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BAÞLARKEN

Saatlerce dinlediðimiz konferanslardan, seminerlerden, sohbetler-
den vs. geriye ne kalýyor? Söylenenlerin çoðu unutuluyor. Birkaç ilginç
örnek hafýzamýzda yer ediyor; onlarý hatýrladýðýmýzda pek çok konuyu
öðrendiðimizi fark ediyoruz. Karþýlaþtýðýmýz onca insaný birbirinden na-
sýl ayýrt ediyoruz? Farklý yönleriyle.

Devletler ve topluluklarla ilgili yazýlanlarýn çoðu birbirinin ayný
gibi görünüyor: Þurada kuruldu, burada yýkýldý, þu savaþlarý yaptý,
bu antlaþmalarý imzaladý vs. Bunlarýn çoðu da unutulup gidiyor.
Devletleri ve topluluklarý zihnimizde yer ettirecek olan onlara ait
ilginç ayrýntýlardýr.

Bu çalýþmada devletlerin ve topluluklarýn tarihlerini uzun uzadýya
anlatmadýk. Amacýmýz bütün bir dünya tarihini anlatmaktan ziyade bu
tarihin satýr aralarýnda kalan bazen hazin, bazen komik, bazen zekice,
bazen bilgisizce gerçekleþen ilginçlikleri derlemekti. Bunun için de
devletleri ve medeniyetleri birbirinden farklý kýlan ve hafýzalarda kalý-
cý hale getiren ilginç ayrýntýlarý seçtik. Bu olaylarýn günümüze benzer
taraflarýný vurgulamaya çalýþtýk. Bu kitap, yaklaþýk üç yýl süren, dört
yüzden fazla kitabýn taranmasýyla oluþturulan bir çalýþmadýr bütün ta-
rih dostlarýnýn faydalanabilmesi dileðiyle…

Remzi ÇAVUÞ
Sorgun /YOZGAT
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MISIR TARÝHÝ

Firavunlarýn Yönetim Sýrrý
Halký zulüm ile yöneten firavunlar, halkýn uyanmamasý için kendi-

lerinde ilahi özelliklerin olduðunu ilan ederlerdi. Firavunlar bazý dö-
nemlerde kendilerini “tanrýnýn oðlu” bazý dönemlerde “tanrý” bazý dö-
nemlerde ise halk ile tanrý arasýnda “aracý” olarak tanýtmýþlardýr.1 Hal-
ký da bu safsatalarýna inandýrmak için çaba harcamýþlar; bu konuda
putperest din adamlarýnýn da desteðini almýþlardýr. Tabi ki bu destek
karþýlýksýz deðildir. Din adamlarý da firavunlardan istedikleri ayrýcalýk-
larý kopararak lüks bir hayat sürmüþlerdir.

Firavunlarýn Köleleri
Mýsýr halkýnýn inancý âdeta firavunlarý yüceltmek ve onlara ebediyen

hizmet etmek üzerine kurulmuþtu. Çünkü onlar halkýn gözünde birer
tanrýydý(?). Bu sapýk inanýþtan gücünü alan firavunlar, dilediklerini yap-
makta serbestlerdi.2 Ahali onlardan hesap soramazdý. Halk firavunun
her dediðini yapmak zorundaydý. Bu, âdeta saplantý haline gelmiþti.

Mýsýrlýlar, firavun için her hizmeti en güzel þekilde yapmaya hazýr-
dý. Muazzam piramitlerin yapýlmasý halkýn birçoðunun firavunlarý ko-
ruma isteðinden kaynaklanýyordu. Eski Mýsýrlýlarýn inancýna göre fira-
vunlarýn hükümdarlýðý öldükten sonra da devam ederdi.3

Piramitlerin Sýrrý
Eski Mýsýrlýlar öldükten sonra bedenin gökyüzüne çýkýp Ra’ya (Gü-

neþ tanrýsý) ulaþacaðýna(!) inanýrlardý. Piramitler de tanrýya ulaþacak
bir merdiven olarak görülürdü.4 Kendilerini “tanrý” ve halk için bir

9

1 Baines, John ve Malek, Jaromir; Eski Mýsýr, Ýst., 1986, Ýletiþim, Sayfa: 206
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3 Özer, Ord. Prof. Yusuf Ziya; Mýsýr Tarihi, TTK, Ankara, 1939, Sayfa: 135
4 Genç Larousse, Cilt: 11, Sayfa: 3328



kurtarýcý olarak tanýtan firavunlar bu inançtan da en iyi þekilde fayda-
lanmayý bilmiþler ve kendileri için bugün bile hâlâ ayakta duran deva-
sa piramitleri yaptýrmýþlardýr.

Dördüncü sülalenin, ikinci firavununa ait olan Keops Piramidi dün-
yanýn yedi harikasýndan biri olarak kabul edilir. Hacmi 2.515.000 met-
reküptür. Yüksekliði 147 metredir.5 Bu piramidin yapýmý 20 yýl kadar
sürmüþ ve yapýmýnda 100 bin iþçi çalýþmýþtýr.6 En hafifleri 20, bazýlarýnýn
ise 30 tona ulaþtýðý bu taþ bloklarýn nasýl taþýndýðý, bunlarýn üst üste na-
sýl konduðu, inþaatýn nasýl yapýldýðý ise hâlâ önemli bir soru olarak dur-
maktadýr. Fakat bilinen bir þey vardýr ki o da binlerce insanýn büyük iþ-
kencelere ve zorluklara maruz kalarak bu taþlarý taþýmak zorunda kalma-
sýdýr. Tanrý olarak tanýdýklarý firavunlar, onlara merhamet etmiyordu.

Tarým zamanýnda tarlalarýnda çalýþan köylüler, diðer zamanlarda fi-
ravunlarýn piramitlerini yapmak için çaba sarf etmiþlerdir. O dönem-
lerde hiçbir getirisi olmayan bu taþ yýðýnlarý için binlerce insanýn alýn
teri ve ekonomik geliri harcanmýþtýr.

Bazý piramitlerin içindeki ilginçlikler de hâlâ tam olarak çözülebil-
miþ deðildir. Bu ilginçlikler þöyle sýralanabilir: Ýçine maya katýlmadýðý
halde piramidin içine býrakýlan sütün yoðurt olmasý, suyun losyon ha-
line gelmesi, jiletlerin keskinleþmesi, hayvan leþlerinin uzun süre çürü-
meden durabilmesi, firavunun mezarýna yýlda iki defa güneþ ýþýðý gel-
mesi (doðduðu ve tahta çýktýðý günde), piramitlerin içinde radyasyon
izlerine rastlanmasý, içinde hiçbir iletiþim aracýnýn çalýþmamasý, vs.

Eski Mýsýr’da halký meþgul etmek için piramitlerin yapýmýnda çalýþ-
týrmak yerinde bir uygulama olsa gerek. Maksat, gerçekleri araþtýrma-
yan, hayatý sorgulamayan, hesap soramayan bir toplum oluþturmaktý.
Günümüz toplumu, kendisini geliþtirmekten alýkoyan hangi firavunla-
ra, hangi piramitleri yaptýðýnýn farkýnda mýdýr acaba?

Yardýmcý Haþereler
Eski Mýsýrlýlardan bazýlarý, ölüye yardýmcý olacaðýna inanarak me-

zara balýk, yýlan, hamamböceði ve diðer bazý böcek türlerini koyarlar-
dý. Rahiplerin hazýrlayarak sattýðý Ölüler Kitabý’ný da mezara koymak
vazgeçilmez bir uygulamaydý.7 O dönemde ölümden bile para kazanan
yine putperest din adamlarý oluyordu.

T a r i h t e  Ý l g i n ç  G e r ç e k l e r
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Mýsýr’da ilahi dinleri yaymak için çaba gösteren peygamberlerin
önündeki en büyük engel, putperest din adamlarýydý. Çünkü yeni bir
dinin yayýlmasý eski dine mensup din adamlarýnýn bütün çýkarlarýnýn
sona ermesi demekti.

Mumyalar
Öldükten sonra dirilmeye inanan eski Mýsýr halký, ölülerini mum-

yalayarak gömerdi. Firavunlarýn cesetleri en iyi þekilde mumyalanýrdý.
Onlarýn mezarýna deðerli eþyalar ve günlük hayatta kullandýðý araç ge-
reçler de konulurdu. Bu mezarlarýn hýrsýzlardan korunmasý için meza-
rýn yerinin gizlenmesine çok özen gösterilir, ilgili mimar ve iþçiler öl-
dürülürdü. Öldürülenlerin tanrýya kurban verildiði söylenerek iþlenen
cinayete de iyi bir kýlýf bulunmuþ olurdu.

Ölü Ticareti
Eski Mýsýr din adamlarý, halkýn dini inançlarýný suiistimal ederek

zenginleþiyordu. Bu zenginlik ve güç o hale gelmiþti ki firavunlar bile
bazý dönemlerde din adamlarý ile baþa çýkmakta zorlanýyordu.

Mýsýr halkýnýn tamamýnýn ayný inancý paylaþmadýðý muhakkaktýr.
Bazý dönemlerde her nasýlsa mezarlar bulunmuþ ve soyulmuþ, mumya-
lar yerlerinden alýnarak paramparça edilmiþtir. Öldükten sonra tanrý-
larýn arasýna karýþacaðýna inanýlan firavunlar, kendi cesetlerini bile ko-
ruyamamýþlardýr.

Yirminci yüzyýl baþlarýnda, birçok mumya çalýnarak müzelere taþýn-
mýþtýr. Açýkça ölü ticareti yapýlmaktadýr, fakat meraklýlarýna satýlan
mumyalarýn hepsi çok da eski deðildir. Kýzgýn çöllerin kumu cesetleri
birkaç senede kurutarak mumyalanmýþ gibi yapmaktadýr. Eski Mýsýr
devri ile hiçbir ilgisi olmayan bazý cesetler kýzgýn kumlardan alýnarak
bantlara sarýlýp satýlmýþtýr.8

Gerçekleþen Rüya
Firavun II. Ramses9, bir gece rüyasýnda büyük bir ateþ görür. Ku-

düs’ten çýkan ateþ büyüyerek Mýsýr’a yaklaþýr ve Ýsrailoðullarýnýn evleri
hariç, diðer evleri yakar. Firavun, rüyasýný tabircilere anlattýðýnda, on-
lardan Ýsrailoðullarýndan çýkacak bir kiþinin Mýsýr’daki kurulu düzeni
bozacaðýný öðrenir. Bunun üzerine II. Ramses, Ýsrailoðullarýnýn bundan

M ý s ý r  T a r i h i
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9 Bucaille, Dr. Maurice ve Fatoohi, Dr. Louay ve Al-Dargazelli, Prof. Dr. Shetha; Musa 

ve Firavun Çýkýþ Kitabý, Gelenek, 2003, Sayfa: 136



sonra doðacak olan bütün erkek çocuklarýnýn öldürülmelerini emre-
der.10 Bu emir üzerine binlerce masum bebek öldürülür.

