 
kaptanı bir yanlışlık olduğunu söylediyse de Osmanlı yetkililer ısrarla hiçbir yanlışlık 
olmadığını belirttiler. 
Gerçekten de yanlışlık yoktu. Sipariş fazlası iki deve Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in 
Amerikan hükümetine armağanıydı. O zamanın şartları dikkate alınır ve devenin değeri de 
düşünülürse, buna, yarı şaka, yarı ciddi "Osmanlıların Amerika'ya askerî yardımı" denilebilir. 
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ANLAMI 
V. -•    . 
t V 
TRAFINDA İHTİLAFSIZ İTTİFAK edebileceğimiz ortak değerleri öne çıkarmalıyız. Tarih ortak 
değerlerimizden biridir. Özellikle Çanakkale Zaferi, yakın tarih içindeki yeri bakımından son 
derece anlamlıdır. 
Anlamlıdır, çünkü "Türkler bitti, bir daha dinlemeyecek şekilde yere serildiler" denilen bir 
zamanda kazanılmıştır. Mahiyeti itibariyle bir diriliş cehdi, aynı zamanda da birlik-beraberlik 
sembolüdür. Bu itibarla Çanakkale mücadelesini kazanan ruhu keşfetmeye ve kavramaya 
muhtacız. 
Hatırlayalım ki, Çanakkale Zaferi, Avrupa'nın "hasta adam" damgasını vurduğu bir milletin 
varlık mücadelesidir. Mücadele kaybedilirse her şey bitecekti. Kazanıldı. Bir millet ateşle 
imtihan oldu Çanakkale'de; tarihle he-saplaştı ve kendi varoluş tarihini yeniden yazdı. 
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Oysa yıllarca savaşmaktan yorgundu. İmparatorluğun geniş coğrafyası içinde on yedi yıl 
aralıksız savaşmıştı. Trablusgarp'tan Balkanlar'a kadar tüm vatan sathını kanıyla âdeta 
sulamıştı. Yıl 1897... 
Cephe Dömeke: Paçamıza salman Yunan ordusuyla hesaplaşıyoruz... 
Hemen arkasından Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz. ıçıı'de Osmanlı mirasından 
Libya'yı aparmak isteyen İtalya ile savaşıyoruz. Trablus Savaşı bitmeden Balkanlar 
alevleniyor, oraya koşuyoruz. Karşımızda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karabağ 
namıyla tekmil Avrupa var yine; Anadolu'nun ter temiz gençleri Balkan topraklarında kalıyor. 
İmparatorluğun sınırları ise Edirne'de çiziliyor... Yıl 1914... 
Cephe bütün vatan... Yine kan, barut, ateş... Ve biz yine ateşin ortasmdayız. Üstelik 
İmparatorluğumuzun merkezi kendi içine kapanmış, politikacılar iktidardan pay kapmaya 
çalışırken Allahüekber Dağlarındaki buz cehennemi 86 bin vatan evlâdını yutuyor. Ve 
Çanakkale... 
Dünyanın en güçlü, en teknik, en eğitimli ordularının karşısında dünyanın en yorgun 
milletiyiz. 18 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 13 torpido gemisi ve uçaklardan oluşan Müttefik 
Kuvvetler, 506 topla günde ortalama 23 bin mermi gönderiyor mevzilerimize... Bizim 
elimizde ise çoğu eski, demode 150 top var. Atılabilen mermi sayısı sadece 370. Bu açığı 
kapatmak için bulunabilen tek yol ise, mevzilere soba boruları yerleştirip top görüntüsü 
vermekten ibaret... 
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İngilizler zaferden emindir. Bu emniyet ve gurur içinde, İngiliz Donanması Kurmay Başkanı 
Sör Roger Keyes, 13 Kasım 1915 tarihinde hatıra defterine şu notu düşüyor: 
"Bahriye Nazırımız (Denizcilik Bakanı) Çörçil'in enerjik idaresi altında dev adımlarla 
ilerliyoruz. Çanakkale Boğazı'nı mutlaka geçeceğiz." 
Aynı tarihlerde Amiral Robeck ise İngiliz donanmasında bulunmadığına hayıflanıyor ve 
şunları söylüyor: 
"Şimdi savaş gemilerinden birinde olmayı ne kadar isterdim. Çörçil'e inanıyorum. Çanakkale 
Boğazı geçilecek ve donanmamız Osmanlı sultanının sarayı önünde demirleyecektir." 