Ýsrailoðullarý arasýnda çýkan bir hastalýk da özellikle çok sayýda
yetiþkin erkeði öldürmüþ ve kadýnlarýn çoðu dul kalmýþtýr. Firavu-
nun, erkek çocuklarý öldürtmesi ve hastalýktan da yetiþkin erkekle-
rin ölmesi iþ gücü olarak kullanýlan Ýsrailoðullarýnýn nüfusunu çok
azaltmýþtýr.11

Ýsrailoðullarýndan bir anne yeni doðurduðu bebeðini firavunun
adamlarýnýn cinayetinden kurtarmak için bir sepetin içine koyarak Nil
Nehri’nin sularýna býrakýverir.12 Nehir, firavunun sarayýnýn yakýnýn-
dan geçmektedir. Nehrin üzerinden yüzerek akýntý yönünde gitmekte
olan sepetin içindeki bebek fark edilir ve firavunun yanýna getirilir. Bu
çocuk Hz. Musa’dýr. (a.s.)

Firavun, eþinin ýsrarlý ricasý üzerine bu çocuðu öldürmekten vazge-
çer ve onu sarayýnda büyütür.13 Yüceler Yücesi, firavunun düzenini alt
üst edecek peygamberi firavunun sarayýnda büyüttürmüþtür. II. Ram-
ses, yýllar sonra kendisini periþan edecek kiþiyi sarayýnda büyüttüðü-
nün farkýnda bile deðildir. Rüyanýn yorumunu yaptýrmýþ, gerçeði öð-
renmiþ, ürkmüþtür. Baþýna gelebilecekleri bilmesine raðmen buna en-
gel olamamýþtýr.

Kurulu düzeni daðýlmýþ; Hz. Musa (a.s.) ile girdiði mücadele sonu-
cunda ölmüþtür.

Kurbanlýk Kýzlar
Mýsýr, etrafý çöllerle kaplý bir ülkedir. Nil, bu ülkenin hayat damarý

gibidir. Hayat âdeta bu nehrin etrafýnda þekillenir. Nehrin taþmadýðý yýl-
larda büyük kýtlýklar görülür. Nil’e duyulan aþýrý ihtiyaçtan kaynaklansa
gerek, Mýsýr halký zamanla onu tanrýlaþtýrmýþtýr(?).14 Suyun asýl kaynaðý-
ný unutup da çeþmeyi önemseyen aklý kýtlar gibi davranmýþlardýr. Hedi-
yeyi gönderen kralý unutarak elçiye hürmet eden bedbaht misali...

Mýsýr’ýn Müslümanlarýn elinde olduðu dönemdir. Amr b. Âs Mýsýr
valisidir. Bir gün yerli halktan bir grup valinin yanýna gelir. “Ey ku-
mandan! Bizim Nil Nehri için eskiden beri uyguladýðýmýz bir âdetimiz

T a r i h t e  Ý l g i n ç  G e r ç e k l e r

12

10 Kazancý, Doç. Dr. Ahmet Lütfi; Peygamberler Tarihi, Cilt: 2, Zaman, Sayfa: 132,133
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12 Kazancý, Doç. Dr. Ahmet Lütfi; a.g.e., Sayfa: 135
13 Kazancý, Doç. Dr. Ahmet Lütfi; a.g.e., Sayfa: 137
14 Özer, Ord. Prof. Yusuf Ziya; Sayfa: 12



var. Onu yapmazsak nehir taþmaz. Bunun sonucunda ise kuraklýk
olur.” derler. Vali, “Bu âdet nedir?” diye sorar. Onlardan biri þu ceva-
bý verir: “Biz, haziran ayýnýn on ikinci günü, bekâr bir kýzý, anne ve ba-
basýný razý ettikten sonra alýr, güzel bir þekilde süsleriz. Sonra da onu
Nil Nehri’ne atarýz.” der. Bunu duyan Amr b. Âs, “Ýslam da böyle bir
þey yoktur! Bizim dinimiz böyle batýl âdetlerin hepsini ortadan kaldýr-
mýþtýr.” der. Böyle canice bir uygulamaya izin vermez.

Mýsýr’da olagelen bir yanlýþ uygulama daha böylece sona erer.15 Za-
limce olan bu gelenek Mýsýr’ýn ilk dönemlerinden beri görülmekte-
dir.16 Kim bilir kaç masum kýzcaðýz nehirdeki timsahlara yem olmuþ
veya Nil’in sularýnda boðulmuþtur.

Napolyon’un Oyunlarý
Osmanlýlar, 1517’de Ridaniye Zaferi sonunda Mýsýr’ý Memluklu-

lardan almýþtý. Mýsýr Avrupalý devletler tarafýndan Uzak Doðu’ya
ve Afrika’ya açýlan bir kapý olarak görülüyordu. Bu bölgeyi iþgal et-
mek için harekete geçen ilk Avrupalý devlet ise Fransa olmuþtu.
Kendilerini güçlü, Osmanlýyý zayýf olarak görmeleri onlarý cesaret-
lendirmiþ ve Napolyon’u büyük bir ordu ile bölgenin iþgali ile gö-
revlendirmiþlerdi.

Napolyon, Mýsýr’ý elde edebilmek için, yalan yanlýþ aklýna her gele-
ni söylemekten çekinmemiþti. Fransýzlarýn Müslüman olduðunu, Mý-
sýr’ýn iþgalinin Osmanlýnýn isteði üzerine yapýldýðýný ve asýl niyetinin
Kölemen beylerini etkisizleþtirmek olduðunu ileri sürmüþtü(!) Yalan
ve aldatýcý sözlerle bölgeyi ele geçirmeyi amaçlamýþtý.17 Bölgedeki va-
lilere yazdýðý mektuplarda dost gibi görünmüþ onlarý kandýrabilmek
için birbirinden süslü kelimeleri seçmiþti. Yalana, hileye, dolandýrýcýlý-
ða alýþkýn olmayan Müslüman halk, Napolyon’a kanmýþtý.

Osmanlý ordusunu küçümseyen, Avrupa’yý kasýp kavuran Napol-
yon, ayný baþarýsýný (!) Türk ordusu karþýsýnda gösteremedi. Akka’da,
Cezzar Ahmet Paþa komutasýndaki Osmanlý ordusu karþýsýnda ilk ve
en büyük maðlubiyetini yaþadý. (1799) Ne gariptir ki onu maðlup eden
ordu “Nizam-ý Cedit” denilen ve Fransýz usulünde kurulan bir orduy-
du.18 Sistem ayný olsa da ruh farklýydý, yürekler farklýydý.

M ý s ý r  T a r i h i
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Bu yenilgiyi bir türlü sindiremedi Napolyon. Kahire’ye döndüðün-
de yenilmediðini bile iddia etti, fakat inandýrýcý bulunmadý.19 Ziya Pa-
þanýn dediði gibi: “Ayinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz.”

Mýsýr’da baþarýlý olamayan ve can telaþýna düþen Napolyon, 22
Aðustos 1799’da orduyu generallere býrakarak Mýsýr’dan gizlice kaçtý.20

Bir zamanlar kendisine, “Hükümdarlar asil sülalelere dayanýrlar,
hâlbuki sizin böyle bir geçmiþiniz yok.” diyenlere, “Benim soyumun
asaleti de benimle baþlar.” demekteydi Napolyon. Bu hýrslý generalin
ömrünün bir dönemi çok parlak gibi görünse de sonu çok periþan ol-
muþtur. Son günlerini geçirdiði hapishane hücresinde ona gardiyanlar
bile acýr duruma gelmiþtir. Kim bilir belki de kaç defa, “Hey gidi gün-
ler!” demiþtir.

Taþlar
Mehmet Ali Paþa, III. Selim dönemindeki karýþýklýklardan istifade

ederek Mýsýr’a vali olmayý baþaran kurnaz, hýrslý ve isyankâr bir insan-
dýr. Böyle bir kiþinin Mýsýr’a vali olmasý Fransa’yý bölgeyi sömürebilme
konusunda ümitlendirmiþ ve Fransýz devlet adamlarý onunla dost ge-
çinmeye çalýþmýþtýr.

1801’de Mehmet Ali Paþa, Ýngiliz ve Fransýz erkânýndan iki yetkili
þahýsla Ýskenderiye civarýnda gezinirken, onlara Eski Mýsýr dönemin-
den kalma iki büyük taþ sütunu göstererek bunlarý Ýngiltere ve Fran-
sa’ya hediye etmek istediðini söyler. Her iki yetkili, Avrupa devletleri-
nin Mýsýr’dan getirdikleri taþlarla ülkelerinin önemli meydanlarýný süs-
lediklerini hatýrlarlar. Zaten sömürmeyi düþündükleri bir bölgenin yö-
neticisini kýrmanýn hiç de uygun bir davranýþ olmayacaðýný düþünerek,
M. Ali Paþanýn teklifini hemen kabul ederler. Bu taþlarý memleketle-
rine götüreceklerdir.

Her iki devlet de hazýrlýklara baþlar. Ýngiltere çok büyük masraflar
yapmasýna raðmen 250 ton aðýrlýðýndaki sütunu ülkesine taþýyamaz.
Büyük bir ekonomik zarara uðrar. Hâlbuki Fransa’dan bu iþ için kullan-
mak üzere büyük paralarla gemi bile almýþtýr. Fransa ise bu iþi iyiden
iyiye gurur meselesi yapar ve sütunlarý taþýmaya kesin karar verir. Bu iþ
için özel gemi inþa eder. Sütun, dikdörtgen prizma olduðu için, çölde
yuvarlamak zor olacaktýr. Bu yüzden büyük çabalar harcanarak sütun
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yuvarlak hale getirilir. Bu iþ aylarca sürer. Sütun Nil’de bekletilen ge-
miye yüklenecektir. Taþýn yüklenmesiyle gemi birden dibe oturur. Ge-
miyi kurtarmak 7 ay kadar sürer. Bine yakýn kiþi bu iþle 4 yýl boyunca
meþgul olur. Hiçbir getirisi olmayan bu taþ Fransýz ekonomisini büyük
zarara uðratýr.21

Mýsýr Valiliði
Mýsýr Valisi Mehmet Ali Paþanýn Osmanlýya karþý gösterdiði is-

yankâr tavýr, Mýsýr’ý sömürmek için fýrsat kollayan Avrupalý devletle-
rin iþine yaramýþtýr. Mýsýr, özerk bir valilik olduktan sonra Avrupalý
devletler burayý yavaþ yavaþ kontrol altýna almaya baþlamýþ ve 1882’de
bölgede Ýngiliz yönetimi resmen baþlamýþtýr.

1848’de Mýsýr’da yönetime geçen I. Abbas, misyonerlerin faaliyet-
lerini engellediði için “katý yürekli” olarak nitelendirildi. Sait Paþa
(1854-1863) misyonerlerin faaliyetlerine müsamaha gösterdiðinden
“eþsiz adam” olarak nitelendirildi.22 (Ayný dönemde II. Abdülhamid’e
de düþmanlarý tarafýndan “Kýzýl Sultan” lakabý takýlmýþtýr.)

Kavalalý Hidiv Ýsmail Paþa idareyi ele alýnca ona Avrupa devletleri
bol bol yardýmda (borç) bulundular. Ancak sonra da birdenbire borcu-
nu ödemesini istediler. Ýsmail Paþa ise borçlarýna karþýlýk Mýsýr Hükü-
metinin Süveyþ Kanalý üzerindeki hisselerini sattý.23
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YUNAN TARÝHÝ

Baskýn
Eski Yunan komutanlarýndan Ýfkrat, bir ovada ordugâhta idi. Spar-

talýlarýn gecebaskýný düzenleyeceðini öðrendi. Akþam saatlerinde or-
dusunu ordugâhýn yakýnýndaki bir bölgede gizledi. Ateþler yakýlarak
ordugâhta asker olduðu görünümü saðlandý. Geceleyin Spartalýlar boþ
ordugâha baskýn yapýnca Yunan askerleri gizlendikleri yerlerden çýka-
rak Sparta ordusunu kuþattýlar.24 Kimin kime baskýn yaptýðý karýþtý.
Baskýn yapmayý amaçlayanlar, baskýna uðramýþlardý.

Köleler
Eski Yunan’da kölecilik oldukça yaygýndý. M.Ö. 311 yýlýnda ya-

pýlan bir sayýma göre sadece Atina’daki kölelerin sayýsý 400 bin ci-
varýndaydý.25 Savaþlar köle edinmenin bir yoluydu, fakat bu kölele-
rin hepsi savaþ esirlerinden edinilmiþ deðildi. Eski Yunan’da hür
insanlarýn köle durumuna düþebilme ihtimali vardý. Mesela fakirlik
köleliðe giden bir yoldu. Belli miktarda tarým üretimini saðlayama-
yan iþçi de köle durumuna düþebiliyordu.26 M.Ö. IV. yüzyýl sonunda
20 bin civarýnda Atina vatandaþý fakirlik sebebiyle vatandaþlýk hak-
kýný kaybetmiþtir.27

Eski Yunanistan’da insan, varlýðýný kaybettiðinde, eþya gibi alýnýp
satýlan, yargýlamaya bile gerek duyulmadan öldürülebilen bir “hiç” olu-
veriyordu.

Ýlk Çað medeniyetlerinin çoðunda kölecilik vardýr. Kölelere yak-
laþým tarzý ve onlara yapýlan muamele toplumdan topluma deðiþiklik
gösteriyordu. Hititler, köleleri “yarý insan” kabul etmiþ, Roma ve
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Yunanlýlarýn bazý dönemlerinde köleler insan yerine bile konmamýþ-
týr. Satacaklarý köleleri kýyafetsiz bir þekilde teþhir etmeleri28 Yunan-
lýlarýn kölelere verdikleri deðeri kýsmen de olsa ortaya koyan farklý
bir uygulamadýr.

Savaþ esirlerine kötü muamele yapýlmasý Eski Çaðla sýnýrlý kalma-
mýþtýr. Yakýn tarihimizdeki savaþlarda da masum insanlara zulmedil-
miþtir. II. Dünya Savaþý sýrasýnda Rus askerleri Almanya’da; Almanlar,
Doðu Avrupa ülkelerinde; Amerikalýlar, Filipinlerde on binlerce kadý-
nýn namusunu kirletmiþlerdir.29 Sýrplar 1992-1993’de Bosna’da ayný
çirkinliðini tekrarlamýþlardýr30 ve bütün bunlar, insan haklarýnýn çok-
ça konuþulduðu bir dönemde olmuþtur.

Ay Gibi Ýþaret
Ýlk Çað medeniyetlerinin genelinde anlam verilemeyen tabiat olay-

larýndan çekinme ve onlara kutsiyet atfetme oldukça yaygýndý.

Eski Yunan komutanlarýndan Nikias, Syrakusa’da askerî harekâtý
bir ay tutulmasý yüzünden ertelemiþtir.31 Gerçekleþen ay tutulmasý
ilahî bir ikaz gibi veya uðursuzluk olarak yorumlanmýþtýr.

Medlerle Lidyalýlarýn savaþtýðý bir gün (M.Ö. 28 Mayýs 585), Tha-
les’in daha önceden de tespit ettiði gibi, güneþ tutulmasý olmuþtu. Gün
geceye dönüþmüþtü âdeta. Ýki taraf da bunu ilahi bir ihtar sayarak, sa-
vaþý sonra erdirip barýþ yapmýþlardý.32

Ýnsan ve Kýyafeti
Eski Yunan generallerinden Flopinin kýlýk-kýyafetine pek özen gös-

termezdi. Bir gün Atinalýlardan birinin evine yemeðe davet edildi. Da-
vet edildiði yere, ev sahibinden önce gidince pejmürde giyiniþli gene-
rali evin hanýmý karþýladý. Evin hanýmý Flopinin’i odunlarý kesmeye
gelen kiþi zannederek ona odunlarý kestirmeye baþladý. Az sonra gelen
ev sahibi bu durum karþýsýnda þaþkýna döndü ve generale, “Ne yapýyor-
sunuz, general?” diye sorunca piþkinliðini bozmayan general, “Kýyafet-
sizliðimin cezasýný çekiyorum.” dedi.33
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Vatandaþ Olmak
Bazý kaynaklar Eski Yunanlýlarýn özgürlükçü düþünce ve demokrasi

anlayýþýnda Avrupa’ya öncülük ettiðini söylese de Eski Yunan’da, yak-
laþýk olarak, toplumun sadece %5’i vatandaþ statüsüne sahipti.34 Eski
Yunan demokrasi anlayýþýnda kadýnlarýn söz hakký yoktu.35 Borçlarýný
ödeyemeyen insanlar borç aldýklarý kiþilerin kölesi durumuna gelebili-
yorlardý.36 

Kýlavuzu Hayvan Olanlar
Eski Çað medeniyetlerinden bazýlarý hayvanlara da kutsiyet at-

fetmiþ ve onlarýn hareketlerinden manalar çýkarmýþlardýr. Eski Mý-
sýrlýlarýn alacaklarý kararlarda, özenle koruduklarý “apis öküzü”nün
hareketleri etkili olurken, Romalýlar kutsal saydýklarý bir tavuk cin-
sinin, yemini yeyip yememesine göre savaþa çýkýp çýkmamaya karar
veriyorlardý.

Yunan asýllý Spartalýlar, ordularýnýn önünde kutsal bir hayvan yü-
rütürlerdi. O hayvan nerede oturursa ordu orada konaklardý. Yeni þe-
hir kurmak için de bu metodu kullanýrlardý. Hayvanýn yattýðý yere þe-
hir kurulurdu.37

Hinduizm de ise “inek” kutsal kabul edilir. Onun kesilmesi veya
herhangi bir zarara uðratýlmasý yasaktýr. O, insan olmayan bütün mah-
lukatýn sembolü olarak kabul edilmiþtir. Ýnek, yolun ortasýna yatsa, ta-
þýtlar onu rahatsýz etmemek için yolunu deðiþtirir.

Hindistan’da Müslümanlar ile Hindularýn arasýný bozmak isteyen
batýlý casuslarýn en çok kullandýklarý provokasyon, Müslüman kýyafeti
giyerek, Hindu mahallesinde kurban bayramýnda inek kesmeleri ol-
muþtur. Bu gibi olaylar üzerine baþlayan iç çatýþmalar aylarca sürerdi ve
iþ sadece casuslarýn faydasýna olurdu.

Ava Giden Avlanýr
Tarihin her döneminde savaþlarda hile yapmak çok önemlidir. An-

cak yapýlacak hilenin baþarýsý o hilenin daha önce yapýlmamýþ olmasý-
na baðlýdýr. Bu konuda Ýskender’in yaptýðý hile çok dikkat çekicidir.
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M.Ö. 333 yýlýnda Büyük Ýskender Þam civarýnda bulunan Sur Ka-
lesi’ni az bir kuvvetle kuþattýrýp asýl orduyu gizledi. Kaledeki düþman
askerleri karþýlarýnda az sayýda askeri görünce cesaretlenerek dýþarýda-
ki askerin üzerine taarruza geçtiler. Düþman askerlerinin tamamen dý-
þarý çýktýðýný gören Ýskender gizlediði birlikleri de harekete geçirdi ve
kaleyi almayý baþardý.38 Baþarýlý kiþilerin sýrlarý da farklarý deðil midir?
Farklý düþünüp, farklý çalýþýp, farklý davranmalarý…

Yunanlýlarý Kurtaran Zihniyet
Yunanlýlar Osmanlý Devleti’nin hâkimiyeti altýnda yüzyýllarca ra-

hat bir þekilde yaþamýþlardý. XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Avrupalý devlet-
lerin kýþkýrtmalarý sonucunda Osmanlýya karþý isyan etmiþler ve yine
bu kýþkýrtmalar sonucunda baðýmsýz bir devlet kurmuþlardý.