İngiltere'nin müttefiki Fransızlar da aynı rüyayı görüyorlar. Fransız Savaş Filosu Komutanı 
Gepra (Guepratte) seyir defterine şu notu düşüyor: 
"Müttefik donanmasının Çanakkale'yi geçeceğine hiç şüphem yok. Bu bir prestij meselesidir. 
Bütün mesele İstanbul'a ilk girme şerefinin kime ait olacağıdır: İngiltere'nin mi, Fransa'nın 
mı?" 
Ve Çörçil, donanmayı Çanakkale'ye gönderdiği andan itibaren yaptığı bütün konuşmalarda 
aynı hayali seslendiriyor: 
"Çanakkale mutlaka geçilmelidir, geçilecektir. Osmanlı Devleti mutlaka bertaraf edilmelidir, 
edilecektir." 
Bu amaçla son büyük saldırısını gerçekleştirmek için hazırlanıyor. 
Aynı günlerde Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, subaylarını çadırında 
toplamış şöyle konuşuyor: 
"Silah arkadaşlarım! Biz, düşmanın toplarına ve zırhlılarına karşı imanımızla çıkacağız. 
Şarapnellere ve mermilere göğsümüzü siper edeceğiz. Ve bütün dünyaya 'Ça- 
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nakkale geçilmez' sözünü bir darb-ı mesel gibi söyleteceğiz." 
"Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz" diyenlerle "mutlaka geçeceğiz" diyenlerin savaşı bu... 
Avrupa bayram yeri gibi... 
Başkentler süslenmiş, tarihî kiliseler silinip süpürüle-rek zafer âyinine hazırlanmıştır. 
18 Mart 1915 akşamına kadar bu hava sürüyor. Tekmil Avrupa zafer müjdesi bekliyor. 
Nihayet 18 Mart... 
Mehmed Akif rahmetlisinin "Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ" dediği kuvvetler 
karadan ve denizden saldırıya kalkıyor. 
Çanakkale sırtları denizden, havadan ve karadan atılan bombalarla bir anda cehenneme 
dönmüştür. 
Bu saldırılar bir kısmı çocuk yaşta, bir kısmı yedek subay 300.000 (son bulgulara göre 
360.000) şehide mal olacaktır, ama Çanakkale geçilemeyecektir. 
o** 
Çörçil 18 Mart 1915 günü Avam kamarasında konuşurken, eline bir kağıt tutuşturuldu. Bunu 
zafer haberi sandığı için, kaldırıp milletvekillerine gösterdi: 
"Bu not Çanakkale cephesinden geliyor, umarım kesin zaferimizin haberidir." 
Ne var ki elinde İngiltere açısından felâket demek olan bir kağıt tutuyordu. Göz atar atmaz 
bunu anladı. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Elini başına vurarak: 
"Eyvah!" diye inledi, "bütün hesaplarımız alt-üst oldu, kaybettik, mahvolduk!" 
Gerçek buydu... Osmanlı'yı mahvetmek için Çanakkale Boğazı'nı çelik gövdeli zırhlılarla 
tıkayan teknoloji mahvolmuştu. Avrupa'nın hesapları tutmamış, Osmanlı'nın 
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bin yıl süre ile bayraktarlığını yaptığı İslâm'ı mahvetmek isteyenlerin emelleri bir kez daha 
kursaklarında kalmıştı. 
Bu millet o gün Çanakkale'de dönemin dev teknolojisini yendi! 
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Bu millet o gün tarihsel kimliğinde dirilişini gerçekleştirdi ve "hasta adam" kimliğinden 
sıyrılıp bin yıldır bayraktarlığını yaptığı inançlarının temel dinamiklerinde ayağa kalkmayı 
başardı. Ebedî varlığını bir kere daha dünyanın suratına haykırdı: 
"Bugün varım, yarınlarda da var olacağım!" dedi. Çanakkale zaferinin özü ve özeti budur. 
• •• 
Mehmed Akif mısralarında bu milletin varoluş emelini şöyle özetliyor: 
Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir, Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; Değil mi, 
sinede birdir vuran yürek.. Yılmaz! Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz. 
Şimdi Çanakkale zaferini tarihe yazan insanın yapısına, karakterine biraz yakından bakalım... 