1897’de Osmanlýnýn Yunanlýlar ile yaptýðý Dömeke Savaþý’nda, Yu-
nan güçleri Osmanlýnýn karþýsýna çýkamayacak þekilde maðlup edilmiþ
ve Atina’nýn yolu Osmanlýya açýlmýþtý. Yunan Devleti’nin sonra erme-
si kaçýnýlmaz hale gelmiþti. Avrupalý büyük devletlerin araya girmesi
Yunan Devleti’ni bir defa daha kurtardý. Ýmzalanan Ýstanbul Antlaþ-
masý ile Osmanlý, savaþ öncesi sýnýrlara dönmek zorunda kalmýþtýr. Os-
manlýnýn kazandýðý zafer yok sayýlmýþ meydanda savaþý kazanan Os-
manlý masa baþýnda kaybetmiþti.39

Kan mý Petrol mü
Ýngiltere’nin, I. Dünya Savaþý sýrasýnda Osmanlýdan kopardýðý pet-

rol bölgelerine rahatça yerleþebilmesi için Türkleri oyalamasý gereki-
yordu. Yunanlýlarý, Anadolu’yu alabilecekleri vaadiyle harekete geçir-
di. Yunanlýlarýn, ordularý daðýlmýþ bir ülkede bile tam bir baþarý saðla-
yamayacaðýný bilen Ýngilizler, onlarý her fýrsatta desteklemekten geri
durmadýlar. Yunanlýlar ve yerli Rumlar bu hayalin peþine takýlarak Ba-
tý Anadolu’da binlerce masum Türk’ü, kadýn-çocuk, yaþlý hasta deme-
den öldürdüler.

Petrol uðruna binlerce Türk ve Yunan insaný kayýp verilmiþti. Yüz-
yýllarca kardeþçe yaþamýþ olan bu iki milleti XIX. yüzyýlýn baþlarýnda
Rusya kendi emelleri için birbirine düþürmüþtü; sonra da Ýngilizlerin
ihtiraslarý bu iki milleti birbirine kýrdýrmýþtý. Petrolün deðeri kanýn
önüne geçmiþti.

T a r i h t e  Ý l g i n ç  G e r ç e k l e r

20

38 Bilgisever, Evrim; a.g.e., Sayfa: 20
39 Uçarol, Dr. Rifat; Siyasi Tarih, Filiz, Ýst.,1995, Sayfa: 370,371,372



Churchill, Avam Kamarasýnda yaptýðý bir konuþmada bu durumu
açýkça teyit ediyordu: “Efendiler, þunu iyi biliniz ki bir damla petrol,
bir damla kandan daha kýymetlidir.”40

Maymunun Zaferi
Bazen bela hiç umulmadýk yerden gelir. Düþmanýn ve dostun kim

olduðu fark edilemez. Yardýmýn da nereden ve ne þekilde geleceði
kestirilemez. 

Yunan Kralý Aleksandros, Ýngiltere’den aldýðý yardýma da güvene-
rek Türkiye’nin iþini bitireceðine inanýyordu. Türkiye üzerine geniþ
çaplý bir saldýrýyý düþündüðü günlerde düzenlediði bir eðlence ortamýn-
da, “Gelecek hafta Ýstanbul’da vereceðim ziyafete hepiniz davetlisiniz.”
demiþti.

O gece Yunan kralýnýn taþkýnlýklarý sabaha kadar devam etmiþti.
Büyük bir zaferin hayaliyle yaþayan Aleksandros o gecenin sabahýnda
hava almak için bahçeye çýkmýþtý. Bahçede kendi halinde duran may-
mun bir anda kralýn üzerine atýldý.

Yanýndaki adamlarý maymuna engel olamamýþlardý. Maymun, kra-
lýn kolundan ýsýrmýþtý. Kral bu küçücük yarayý ilk anda pek önemseme-
di. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra kral çýðlýk çýðlýða baðýrmaya ve
etrafýna saldýrmaya baþladý. Gerçek anlaþýlmýþtý: Yunan Kralý Aleksan-
dros kudurmuþtu. Doktorlarýn da tavsiyesi ile kral bir odaya kilitlendi.
Odada kafasýný duvarlara çarpa çarpa ve çýðlýklar atarak can verdi.
Böylece Avrupa’nýn yardýmlarý ile þýmaran bir kralýn sonunu bir may-
mun hazýrlamýþtý.

Zulmü ile tanýnan, Hz. Ýbrahim’e karþý mücadele eden Nemrut’u
bir sivrisinek, Yunan kralýný da bir maymun öldürmüþtü. Çevresine
karþý kendini çok büyük görenler, çok küçük þeylerden dolayý dünya-
dan ayrýlmýþtý.
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ROMA TARÝHÝ

Roma, bütün Akdeniz havzasýný ele geçirmeyi baþarabilen bir impa-
ratorluktu. Bu imparatorluðun bünyesinde hür sayýlabilecek insan ol-
dukça az olmuþ ve baðlý eyaletlerin geneline “sömürge” muamelesi ya-
pýlmýþtý. Devlet hazinesi baðlý eyaletlerden alýnan vergilerle doldurul-
muþtu. Roma’nýn eyaletlerine uyguladýðý vergiler o kadar aðýrdý ki ver-
gisini ödeyemeyen kiþiler bazen kendilerini bazen de çocuklarýný köle
olarak satmak zorunda kalýyorlardý.41

Roma Ýmparatorluðu kurulduðu dönemden 313 yýlýna kadar çok
tanrýlý bir inanca sahip olmuþtu. Romalýlar putperest olduklarý dönem-
de tanrýlarýnýn heykellerini yapmýþlar ve onlarý týpký bir insan gibi tas-
vir etmiþlerdi. Filistin’de ortaya çýkmýþ olan Hristiyanlýða Roma, önce
çok sert bir þekilde karþý çýkmýþ ve bu dinin taraftarlarýný yok etmeye
çalýþmýþtý. Hristiyanlýðýn yönetim kadrolarý arasýnda da yayýlmasýnýn
bir sonucu olarak bu din 313 yýlýnda Milano Fermaný’yla serbest býra-
kýlmýþtý. Yüzyýllarca putperest olarak yaþayan Romalýlar için eski
inançlarýný terk etmek pek de kolay olmamýþ, Hristiyanlýða eski inanýþ-
larýndan kalma uygulamalarý da katmýþlardýr.

Roma’da Baba Olmak
Roma’nýn eski dönemlerinde ailede, tam bir baba otoritesi vardý.

Bütün aile üzerinde baba, mutlak otorite sahibiydi. Çocuklarýný ve
eþini isterse köle olarak satabilirdi. Oðullar en üst makamlara bile
gelseler varlýk sahibi olamazlar, bütün varlýklarý babalarýnýn sayýlýr-
dý. Baba isterse yetiþkin oðlunu bile kendi hükmü ile öldürtebilirdi.
Buna devlet karýþmazdý.42 Baba ölene kadar çocuklarý onun kölesi
gibiydi.43
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Gladyatör
Romalýlar, savaþlarda esir aldýklarý güçlü kuvvetli esir erkekleri

gladyatör olarak yetiþtirir ve onlarý eðlence günlerinde arenalarda dö-
vüþtürürlerdi. Gladyatörler ölümüne dövüþürdü. Galip olan maðlup
olaný affedecek olsa da halkýn baskýsý sonucu maðlubun öldürülmesi
gerekirdi. Halk, gladyatörlerin birbirlerini öldürmesini seyretmekten
zevk alýrdý. Er ya da geç arenalarda öldürüleceðini bilen gladyatörler-
den bazýlarý intihar ederdi.44

Ölüme mahkûm edilen insanlar, günlerce aç býrakýlan aslan ve kap-
lanlarýn önüne atýlýrdý. Halk için insanlarýn vahþi hayvanlar tarafýn-
dan parçalanarak yenmesi ayrý bir zevk idi.45

Dünyevi bütün zevkleri sonuna kadar tüketen insanlarý zamanla ar-
týk hiçbir þey tatmin etmez olmuþ, Romalýlar insaný insan yapan has-
letleri kaybetmiþlerdi.

Roma’yý Kim Yaktý
Roma, 18 Temmuz 64 gecesi büyük bir yangýn yaþamýþtý. Halk bun-

dan Neron’u sorumlu tuttu. Halkýn imparatora karþý bakýþ açýsý iyice
kötüleþti. Neron, üzerindeki kötü bakýþlarý baþka alana kaydýrmak için
yangýndan Hristiyanlarý sorumlu tuttu. Ardýndan Hristiyan avý baþlat-
tý. Onlarý vahþi hayvanlarýn önüne atarak46 bir taþla iki kuþ vurdu.
Hem kendisini temize çýkardý hem de pek hoþlanmadýðý Hristiyanlarý
cezalandýrdý.

Roma, bu dönemde putperestti. Tanrýlarýný insan þeklinde düþünür-
ler ve onlarýn heykellerini yaparlardý. Tanrýlarý oldukça fazlaydý. Hris-
tiyanlar azýnlýktaydý. Söz sahibi deðillerdi. Haklarýný arayamýyorlardý.
Adalet güçlünün yanýndaydý.

Saygý Dediðin
Roma imparatorlarý kendilerini büyük görme eðiliminde olduklarý

gibi halkýn da kendilerine karþý olaðanüstü bir saygý göstermesini bek-
lemiþlerdir. Bazý dönemlerde kendilerine “tanrý” (deus) diye hitap edil-
mesini isteyen imparatorlar bile çýkmýþtýr.47
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Devlet adamlarý sürekli olarak saygý görme ve hatýrlanma ihtiyaçla-
rýndan kaynaklansa gerek ülkenin çeþitli yerlerine heykellerini yaptýr-
mýþlardý. Onlar için halk tarafýndan hatýrlanmak çok önemliydi. Unu-
tulmak acý bir durumdu. “hatýralardan silinmenin” bir ceza olarak da
uygulandýðý görülürdü. Mesela Ýmparator Maximinus, bu cezaya çarp-
týrýlanlardandýr.48

Eski Roma’da, imparatorlara gösterilen saygý çok abartýlmýþtý, Ýmpara-
tor Tiberius zamanýnda, imparatorun adý ve resmi kazýnmýþ sikkelerle tu-
valete girmenin çok büyük cezasý vardý. Bu hareketi yapanlar, imparator
aleyhtarý sayýlýr ve görüldükleri yerde hemen yakalanýp hapsedilirlerdi.49

Pompei’nin Sonu
Pompei halký bedenî zevklerini tatmin konusunda sapýklýða vara-

cak þekilde ileri gitmiþti. Onlardan bugüne ulaþan kalýntýlar bile onla-
rýn nasýl bir rezil hayatýn içinde yaþadýklarýný göstermektedir.

Ýmparator Titus (79-80) zamanýnda Pompei’de, önce bir deprem
olur. 24 Aðustos 79’da Vezüv yanardaðý patlar.50 Ýnsanlar yanarak can
verir. Pompei harap olur. Þehrin üzeri yanardaðýn kýzgýn külleri ile
kaplanýr. Fuhþun iyice yaygýnlaþtýðý bu toplum, tamamen ortadan kalk-
mýþtýr. Ayný dönemde Roma’da üç gün devam eden bir yangýn ve pe-
þinden veba salgýný yaþanýr.(80)51

Ýlk Çaðýn Köleci Devleti
Kitle köleciliðine dayanan iþ sistemi, Roma devlet ve ekonomisinin

bel kemiðini oluþturdu. Devletin veya özel þahýslarýn malý sayýlan kö-
leler, bütünüyle hukuksuz býrakýlmýþ ve Roma’da kölelere temel insan
haklarý hiçbir zaman tanýnmamýþtý.52 Köleler eþya gibi görülürdü.53 Di-
ðer kavimlerin kendilerine köle olarak yaratýldýklarýný düþünen Roma-
lýlar54, kölelere karþý merhametsizce davranýrlardý. Efendisinin intihar
etmesine mani olamayan köleler de öldürülürdü.55
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Unut Gitsin
Sezar, ekonomik durumun kötüye gittiði dönemde büyük eðlence-

ler tertipleyerek halkýn dikkatini daðýtmaya çalýþmýþtý.

Günümüzde iflasa doðru sürüklenen þirketlerin aþýrý biçimde reklam
yaparak kendilerini iyi durumdaymýþ gibi göstermeleri Sezar’ýn bu tak-
tiðine ne kadar benzemektedir.

Din ve Ölüm
Roma Ýmparatoru I. Theodosios, Hristiyanlýktan ayrýlmanýn veya

ona karþý gelmenin ölüm cezasýný gerektirdiðini ilan etmiþti.56 Bu saye-
de din deðiþtirmelerin önüne geçilmiþti. Dinlerini deðiþtirenler ölüm
cezasýna çarptýrýlmamak için, bu durumu gizlemek zorundaydý.

Katil Prenses
452 yýlýnda Attila, Roma üzerinde üstünlük kurmuþ ve bu devleti

kendisine baðlama çalýþmalarýna baþlamýþtý; ancak papa, Roma Ýmpara-
toru ve Hristiyan dünyasý adýna, Roma’yý kendilerine baðýþlamasý için
yalvarýnca, Attila, Roma’yý, Hun Devleti’ne baðlamaktan vazgeçmiþ-
ti.57 Attila, Roma dönüþünde aðzýndan kan gelerek ölmüþtü. Ölümün-
den Roma’dan gelen bir prenses sorumlu tutulmuþtu. Yine hile kazan-
mýþtýr savaþý. Koskoca devletlerin yapamadýðýný bir kadýn baþarmýþtý.

Ateþe Saygý
Romalýlarýn Kapitol’deki tapýnaklarýnda sürekli yanmasýna özen

gösterdikleri bir ateþ vardý. Bu ateþin sürekli yanmasýný temin eden gö-
revlilerden birisinin ihmali sonucunda ateþ sönecek olursa sorumlu ki-
þi diri diri mezara gömülürdü.
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ÇÝN TARÝHÝ

Kurbanlý Mezarlar
Eski Çin’de Þang Sülalesi zamanýnda insan kurban etme geleneði

vardýr. Kral ölünce bazý insanlar kurban edilerek kralýn mezarýna ko-
nulurdu.58 Kurbanlar genellikle kralýn yakýnlarýndan olurdu. Hüküm-
dar ve soylular öldükleri zaman, karýlarý, cariyeleri, hizmetçileri, köle-
leri, atlarý ve köpekleri ile beraber gömülürdü.59 O günlerde çevresin-
deki kiþiler kralýn daha uzun ömürlü olmasý için gayret sarf ederlerdi;
çünkü hayatlarý onun hayatýna baðlý idi.

Ýnsanlarý kurban etme uygulamasý çok nadiren de olsa eski toplu-
luklarýn bazýlarýnda görülmüþtür. Bu uygulamanýn, iþlediði cinayetlere
kýlýf bulmak isteyenler tarafýndan baþlatýldýðý sanýlmaktadýr.

Önce Kurtlar Doysun
Altý Sülale Devri (220-581) þeflerinden biri, halkýn, kurtlarýn aç-

lýktan insanlara saldýrarak onlarý yediklerini söyleyip þikâyet etmesi
üzerine; “Hayvanlar aç, karýnlarý doyarsa artýk sizleri yemekten vazge-
çerler.”60 demiþtir.

18. yüzyýlda Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’nin halkýn “Açýz,
yiyecek ekmek bile bulamýyoruz!” sözlerini ileten elçiye karþý “Ekmek
bulamýyorlarsa, pasta yesinler.” dediði rivayet edilir. Bu davranýþlar
idarecilerin halktan ne kadar uzak olduðunun en acý örnekleridir. Oy-
sa Türk-Ýslam tarihi halkýn içinde halkla beraber olan yöneticilerin
hikâyeleri ile doludur.
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Damgalý Askerler
Çin Ýmparatorlarýndan Çu Wen, askerlerin yüzlerini kýtalarýnýn

numarasý ile damgalatýyordu. Böylece askerlikten kaçanlar kolaylýk-
la tespit edilip baþlarý kesilerek öldürülüyordu. Askerlerin alýnlarýný
damgalatarak onlara iþkence eden Çu Wen, kendi oðlu tarafýndan
öldürüldü.61

Çin Ýnceliði
Çinlilerin en belirgin özelliklerinden biri düþünce ve davranýþlarda

inceliðe özen göstermeleridir.

Eski Çin’de öðretmen, talebenin omzuna elini dayayýp kulaðýna bir
þeyler söylemek isterse, talebe eliyle derhal yüzünü kapatýrdý ki nefe-
sinden öðretmeni rahatsýz olmasýn.62

Çin halký ince düþüncesi ve nezaketi ile de bilinir. Zulmü ile ün sa-
lan yöneticilerin davranýþlarýný bütün halka teþmil etmek haksýzlýk olur.

Örnek Öðretmenler
Çin halký büyüklerinin tecrübelerine önem verirdi.

Bu düþünceden kaynaklansa gerek, Eski Çin’de yüksek okullarda üç
ihtiyar barýndýrýlýrdý. Böylece hem çalýþamayacak durumda olan üç
yaþlý insana sahip çýkýlmýþ hem onlarýn tecrübelerinden istifade edil-
miþ hem de bu yaþlýlar çocuklara örnek teþkil etmiþ olurdu.63

Selam
Çin âdetlerine göre yabancý elçilerin Çin imparatoruna üç defa se-

lam verip, imparatorun önünde otuz defa eðilmeleri gerekiyordu. XVII.
yüzyýl ortalarýnda Rus ve Hollanda elçileri bu geleneðe uymadýðýndan
Çin imparatoru tarafýndan kabul edilmediler.64 Elçilerin muhatap ola-
caklarý devletin gelenek ve göreneklerini bilmesi gerekir; tabi bir de
sayý saymasýný.

Sýnýflandýrmanýn Faydasý
Çin Medeniyeti’nin en önemli özelliklerinden biri, bulunduklarý

bölgedeki halký Çinlileþtirmesidir. Çin’de azýnlýkta kalan Moðol
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Kubilay Hanlýðý, halký sýnýflara ayýrdý. Sýnýflar arasý geçiþleri ve ev-
lenmeleri yasakladý. Böylece Moðol halkýný muhafaza etmeye çalýþtý.
En alt tabakadaki Çinlilerin Moðolca öðrenmesi bile yasaklandý.65

Sömürgeciliðin Böylesi
Hindistan’ý sömürgesi altýnda tuttuðu yýllarda Ýngiltere, Çin’e de af-

yon (uyuþturucu) satarak para kazanýyordu. Ýngiliz þirketlerinin Çin’e açýk
ve gizli þekilde afyon sokmasý Çin ile Ýngiltere’yi karþý karþýya getirdi. Bu
savaþ (Afyon Harbi) Ýngiltere’nin zaferi ile sonuçlandý. 1842’de imzala-
nan Nanking Muahedesi ile Ýngiliz þirketleri icraatlarýna devam etme
hakký kazandý.66 Afyon satýþlarý antlaþma ile garanti altýna alýnmýþ oldu.

Afyon Mektubu
Çin yöneticilerinden Lin Tse’in 1839’da Ýngiltere kraliçesine þöyle

bir mektup yazmýþtý:

“Haber aldýðýma göre sizin memleketinizde afyon kullanmak yasak-
mýþ ve kullananlar ceza görürlermiþ. Bunun nedeni de afyonun Ýngilte-
re halkýna fenalýk yapmasý imiþ. Kendinize kötülük yapmak istemedi-
ðinize göre, baþkalarýnýn da bu kötülüðe maruz kalmalarýný elbet iste-
mezsiniz. Çin’e sattýðýnýz afyonlar bize zarar veriyor. Çin’den aldýðýnýz
bir tek mal var mý ki size zarar versin?”67

Sömürge ve Din
Avrupa devletleri sömürmek istedikleri ülkelere önce misyonerleri

gönderiyorlardý. Böylece sömürülecek ülke daha iyi tanýnýyor, yerli iþ-
birlikçiler ediniliyor, Avrupa devletlerine karþý sempati oluþturuluyor-
du. Bundan sonra ise sömürülecek ülke ile ticari iliþkiler artýrýlýyordu.
Ortam oluþtuktan sonra ise sömürgecilik baþlýyordu.