Bakalım, çünkü onlar bizim dedelerimizdi. Bakalım, çünkü sorunlarımızın temelinde 
Çanakkale insanını, o ebedî âbideyi kaybetmiş olmak yatıyor. 
Öncelikle belirteyim ki, o insanlar Allah'a yakın insanlardı. Cephede, bombalar altında namaz 
kılacak kadar yakın... Savaşırken oruç tutacak kadar yakın... Her mermi sıkıda besmele 
çekecek kadar yakın... 
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Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla beraberdik. Çanakkale Cephesi Komutanı 
da Alman Mareşal Liman Von Sanders'ti. Sanders günlerden bir gün cepheyi teftişe geldi. 
Mehmetçikler önünde dizilmişti. Sıranın başındaki askere sordu: 
"İyi savaşıyor musun?" 
"Evet" dedi Mehmetçik. 
"Peki niçin savaşıyorsun?" 
Cevap, Mehmetçiğin Allah'a yakınlığını haykırıyor. Dedi ki: 
"Allah rızası için." 
Alman Mareşal Liman Von Sanders çarpıldı âdeta. Sırada dizili askerlerin en az on tanesine 
aynı sorulan sordu ve bir birine yakın cevaplar aldı. Allah rızası için savaştıklarını söylediler. 
Sonunda mareşal, subaylarımıza döndü ve: "Bravo beyler," dedi, "yaptığı işi Allah için yapan 
evlâtları olan bir millet mahvolmaz." 
O insanlar kararlı ve fedakâr insanlardı. Edremitli Seyit Çavuş, toplara mermi kaldıran 
mancınık bozulduğunda çaresizliğe teslim olmuyor, imkânsızlıktan kendi sağduyusu ve 
kararlılığıyla imkân çıkarıp her biri 250 okka çeken top mermilerini bütün gün sırtında 
taşıyarak, ellerinde zaten sınırlı sayıda bulunan toplardan birkaçının devre dışı kalmasını 
önlüyordu. Her fırsatta imkânsızlıkları ileri sürüp atılımı başkalarından bekleyen bizlere ibret 
olsun! 
O insanlar cesur insanlardı. Yahya Çavuş, emrindeki son birkaç Mehmetçikle tam üç alay 
düşmana karşı bütün gün savaşıyor, son askeri şehit olmadan, savunmasına bırakılan tepeyi 
düşmana teslim etmiyordu. 
Eski Çanakkale Valilerinden Nail Memik Bey, bu kahramanlık karşısında ağlıyor, bir dörtlük 
yazıp Yahya Çavuş ve arkadaşlarının mezar taşı yapıyordu: 
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Bir kahraman takım ve Yahya Çavuş'tular, Tam üç alayla burda, gönülden vuruştular. Düşman 
tümen sanırdı bu şahlanmış erleri, Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. 
Zaferi hak etmişlerdi. Allah da ihsan etti. Hepsi bu... 
O insanlar yardımsever insanlardı. İngilizler esir aldıkları yaralı asker ve subaylarımızı canlı 
canlı denize atarken, bizim insanlarımız yaralı düşman askerlerini sırtında taşıyor, kaskatı 
kesilmiş peksimetinin yarısını onlara veriyordu. 
O insanlar gerektiğinde sert, ama her zaman mert insanlardı. Savaşta bile hileye tenezzül 
etmezlerdi. Ahlâk dışı usuller kullanmazlardı. O kadar ki İngiliz komutanlar Avustralya'dan 
getirdikleri meşhur Anzak askerlerine gaz maskesi dağıtmak istediklerinde Anzak askerleri 
şu gerekçe ile maske istememişlerdi: 
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"Düşmanımız o kadar merttir ki, zehirli gaz atmaya tenezzül etmez." 
Oysa aynı tarihlerde İngiltere Harbiye Nazırı Sör Vins-ton Çörçil, Gelibolu'ya yığdığı 
kuvvetlerine zehirli gaz kullanma emri veriyor, gerekçesini de şu şekilde açıklıyordu: 
"Türkler insan sayılmaz, fare gibi zehirlemelismiz." 
O insanlar vatansever insanlardı. Bunun delili olarak size bir mektup aktaracağım. 18 Mayıs 
1331 tarihini taşıyan bu mektup Çanakkale savaşları sırasında yaralanan bir subay tarafından 
kaleme alınmıştır. Şöyle diyor: 
"Sebeb-i hayatım, feyz-ü refikim, sevgili babacığım ve valideciğim, 
"Arıburnu'nda ilk girdiğim muharebede sağ yanımdan kurşun geçti. Hamd olsun kurtuldum. 