Bu durumun farkýna varan Çinliler bazý dönemlerde misyoner ra-
hiplere pek de iyi davranmamýþlardýr.68

Amaç
Çin, her nedense tarih boyunca dýþ etkilere kapalý yaþamayý yeðle-

miþtir. Bu sayede kendi kültürünü korumayý baþarmýþtýr.
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Yabancýlara karþý ihtiyatlý davranan Çin halkýný, misyonerlerin fa-
aliyetleri zamanla tedirginleþtirmiþti; çünkü iyi niyet kötüye kullanýl-
mýþtý. Çin, 845’te bütün yabancý dinleri ülkesinde yasaklamýþtý.69

Çin Setti’ni de Aþarlar
Türk-Çin iliþkileri yüzyýllar öncesine dayanýr. Türk baskýlarý, bazý

dönemler de Çin’i o kadar zor durumda býrakmýþtýr ki Çinli yönetici-
ler Türk saldýrýlarýndan korunmak maksadýyla yüksekliði 15 metre, ge-
niþliði 9 metre, uzunluðu ise 1845 kilometre olan ünlü Çin Setti’ni
yapmýþlardýr. Bu settin yapýmý M.Ö. 214 yýlýnda tamamlanmýþtýr.70

Türkler bu setti de aþmýþlar; fakat Çin hilelerini aþmayý baþarama-
mýþlardýr. Çinliler Türk hükümdarlarýna hediye ettikleri prensesleri
vasýtasýyla Türkler arasýna ayrýlýk tohumlarýný ekmeyi baþarmýþlardýr.
1845 kilometre uzunluðundaki settin durduramadýðý hükümdarlarý,
birkaç kadýn durdurmuþtur.

Ýlginç Yaptýrýmlar
Eski Çin’de bazý yasalara uymayanlar köleleþtiriliyordu. Bu ceza ba-

zen kiþinin bütün ailesini ve komþularýný bile kapsýyordu. Yani Çin
Devleti, vatandaþlarýný birbirinin kefili olarak kabul ediyordu.71 “Bana
dokunmayan yýlan bin yaþasýn.” sözü Çin halký için geçerli deðildi.

Çin Ýþi Cezalandýrma
Çin’de idamlýk kiþi ayak uçlarýyla tahtaya basabileceði þekilde boy-

nundan bir iple asýlýrdý. Böylece kiþi dayanma gücü bitinceye kadar
ayak uçlarý üzerinde durmaya çalýþýrdý. Takati kalmayýnca kendisini sa-
lýverir ve boynundaki ip vasýtasýyla boðulurdu.72

Su damlasý ile cezalandýrma usulü de ilginçtir: Mahkûm, saçlarý kazý-
narak sessiz bir yere sýkýca baðlanýr ve kafasýna üstten su damlatýlmaya
baþlanýrdý. Özel bir düzenek sayesinde bu iþlem uzun süre devam ederdi.
Ýlk dakikalarda cezanýn aðýrlýðý pek hissedilmez. Zamanla mahkûmun
bütün dikkati, sessiz ortamda, su damlalarýna kilitlenir. “Týp týp” sesleri
zamanla gonk sesine dönüþürdü mahkûmun kafasýnda. Bunun uzun süre
devam etmesi mahkûmun acýlar içinde ölmesi için yeterli olurdu.
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Aile Hâkimiyeti
Eski Çin’de evladýn anne ve babaya itaatine önem verilirdi. Baba

veya -baba ölmüþse- anne, oðullarý kendilerine karþý kusur iþlediði za-
man idamýný isteyebilirdi ve yargýç da buna uymak durumundaydý.73
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HÝNDÝSTAN TARÝHÝ

Hindistan’ý M.Ö. 2000’li yýllarda Ari kavimleri istila etmiþtir. Sayý-
larý az olan Ariler, asimile olabileceklerini düþünerek, toplumu mes-
leklere ve sosyal statüye göre birbirine geçiþ kabul etmeyen sýnýflara
(kastlara) ayýrmýþlardý. Kiþi kendi kastýný seçemezdi. Kast doðuþtan
belliydi. Ýnsanlar; din adamlarý, hükümdar sülalesi ve askerler, tüccar
ve esnaf, çiftçiler ve iþçiler olarak ayrýlmýþtý. Ariler, böylece hem ken-
dilerini muhafaza etmiþler hem de birleþmesi çok zor olan bir toplum
oluþturmuþlardý. “Kast Sistemi” denilen bu uygulamadan dolayý Hin-
distan’da uzun yýllar millî birlik oluþmamýþtýr.

Ýlk Çað devletlerinin çoðunda görülen sýnýf ayrýmý Hindistan’da bi-
linçli ve planlý bir þekilde yapýlmýþ ve halkýn bu sistemi benimsemesi
saðlanmýþtý.

Günümüzde sýnýf ayrýmlarýnýn sürekli körüklenmesi, bazý kitlelerin
deðiþik propaganda yöntemleri ile yalnýzlýða itilmesi ve bazý milletlerin
birbirinden uzaklaþtýrýlmaya çalýþýlmasý kast sistemine ne kadar benze-
mektedir.

Kadýnýn Sadakati
Eski Hindistan’da kocasý ölen kadýnýn, kendisini ateþe atarak inti-

har etmesi bir gelenekti. Büyükçe bir ateþ yakýlýr ve kocasý ölen kadýn
bu ateþin içine atlardý. Dul kadýnýn, kocasýnýn ölü bedeniyle birlikte,
cenaze ateþinde kendini yakmasý, kadýnýn iyilik veya iffetini kanýtla-
masý olarak deðerlendiriliyordu.74

Eski Hint anlayýþýna göre, dul kalan kadýn yeniden evlenemezdi;
ölen kocalarýnýn öbür dünyada da onlarýn sevgisine ihtiyacý olduðu
düþünülerek(!), dul kadýnlar yakýlmak suretiyle ölüme mahkûm
edilirdi.75
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Ünlü seyyah Ýbn Batuta’nýn gözleri önünde üç kadýn peþi peþine
ateþin içine atlamýþlar, kadýnlarýn çýðlýklarý ve yanýk kokusuna daha
fazla dayanamayan Ýbn Batuta baygýnlýk geçirmiþti.76

Ýbn Batuta
1304’te Tanca’da doðan Ýbn Batuta, 1325’te hac ibadetini yapmak

üzere Fas’tan Mekke’ye doðru yola çýkmýþtý. Batuta’nýn 1325’te baþla-
yan dünya turu 1356’ya kadar devam etmiþti. Ýspanya’dan Çin’e, Af-
rika’dan Kýrým’a kadar çok geniþ bir coðrafyayý gezen Ýbn Batuta 31
yýlda 20.000 km yol almýþtý.

O günlerde yeterli iletiþim araçlarý olmadýðýndan krallar, beyler, vali-
ler vs. yöneticiler için deðiþik bölgelerden bilgiler veren Ýbn Batuta gibi
seyyahlar çok deðerliydi. Seyyahlarýn deðerini bilen yöneticiler deðiþik
hediyelerle onlarý ödüllendiriyordu. Böylece seyyahlarýn yol masraflarý da
çýkmýþ oluyordu. Tabi ki seyyahlýk pek de kolay deðildi. Riskliydi. Sey-
yahlar, kendilerini her an bir savaþýn içinde bulabilirler, eþkýyalarýn saldý-
rýlarýna uðrayabilirler, büyük bir fýrtýnada kaybolup gidebilirlerdi.

Kölelikten Hükümdarlýða
1210’da kurulan Delhi Türk Hükümdarlýðýnýn kurucusu Ýltutmuþ,

kölelikten gelen bir komutandý. Celaleddin Harzemþah devletine göz
dikince, Ýltutmuþ kendisine gönderdiði anlamlý mektupta, “Sizin gibi
asil bir þehzadeye bu ülkenin iklimi yaramaz.” diyerek Celaleddin’e in-
ce bir mesaj vermiþti.

Ýltutmuþ, 1234’te Betva nehri kýyýsýnda bulunan Bhilse þehrindeki 94,5
metreyüksekliðindeki bir put haneyi yýktýrmýþtý. (Bu put hanenin yapýmý-
nýn 3 asýr sürdüðü bilinmektedir) Mahakal Deo put hanesinin yýkýntýsýn-
dan çýkan taþlar Cuma Mescidi’nin giriþ kapýsýnýn önüne gömülmüþtü.77

Tevazu Sultaný
Babür Devleti, Hindistan’da 1526 ila 1858 yýllarý arasýnda hüküm

sürmüþtü. Devletin hükümdarlarýndan Âlemgir ölmeden þu vasiyette
bulundu: “Ben dünyaya eli boþ geldim, yine öyle gitmeliyim. Cenazem
için külfet lazým deðildir. Kabrim, fukara mezarý gibi yaptýrýlsýn. Evlat-
larým üzerime türbe inþa etmesin.”78 diyerek hayatta iken gösterdiði te-
vazuu öldükten sonra bile örnek olmaya devam etmiþtir.
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BÝZANS TARÝHÝ

Bizans, Roma Ýmparatorluðu’nun ikiye ayrýlmasý sonucunda (395)
Ýstanbul merkez olmak üzere kurulmuþtu. Ýmparatorluðun batýsý Ro-
ma’da, doðusu (Anadolu, Suriye, Mýsýr vs.) ise Bizans’ta kalmýþtý.

Roma ve Bizans, mezhep olarak da birbirinden ayrýydý. Katoliklik,
Roma’nýn; Ortodoksluk ise Bizans’ýn mezhebi olmuþtu. Katolikliðin dinî
liderine “papa”, Ortodoksluðun dinî liderine “patrik” denilmekteydi.

Ýki mezhep arasýndaki kavgalar uzun yýllar devam etmiþti. Papa ile pat-
riðin birbirlerini aforoz ettiði (dinden çýkardýðý) bile görülmüþtü. (1054)79

Geçen zaman, iki kilise arasýndaki ayrýlýklarý iyice keskinleþtirmiþ-
ti. Bu kavgalar bazý dönemlerde büyük katliamlara dönüþtü. 1204 yý-
lýnda yapýlan IV. Haçlý Seferi esnasýnda Latinler Ýstanbul’u iþgal etti;
þehir aylarca yaðmalandý ve binlerce Ortodoks acýmasýzca öldürüldü.