Fakat bundan son- 
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ra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından, bir hatıra olmak üzere, 
şu mektubu yazıyorum. 
"Hamd ü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki, beni bu rütbeye kadar îsal etti. Siz de ebeveynim 
olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise 
öylece yetiştirdiniz. Sebeb-i feyz-ü refikim ve hayatım oldunuz. Sizlere çok teşekkür ederim. 
"Şimdiye kadar milletimin bana verdiklerini bugün hak etmek zamanıdır. Mukaddes vatanî 
vazifemi ifaya cehd ediyorum. Şehadet rütbesine suud edersem, Cenab-ı Hakk'm sevgili bir 
kulu olduğuma inanacağım. 
"Sevgili babacığım ve valideciğim... 
"Gözbebeğim olan zevceni Münevver ve Allah emaneti oğlum Nezihçiğimi evvela Cenab-ı 
Hakk'm, saniyen sizin himayenize tevdi ediyorum. Onlar hakkında ne mümkünse lütfen 
yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesi ile siz de refikamla birlikte sa'y ediniz. Şehadetimi 
duyduğunda refikam mutlaka çok müteessir olacaktır. Teselli ediniz. Mu-kadderat-ı İlâhiye 
böyle imiş deyiniz. 
"Sevgili baba ve valideciğim... 
"Belki bilmeyerek size karşı kusur işlemiş olabilirim. Beni affediniz. Lütfen hakkınızı helâl 
ederek ruhumu şâd ediniz. Bana, vatanın, uğruna ölünecek mukaddes bir değer olduğunu 
öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Fatihalarınız kabrimi nurlandıracaktır. 
"Sevgili hemşirem, Lütfiyeciğim... 
"Bilirsin seni pek severim. Buna rağmen belki sana karşı da kusur ettiğim olmuştur. Beni affet. 
Hakkını helâl et. Ruhumu şâd et. Yengen Münevver Hanımla yeğenin Nezih'e sen de yardımcı 
ol. Hepinizi Cenab-ı Hakk'm lütuf ve himayesine tevdi ediyorum. 
"Ey akraba ve ehibbâ ve eviddâ! 
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"Cümlenize elveda! Cümleniz hakkınızı helâl ediniz. Benim tarafımdan hakkım cümlenize 
helâl olsun. Ebediyen Allahaısmarladık. 
"Sevgili babacığım ve valideciğim. Sakın üzülmeyiniz. Şehit babası, şehit anası olduğunuz için 
şükrediniz. Ebediyen Allahaısmarladık. (Oğlunuz Mehmed Tevfık)" 
Bölük Komutanı Mehmed Tevfik Efendi bu mektubu fırsat bulup ailesine gönderemedi. Yarası 
iyileşir iyileş-mez cepheye, iman ve vatan savunmasına koşmuş ve mektubunda yazdığı gibi 
şehit olmuştu. Mektup, ailesine gönderilen eşyalarının arasından çıktı. Şehit kanma 
bulanmıştı. 
Onlar böyle oldukları için, Allah, Âl-i İmran Sûresi 123. âyetinde vaat ettiği yardımını 
gönderdi. "Şayet sabreder, Allah'tan korkarsanız ve düşmanlarınız da hemen o anda üzerinize 
gelirse, Rabbiniz, işaretlenmiş beş bin melekle size yardım eder." 
Size şimdi Anzak askerlerinden 4/165 künyeli istihkâm eri Frederik Rişard'm hatıralarından 
birini aktaracağım. 
Frederik Rişard şöyle bir hatırasını naklediyor: 
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12 Ağustos 1915 günü taarruza kalktık. 163. Tümen'i-miz her bakımdan üstün dövüşürken 
çok garip bir şey oldu. Berrak gökyüzünde birden somun ekmeği biçiminde altı veya sekiz 
beyaz bulut belirdi. Rüzgar olmasına rağmen, bulutlar, 60 rakımlı tepenin üstünde hareketsiz 
duruyordu. 
"Bulut kümesinin tam altına gelen yerde, toprağa yakın bir bulut daha belirdi. Yaklaşık 250 
metre uzunluğunda, 65 metre yüksekliğinde idi. Oldukça yoğun görünüyordu. Katı bir madde 
gibiydi. Ve İngiliz birliklerinin sadece 100 metre kadar uzağında bulunuyordu. 
"O sırada 4. Norfolk Taburu 60 rakımlı tepeye doğru hücuma kalkmıştı. Tepenin Türklerden 
alınması an mese- 
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leşiydi. Bizimkiler doğruca bulutun içine girdiler. Son erine kadar görüyordum. Nihayet hepsi 
bulutun içinde kayboldu. Hepsi gözümden silinince, bulut, sanki yükünü almış gibi ağır ağır 
yükselmeye başladı. Diğer bulutlarla birleşti ve kuzeye doğru uzaklaştı. 
"Bir daha 4. Norfolk Taburu'ndan hiç kimse haber alamadı. Tek bir eri ya da subayı geri 
dönmedi. Sır oldular." 
Allahu Tealâ'nın, Âl-i İmran Sûresi'nin 123. âyetindeki vaadini yeniden hatırlayalım: 
"Şayet sabreder, Allah'tan korkarsanız ve düşmanlarınız da hemen o anda üzerinize gelirse, 
Rabbiniz, işaretlenmiş beş bin melekle size yardım eder." 
Yardımın iki şartı var: Sabretmek ve istemek... 
"İsteme"nin özünde ise olumsuz şartlara teslim olmadan elden geleni yapmak yatıyor. 
Onlar imkânsızlıklara sığınmadılar, şartlara teslim olmadılar, ellerinden geleni yaptıktan 
sonra Allah'a iltica ettiler ve imkânsızı başardılar. 
Önce zaferi hak etmek lâzım. 
KORKMA, SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL SANCAK! 
RTAOKULA GİDİYORDUM. Denizci olduğu için ayda yılda bir eve uğrayan rahmetli babam, bir 
gün elinde kalın bir kitapla odama girdi. Girer girmez de sordu: "Mehmed Akif i seviyor 
musun?" 
"Çok," dedim sorunun ne getireceğini düşünerek, "çok seviyorum." 
"İstiklâl Marşı'nı biliyor musun?" diye sordu bu kez... 
"Sular, seller gibi," diye cevaplandırdım sevinçle, "on kıtasını birden, okuyayım mı?" 
"Mehmed Akif in el yazısından oku!" dedi ve elindeki kalın kitabı masaya koydu... 
Kitap açık vaziyette masanın üstünde duruyor, ama satırlar küsmüş gibi benimle 
konuşmuyordu. Çünkü benim öğrendiğim alfabeden farklı bir alfabe ile yazılmıştı. Demek çok 
sevdiğim Akif, çok sevdiğim, okurken ve dinler- 
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ken heyecanlandığım İstiklâl Marşı'nı bu alfabeyle yazmıştı. Peki İstiklâl Marşı'nın yazıldığı 
alfabeyi ben niçin çözemiyordum? Bu soru çelik temren gibi beynime saplandı! 
Çözümsüzlüğün ortasında kala kaldım. Babam son derece üzgün bir yüz ifadesiyle, "Eyvah!" 
diye söylendi, "El yazısını okuyamadığına Mehmed Akif çok üzülmüştür." 
Akif i üzmüş olma ihtimali öylesine içime oturdu ki, Osmanlıca "Safahaf'ı kaptığım gibi, bu 
işlerden anlayan akrabamız Remzi Amca'ya götürdüm ve on beş gün içinde bu kitabı 
okuyabilir hâle gelmem için yardım etmesini rica ettim. Çünkü on beş gün sonra babam 
motoruyla sefere gidecek, kim bilir bir daha ne zaman dönecekti? 
Çok şükür o süre içinde yazıyı söktüm. Ve babamın evden çıkmak üzere olduğu sırada 
karşısına çıkıp Mehmed Âkifin el yazısını okuyabildiğimi söyledim. Oldukça şaşırdı ve bir iki 
yerden okuttu. Sonra İstiklâl Marşı'nı okumamı istedi. Sesimi yükselttim: "Korkma, sönmez 
bu şafaklarda..." 
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On kıtayı esas duruşta dinledi. Marş bitince, "Aferin" dedi, "Mehmed Akif, şimdi seni çok 
seviyor." Eşiği geçtikten sonra birden döndü. Gözlerimin içine gülümseyerek baktı ve ekledi: 
"Baban da seni çok seviyor." 