Bizans’ta, tahta geçme hususunda, saðlýklý bir veraset sistemi yoktu.
Bu yüzden sýk sýk hükümdar deðiþikliði yaþanmýþ; iç savaþlar, entrika-
lar, isyanlar vs. imparatorluðu yýpratmýþtý. 395 yýlý ile 1453 yýlý arasýn-
da Bizans, 65 ihtilal ile sarsýldý. 107 imparatordan 65’i, tahtlarýný bý-
rakmaya zorlanmýþ; boðulmuþ, kör veya kötürüm edilmiþ veyahut da
türlü iþkencelerle kafalarý kesilerek öldürülmüþtü.80

X. yüzyýlda Bizans sarayýndaki sofralarda taslar ve tabaklar altýn
ve gümüþtendi. XIV. yüzyýlýn sonlarýnda, fakirleþmenin sonucu ola-
rak Bizans sarayýnda artýk topraktan yapýlmýþ kaplar kullanýlmaya
baþlanmýþtý.81

Zulüm ile Abat Olan
Bizans Ýmparatorlarýndan Andronikos, yönetimde olduðu dönem-

lerde bazý çevrelerin nefretini kazanmýþtý. Andronikos, otoritesini
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halka zulmederek saðlýyordu. Yapmýþ olduðu zulmün bedelini, nefreti-
ni kazandýðý çevrelerin çýkardýðý bir isyan sonucunda tahtýndan indi-
rilmekle ödedi.

Devrik hükümdar, tahtýný kaybetmekle kalmadý; boynuna bir zincir
ve ayaklarýna da demirler baðlanarak zindana konuldu. Dövüldü, diþ-
leri kýrýldý, saçlarý yolundu. Kadýnlar tarafýndan tokatlandý.

Türlü iþkencelere uðrayan Andronikos bu periþan haliyle bir deve-
ye bindirilerek teþhir edildi. Halkýn çeþitli hakaretlerine maruz býrakýl-
dý. Kafasýna pislikler atýldý. Deveden indirilerek ayaklarýndan bir sütu-
na asýldý. Ardýndan da öldürüldü.(1185)82

Demokles’in Kýlýcý
Demokles, M.Ö. IV. yüzyýlda Syrakusai Kralý olan Dionysios’un

nedimlerinden biriydi. Dionysios kýsa zamanda devletini güçlendirdi.
Dionysios, yanýnda sürekli olarak bir kýlýç taþýr ve gerektiðinde kul-
lanmaktan çekinmezdi. Demokles, kral olmanýn çok rahat olduðunu
düþünüyordu. Bir gün bu fikrini krala açtý. Nedimine ders vermek is-
teyen kral, “Senin bir süre krallýðýn nimetlerini tatmaný istiyorum.
Yarýn bütün gün benim tahtýma sen otur ve ülkeyi dilediðince yö-
net.” dedi

Dionysios, o gece sürekli yanýnda gezdirdiði kýlýcýný at kuyruðundan
koparýlan bir kýl ile tahtýn üzerine astýrdý. Demokles, ertesi gün tahta
oturduðunda baþýnda düþtü düþecek þekilde sallanan kýlýcý gördü. Kra-
lýn astýðý kýlýcý indirmeye de cesaret edemedi. Kral daha sonra gelip,
“Nasýl, Demokles, krallýðýn tadýna vardýn mý?” deyince, Demokles,
“Haþmetmeap, krallýk tatlý olacaktý ama yazýk ki kýlýç Demokles’in de-
ðildi.” dedi.83

Her nimetin kendisine göre de külfeti ve tehlikesi vardý. “Demok-
les’in kýlýcý” deyimi de bu duruma iþaret etmekteydi.

Ruslarýn Din Deðiþtirmesi
Bizans’ýn, Ruslarý Hristiyanlaþtýrma giriþimleri 860’lý yýllara kadar

dayanmaktadýr. Rus akýnlarý Bizans için tehlikeli olmaya baþlayýnca
Bizans farklý bir yol izleyerek, Ruslarý Hristiyanlaþtýrmak için harekete
geçti.
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Rus hükümdarlarýndan Prens Vladimir, Bizans Ýmparatoru II. Vasi-
lios’un kýz kardeþi Anna ile evlenmek istiyordu. II. Vasilios, Ruslarýn
Hristiyan olmasý þartýyla kýz kardeþini Vladimir’e verebileceðini açýk-
ladý. 989 yýlýnda bu evlilik gerçekleþti. Rus halký da hýzlý bir þekilde
Hristiyanlaþtýrýlmaya baþlandý.84

Sistemli bir çalýþma baþlatýldý ve baþarýya da ulaþýldý.85 Bizans bu
politikasý ile hem düþmanýný etkisiz hâle getirdi, hem de düþmanýný
kendine dost yaptý.

Bizans Ýmparatoriçesi Eirene
797’li yýllarda Eirene, tahtý ele geçirmek için tahtýn sahibi olan öz

oðlu Konstantinos’un gözlerine mil çektirmiþti.86 Eirene, Bizans tahtý-
na geçen ilk kadýn olmuþtu. Ýmparator olabilmek için kendi oðluna
zulmeden Eirene’nin imparatorluðu da çok sürmedi. Eirene, bir isyan
sonucunda tahtýndan indirilip sürgün edildi. Sürgün yaþadýðý Midilli
Adasý’nda da acýnacak bir halde öldü.87

Taht kavgalarý ve entrikalar bazý dönemlerde o kadar þiddetlenmiþ-
tir ki yöneticiler devlete ve halka sahip çýkamamýþtýr; hazine taht yo-
lunda kullanýlan rüþvetlerle tüketilmiþtir.

Attila’nýn Kölesi
Hun Ýmparatoru Attila ile baþa çýkamayan Bizans, onu suikast ile

ortadan kaldýrmayý düþünmüþtü. Attila bunu adamlarýndan Edekon
vasýtasýyla öðrendi. Suikast için gelen Bigila ve yanýndaki heyete suç-
larýný itiraf ettirdi. Onlara herhangi bir zarar vermedi. Kendisine sui-
kast düzenlemek için adam gönderen Bizans imparatoruna þu mesajý
gönderdi: “Theodosios, Attila gibi, asil bir babanýn oðludur. Attila ba-
basý Muncuk’tan aldýðý asaleti muhafaza etmiþ, fakat Theodosios Atti-
la’nýn haraç-güzarý olmakla köle durumuna düþmüþtür. Kölelik haysi-
yetini de koruyamamýþtýr. Çünkü efendisi olan Attila’nýn canýna kýy-
mak istemiþtir.”88 Bu söz ile Attila, Ýmparator Theodosios’u oðlu gibi
görerek küçümsemiþ ve onun þahsýnda Bizans’ý tamamen kendi idare-
sine baðlý kabul ettiðini göstermiþti.
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Piskoposun Soygunu
Bizans’ýn Margos (bugünkü Dubrovica) piskoposu, etrafýndaki in-

sanlarý doðru yola ve iyi insan olmaya çaðýrmakla görevliydi. Oysa pis-
kopos, Konstantia Surlarý civarýnda, kýymetli madenlerden yapýlmýþ si-
lahlarý ve ziynet eþyalarý ile birlikte gömülen Hun büyüklerinin mezar-
larýný soymuþtur.89

Nike Ýsyaný
Bizans Ýmparatoru Justinian’ýn adaletsiz kararlarý üzerine Nike Ýsya-

ný’ný çýkmýþtý. Zor günler yaþayan Bizans Ýmparatoru Justinian, komu-
tanlarýnýn da planlarý doðrultusunda isyan öncülerinin bazýlarýný yaný-
na çekmeyi baþardý. Böylece isyancýlar bölünmüþ oldu. Bütün isyancý-
larýn hipodromda bir araya gelmesi saðlandý. Hipodromda bir araya ge-
len 35 bin isyancý kýlýçtan geçirildi.90

Patrikhanenin Patriksiz Günleri
Patrik II. Anastosios, Bizans’ýn son imparatoru XI. Konstantinos’un

Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleþtirme teþebbüsünden dolayý isti-
fa ettiðinden Ýstanbul fethedildiðinde(29 Mayýs 1453) patrikhanenin
baþýnda patrik yoktur ve patrikhane altý ay boþ kalmýþtý.91 Kiliselerin
birleþme ihtimalini düþünen Fatih, patrikhanenin baþýna yeniden pat-
rik seçilmesini saðlamýþtý.92
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CAHÝLÝYE DEVRÝ

Cahiliye dönemi Arap toplumunun yaþantýsý incelendiðinde, Ýslam
dininin bu topluma neler kazandýrdýðý çok daha iyi anlaþýlýr.

Cahiliye dönemi Arap Yarýmadasý’nda siyasi birlik yoktu. Küçük
devletçikler ve kabileler birbirleri ile sýk sýk savaþýrlardý. Kiþi hak ve öz-
gürlükleri yok denecek kadar azdý. Adalet güçlünün yanýndaydý. Halkýn
insanlýða yakýþmayan davranýþlarýndan hayvanlar bile zarar görüyordu.

Ýslam dininin yayýlmasý sonucunda yarýmadada siyasi birlik saðlan-
mýþ, halk içinde huzur temin edilmiþ, kendi içinde birlik saðlamaktan
yoksun olan Arap toplumu çevresinde de etkili olmaya baþlamýþtýr.

Kendin Yap Kendin Tap
Cahiliye devri Araplarý kendi elleri ile yaptýklarý putlara taparlardý.

Putlar genellikle taþtan yapýlýrdý. Daha güzel taþlar buldukça eski putun ye-
rine yenisini yaparlardý.93 Her kabilenin94, her hanenin kendisine has bir
putu vardý.95 Kendi elleri ile yaptýklarý bu putlara saygý gösterirler, onlar-
dan korkarlardý. Helvadan bile put yaptýklarý olurdu. Çölde yaptýklarý yol-
culuklar esnasýnda acýkýnca da helvadan yapmýþ olduklarý putlarý yerlerdi.

Bu Ne Perhiz
Cahiliye devri Araplarýnýn bazen bir puta koyun adadýklarý olurdu.