Hayatım boyunca babamdan duyduğum tek sevgi sözcüğü budur ve bu yüzden İstiklâl 
Marşı'nın yüreğimdeki yeri çok ayrıdır. 
Babacığım, gurbet dönüşü getirdiği bir kitapla beni ödüllendirdi. Kitabın adı "Tarih-i Naima." 
Böylece tarihe seyahatim başlamış oldu. 
İstiklâl Marşı'mızın ilk mısraınm ilk kelimesi, kuşkusuz "besmele" ile döşenmiş, ilhamını da 
Peygamber-i Âli-şan Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında 
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sığındığı mağarada, muhteşem yol arkadaşı Hz. Ebube-ı |                 kir'in endişelenmesi üzerine 
söylediği teselli cümlesinin 
ilk kelimesinden almıştır: "Korkma ey Ebu Bekir, Allah bizimledir!" 
Yüreğini ilhamının kaynağına kilitledikten sonra, Akif, marşın gerisini hızla getirmiştir: 
 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son 
ocak ,ı ı                       O benim milletimin yıldızıdır parlayacak 
j'l '|                      O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
1921 yılıydı. Yaklaşık altı ay kadar önce, (23 Nisan 1920) Büyük Millet Meclisi açılmış, 
yürekleri tutuşturan istiklâl ateşi tüm Anadolu'da zaferden zafere koşmaya başlamıştı... 
Gönülleri tutuşturup coşturacak bir marş oluşturma arzusu bu sırada kendini gösterdi. Bu 
arzu, önce, ülkeyi karış karış gezen "Heyet-i İrşadiye Teşkilâtı" mensuplarından geldi. Erkân-ı 
Harbiye Reis Vekili Miralay İsmet Bey'e arzularını rapor ettiler. Kabul gördü ve konuya ilişkin 
olarak Maarif Vekâleti tarafından 500 lira ödüllü bir yarışma açıldı. İstiklâl Marşı olmaya lâyık 
bulunacak şiirin yazarına 500 lira nakdî ödül verilecekti. 
Bu para dönemin şartlarına göre oldukça cazipti. Yarışmaya tam 724 şiir geldi. Fakat hiçbiri 
beğenilmedi. Bunun üzerine Maarif Vekili (Millî Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi, son derece 
kifayetli ve anlamlı şiirler yazan Mehmed Akif in de yarışmaya katılmasını istedi. Ödül 
yüzünden (parayla yazmış olmamak için) katılmadığı anlaşılınca para ödülü kaldırıldı. 
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Ve Mehmed Akif, Taceddin Dergâhı'na (Ankara'da) kapanıp İstiklal Marşı'mızm ilk mısramm 
ilk kelimesini "besmele" eşliğinde döşedi: "Korkma!" 
Eserini 17 Şubat 1921'de tamamlayıp Maarif Vekâletine gönderdi. Âkifin şiiri Büyük Millet 
Meclisi'nin 1 Mart 1921 tarihli oturumunda söz alan Hamdullah Suphi tarafından okundu ve 
her kıtası milletvekilleri tarafından coşkulu bir şekilde alkışlandı. 
Ve 12 Mart 1921... Büyük Millet Meclisi, o gün Mehmed Âkifin şiirinin "Milli Marş" güftesi 
olmasını kararlaştırıp kanunlaştırdı. Âkifin şiiri kanunlaşıp resmiyet kazandıktan sonra, 
Hamdullah Suphi tarafından Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okundu ve bütün mebuslarca 
ayakta alkışlandı. 
Yıllar sonra Mehmed Akif e İstiklâl Marşı'mn eskidiğini, yeni bir tane daha yazmak gerektiğini 
söylediklerinde hastaydı. Yatağında hışımla doğruldu ve şöyle kükredi: 
"O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir fecayi (facialar) karşısında bunalan 
ruhların ıstıraplar içinde halas (kurtuluş) dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o 
günlerin kıymetli bir hatırasıdır... O şiir bir daha yazılamaz, onu ben de yazamam. Onu 
yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lâzım. O şiir artık benim değil, milletin 
malıdır. Benim, millete en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı 
yazdırmasın." 
BU ÜLKE BİR ZAMANLAR EZANSIZDI 
VVEL ZAMAN İçinde, kalbur saman içinde, devletler içinde devletlü, azametlü, faziletlü, 
asaletlü, şefkatlü, adaletlü, himmetlü, gayretlü bir devlet varmış: 
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Adı Osmanlı Devleti imiş... 
Namı-şanı tutmuşmuş cihanı... Fetih aşkı ilâ-yı keli-metullah aşkıyla bütünleşip yakmışmış 
padişahların yüreğini... 
Derken, padişahlardan bir Yavuz Padişah bakmış bakmış da dünya haritasına, burma 
bıyıklarına el atmış; düşünceye varmış ki, beynini çatlatırcasma... 
Düşünmüş, bakmış; her bakışı haritada yol olup beldelere akmış. Sonrasında çağırmış 
huzuruna serhatlarda şöhret bulmuş, nam salmış yiğit vezirlerini, beylerini, hocalarım... 
Gösterip dünya haritasını, şöyle kükremiş: 
"Bu dünya bir padişaha çok, amma iki padişaha azdır!" 
BİZ  OSMANLIYIZ     221 
Her padişah ülkeler fethede ede dünyanın hemen yarısına yakınma hüküm geçirmiş. Her 
fethe "Allah" diye çıkılmış, "Bismillah" diye hücuma kalkılmış, ve her fetihten sonra girilen 
şehrin en büyük kilisesi camiye çevrilip ilk iş olarak ezan-ı Muhammedi okunmuş: 
"Allahü ekber, Allahü ekber!" 
Ardından koca koca camiler inşa edilmiş. Kimisine çift minare konmuş, kimisine dört minare, 
kimisine de altı... Kimisi Sultanahmet diye, kimisi Fatih diye, kimisi Selimiye diye ün yapmış. 
Minareler ezan içinmiş. Mukaddes gün ve gecelerde her minareye bir davudi sesli müezzin 
çıkar, çifteleme, üçleme ezanlarla semaları zikirle doldurur, meleklerin omuzlarında miraç 
eden tekbir, bulutlarda bir bütün hâline gelip Yüce Yaratıcı'nm katma ulaşırmış: 
"Allahü ekber, Allahü ekber!" 
Sonra ezan cehdi, ilâ-yı kelimetullah coşkusu, faziletsiz, adaletsiz aydının Avrupalılaşma 
histerisine kurban edilmiş. Bazıları ikbale tırmanırken, devlet ikbalden düşmüş. Düşünce 
işgallere uğramış. Haçlı zihniyeti, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış mübarek vatan 
topraklarına girip camilere çan takmaya kalkmış. 
Derin bir hicranla yüreği kavrulmuş Müslüman milletin; mukaddesat şairimiz Mehmed Akif, 
inim inim inlemiş o zaman; kâh inim inim inlemiş, kâh gürül gürül gürle-miş: 
Teselliden nasibim yok, hazân ağlar baharımda; Bugün bir hânümansızserseriyim öz 
diyarımda! 
Ne hüsrandır ki: Şark'm ben vefasız, kansız evlâdı, Serapa Garb'a çiğnettim de çıktım hâk-i 
ecdadı! 
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Hayâlimden geçerken şimdi; Fikrim hercümerc oldu, Selâhaddin-i Eyyûbîlerin, Fâtihlerin 
yurdu. 
Ne zillettirki:Nâkûs, inlesin beyninde Osman'ın, Ezan sussun, fezalardan şilinsin yâdı 
Mevlâ'nın! 
Ne hicrandır ki: En şevketli bir mazi serâb olsun, O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb 
olsun! 
Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Hân 'm; Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri 
Orhan 'm; 
Ne heybettir ki: Vahdetgâh-ı dinin devrilip, taş taş, Sürünsün şimdi milyonlarca me'vasız 
kalan dindaş! 
Yıkılmış hânümanlaryerde işkenceyle kıvransın; Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce 
doğransın! 
Dolaşsın, sonra, İslâm 'm haremgâhmda nâmahrem... Benim haklom, sus ey bülbül, senin 
haklan değil matem! 
Fezalardan Mevlâ'nın yâdı silinmesin, ecdat yadigârı mabetlerde "nâkûs/çan" inlemesin, 
diriliş müjdesi mateme bürünmesin diye top yekûn millet ayaklanmış ve ezanına, Kur'an'ına, 
camiine, kısacası varlık hikmetine sahip çıkma cehdiyle silâha sarılmış... 
"Ezan susmaz! Fezalardan Mevlâ'nın yâdı silinmez!" diye kükremiş. 
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Öyle bir atılma atılmış ki düşman üstüne, haaayt bre! Düştüğü yeri yakmaca, vurduğu yeri 
kırmaca, ölmece, ölümde dirilmece... 
BİZ  OSMANLIYIZ  |  223 
Kur'an'ını kurtarmış, ezanını kurtarmış, camiini kurtarmış kendi varlık hikmetiyle birlikte... 
Kurtarmış ölüm pahasına, fukaralaşma pahasına; bacılar, analar, nineler, dedeler bile görev 
almış mukaddes savaşta... Savaşı zafere götürmüşler. 
Her türlü yokluğa katlanmışlar. 
Yememişler günlerce, içmemişler, dayanmışlar. "Tek vatan kurtulsun, vatanı vatan yapan 
ezan kurtulsun!" diye... 
Yürekler İstiklâl Marşı'nda atmış yıllar yılı, İstiklâl Marşı'ndaki derin manada kükremiş 
vicdanlar: 
Ruhumun senden İlâhî budur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli... Bu 
ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli,                ' ' 
Ebedî, yurdumun üstünde benim, inlemeli. 
Derken, günün birinde ezan susmamış mı? Derken, fezalardan "Mevlâ'nın yâdı" silinmemiş 
mi? Eyvanlar, eyvahlar olsun! Şaşırmış millet: 
"Düşman mı dönmüş gerisin geriye?" diye sormuşlar birbirlerine, "Kordonboyu'ndan denize 
döktüğümüz kötü Yunan palikaryaları İstanbul'dan sahile mi çıkmış?" 
Verecek cevap bulamamışlar. Aynaya koşup kendilerine bakmak istemişler; "Bu biz miyiz?" 
sorusuna bir cevap bulabilme ümidiyle... 
Ama aynadaki görüntüden utandıkları için bakama-mışlar! 
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Düşünüp kalmışlar, öylece yıkık, mahzun, derin hicranda; emellerinin enkazı altında suskun, 
çaresiz kalakalmışlar... 
Bir varmış, bir yokmuş... 
Neler olmuş, neler neler olmuş! 
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... 
Cinler cirit atarken millî vicdan içinde... 
Ezanı atmışlar minareden aşağıya! 
Oldürememişler çok şükür, ama dili tutulmuş... 
Minareler de millete benzemiş bir zaman... Millet kadar suskun, millet gibi elemli ve ürkek... 
Ezansız minare, hürriyetsiz millet... İkisinin de, "Niçin varız?" sorusu cevapsız... 
Ve derin, ama sessiz haykırışlar! 
BİZ OSMANLIYIZ 
YAVUZ BAHADIROĞLU 
Osmanlı toplumu, bir "sevgi, şefkat ve yardım toplumu"ydu. Devlet, "hayat 
ve hayrat devleti", insan "hayrat ve hasenat insanı"ydı. 
Osmanlı'da hayat ahirete dönüktü. Ahirete dönük olduğu için de hayatta 
fuzulî şeylere yer yoktu. 
Osmanlı insanı "kıble yürekli'ydi. Faziletliydi, dürüsttü, çevreciydi, 
medeniydi, nazikti; cihana örnekti. Hedef ve gayret sahibiydi. Zaferler ve 
başarılar hayatın bir parçasıydı. 
Osmanlı'da, insan hakları gözetilirdi. Herkes ibadetinde, kıyafetinde, 
seyahatinde, ticaretinde özgürdü. 
Osmanlı'da "güçlü olan haklı" değil, "haklı olan güçlü"ydü. Adalet duygusu, 
hayatın her alanını kaplamıştı. 
Devlet milletle bütünleşmişti. Farklı kültürler, asırlarca barış içinde bir 
arada yaşamıştı. 
Osmanlı, yetiştirdiği "cevher insan"larla dünyaya nam salmıştı. 
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Tarih gerçek bir "ibret aynası" ve tam bir "tecrübe tahtasf'dır. Ve boşuna 
yaşanmış bir tecrübeler yığını değildir. 
Bugün, geçmişimizden ders almanın ve “yeniden Osmanlı” demenin tam 
zamanı... 
Yavuz Bahadıroğlu _ Biz Osmanlı'yız 
 