Adaða konu olan tehlike geçtiðinde, “O bir taþtýr; koyun ile geyiði fark
edemez.” deyip avladýklarý bir geyiði puta kurban ederlerdi. Böylece
adak iþi ucuza getirilmiþ olurdu.96

Zalimler
Cahiliye devrinde bir kýsým zümreler tanrýlarý ve taptýklarý cinleri

için bazen insan kurban ederlerdi.97 Araplar, doðan çocuklarý erkek
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olduðu takdirde þenlik yaparlar, iftihar ederlerdi. Kýz olduðu zaman sý-
kýlýr, utanýr, bahtsýz yavruyu aile için felaket sayarlardý. Kýz evladý hak-
kýndaki bu telakki, Araplar arasýnda yeni doðan kýz çocuklarýný diri di-
ri gömmek gibi bir caniliðe kadar yol açmýþtý.98

Baba, birkaç yaþýndaki kýz çocuðunu gezmeye çýkarmak bahanesi ile
annesine hazýrlattýrýr, elinden tutup onu diri diri gömeceði yere götü-
rürdü. Zavallý çocuk babasý ile gezintiye çýktýðýný zannedip sevinirdi.
Ölüm çukuru kazýlýrken, oyun oynadýklarýný zannederek, babasýna yar-
dýmcý olurdu. Babanýn elleri ile çukura konduðunda bile baþýna gele-
ceklerin farkýna varamazdý. Üzerine toprak atan babasýnýn kendisi ile
oyun oynadýðýný zanneder ve babasýna gülücükler atardý. Ölümü gü-
lümseyerek karþýlardý. Bu bir hikâye deðil, sahabeden birinin Müslü-
man olduktan sonra anlattýðý, cahiliye dönemine ait acý bir hatýrasýdýr.

Hayvanlara Yapýlan Ýþkenceler
Cahiliye devri Araplarýnýn bir kýsmý canlý hayvanlardan et kesip

yerlerdi. Develerin hörgüçlerini, koyunlarýn kuyruklarýný keserler-
di.99 Bazýlarý diri hayvandan akýttýðý kaný içer,100 bazýlarý hayvan le-
þi (kendi kendine ölen hayvan) ve yýrtýcý hayvan eti yerdi.101 Cafer
b. Ebu Talip, Müslüman olmadan önceki hallerini hatýrlayarak, Ha-
beþ Hükümdarýna, “Ey Melik! Biz, leþ yiyen kan içen bir kavim-
dik...” demiþtir.

Araplarýn Cahiliye Dönemi yaþantýsý göz önüne alýndýðýnda, Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) o bölgede Ýslam Dinini yaymak için verdiði
mücadele daha iyi anlaþýlýr. Ýnsanlýk seviyesinin altýna düþmüþ olan
insanlar öyle seviyelere çýkarýlýyor ki âdeta melekleþiyor. Öz evla-
dýný öldüren insanlar, bir sineði bile öldürmekten çekinir hale
geliyor. Ömrü kölelikle geçmiþ, küçücük çocuklardan bile korkan
insanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) eðitiminden geçtikten sonra bi-
rer aslan kesiliyorlardý. Muta Savaþý’nda Müslümanlarýn üç bin ki-
þilik mevcuduna karþýlýk Bizans askerinin sayýsý yüz bin civarýnday-
dý. Bir Müslüman’a 33 Bizanslý düþüyordu. Bu savaþa gözlerini kýrp-
madan girmiþlerdi.
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DÖRT HALÝFE DEVRÝ

Bu dönem bazý alimlerce “Cumhuriyet Dönemi” olarak tanýmlanýr.
Çünkü halifeler seçimle iþ baþýna gelmiþler ve hiçbir zaman halka hesap
vermekten çekinmemiþlerdi. Günümüzde onlarca devletin alaný kadar
büyüklüðündeki bir ülkeyi yöneten Hz. Ömer, üzerine giydiði elbisenin
bile hesabýný halkýna vermiþti. Hesap verilemeyecek bir durumlarý da
yoktu zaten. Küçük bir çocuk bile halifenin bütün varlýðýný parmaklarýy-
la hesaplayabilirdi.

Bu kitapta Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden bahsedilme-
yiþi dikkatinizi çekmiþtir, çünkü o dönem, kendi içinde bir bü-
tünlük arz etmektedir. Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu, Sonsuz Bir
Nur’dur ve mutlaka bu nurun sýrrýna erenlerden öðrenilmelidir.

Hürriyet Baðýþlamak 
Bedir Savaþý sonucunda esir edilenlerin bir kýsmý fidye karþýlýðýnda

serbest býrakýlmýþtýr. Yoksul olan bir grup esir, fidye bile alýnmadan
hürriyetlerine kavuþturulmuþ, okuma yazma bilen esirler ise okuma
yazma bilmeyen on Müslümana okuma yazmayý öðretmesi þartýyla ser-
best býrakýlmýþtýr.102 Huneyn Savaþý’ndan sonra da Müslümanlar, 6000
civarýndaki kadýn ve çocuk esiri serbest býrakmýþtý.103

Hz. Peygamber (s.a.s.) bilgi almak amacýyla bile olsa esirlere iþken-
ce yapýlmasýna izin vermemiþti.104 Ýslam dinine göre köle azat etmenin
büyük bir sevap olarak görülmesi Müslümanlarý köleleri hürriyetine ka-
vuþturmaya yönlendirmiþti. Hz. Ebu Bekir servetinin önemli bir kýsmý-
ný köleleri zalim sahiplerinin elinden kurtarmaya harcamýþtý. Bilal-i
Habeþî, Hamâme, Âmir b. Füheyre, Ubeys, Ümmü Ubeys, Ebû Fükey-
he, Zinnîre, Nehdiye ve Übeyne kurtardýðý kölelerden birkaçýdýr.105
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Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in Maaþý
Hz. Ebu Bekir (r.a.) halife olduktan sonra da geçimini saðlayabile-

cek þekilde ticaret yapýyordu. Kendisine maaþ baðlanmak istendiðinde,
“Aldýðým paranýn karþýlýðýný ödeyememekten korkarým.” diyordu.
Devlet iþlerinden baþka meþguliyetinin olmasýnýn devlet iþlerini ihmal
etmesine sebep olabileceði söylenerek maaþ almaya ikna edildi. Hali-
felikte kaldýðý iki yýl boyunca maaþ aldý. Vefat etmeden önce, aldýðý
maaþlarýn tamamýnýn hesap edilerek hepsinin býraktýðý mirastan hazi-
neye devredilmesini vasiyet etti.106 Hz. Ebu Bekir bu davranýþýyla bir
yöneticinin nasýl olmasý gerektiðini bütün dünyaya gösteriyordu.

Hz. Ömer (r.a.) Hassasiyeti
Hz. Ömer (r.a.), bir defasýnda yol kenarýndan bir insanýn dilendiði-

ni gördü. Yanýna yaklaþtý. Bu bir gayrimüslimdi. Niçin dilendiðini sor-
du. Ýhtiyar, cizye verdiðini, bu sebeple fakir düþtüðünü, cizye verecek
durumda olmadýðýný söyledi. Hz. Ömer, onu yanýna aldý, hazineden
kendisine maaþ baðladý ve sonra da þöyle dedi: “Genç iken bunlarý ça-
lýþtýrýp, yaþlandýklarýnda da sokaða atamayýz.”107

Bal Tutan Parmaðýný Yalar mý
Hz. Ömer, Ümeyr B. Saad’ý Humus’a vali tayin etmiþti. Aradan bir

yýl geçtikten sonra vali Hz. Ömer’i görmeye geldi. Elinde bir sopa, ya-
lýn ayak ve belinde daðarcýk (meþin torba) ile Hz. Ömer’in huzuruna
girdi. Hz. Ömer kendisine:

– Ey Ümeyr, bu ne kýyafet, bizi aldatmak mý istiyorsun? Yoksa bu-
lunduðun memleket çok mu fakirdi, dedi.

Vali, halifeye cevap verdi:

– Valilikte neye sahip isem onu getirdim.

– Peki, getirdiðin nedir?

– Bir deðnek ile bir de daðarcýk.

– O halde valiliðin esnasýnda ne yaptýn?

– Zekâtý, zekât verenlerden, cizyeyi gayrimüslimlerden alarak fakir-
lere daðýttým. Onlardan elimde bir þey kalsaydý, onu size getirirdim.

– O halde gene valiliðine devam et, senden memnunum.108
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Ýslam devletleri, zenginlerden zekâtý toplar ve ihtiyaç sahiplerine
daðýtýrdý. Böylece hem fakir halkýn dilenmesi önlenmiþ olur hem de fa-
kirlerin zenginler karþýsýnda minnet altýnda kalmasýnýn önüne geçilmiþ
olurdu. Ümeyr gibi valilerin, Hz. Ömer gibi halifelerin yönettiði dev-
lette huzur hâkimdi.

Cahiliyenin Çeþitli Yönleri

Hz. Ömer, Müslüman olduktan sonra, bazen cahiliyye devrini ha-
týrlar ve þunu söylerdi: “Hatýrladýðým iki þeyden birine aðlar, diðerine
de gülerim. Aðladýðým þey, kýzýmý diri diri topraða gömdüðümdür. Gül-
düðüm de helvadan putlar yapar, acýkýnca onlarý yerdik.”109 Bir zaman-
lar öz evladýný kendi elleri ile öldüren Hz. Ömer, Müslüman olduktan
sonra bir sineði bile öldürmeye kýyamaz hale gelmiþti.

Halife Hassasiyeti

Hz. Ömer koyduðu yasaklarý önce ailesine duyururdu. Aile efradýný
toplar ve onlara: “Ben bu þeyi yasakladým. Ýçinizden kimin bunu yap-
týðýný duyarsam, onu baþkalarýna vereceðim cezanýn iki misli ile ceza-
landýrýrým.” derdi.110

Hz. Ömer bir gün aralarýnda dava olan bir sahabe ile bizzat kendi-
sinin “kadý” makamýna getirdiði Zeyd b. Sabit’in huzuruna gitti. Zeyd,
bir an kendini halifenin aðýrlýðý altýnda hissedip, “Þöyle buyurun.” di-
yecek oldu. Hz. Ömer (r.a.) ayrýcalýklý muamele görür gibi hissedince,
“Huzurunda halife ile halktan birisi, eþit olmadýðý müddetçe, sen bu
makama layýk olamazsýn! Hâkim, vazife baþýnda iken halifenin deðil,
Allah’ýn emrini ve hükmünü yerine getirmelidir.” dedi.111

Zincirli Cesaret

Kadisiye Savaþý’nda (636) Ýslam ordusunun mevcudu 34 bin, Sa-
sani ordusu ise 200 bin civarýndaydý. Sasaniler 30 bin askeri, kaçma-
malarý için, zincirlerle birbirlerine baðlamýþlardý.112 Kadisiye’de Ýran
ordusunun, 120 bini aktif olarak savaþa girmiþ, 80 bini ise yedekte tu-
tulmuþtu. Bu savaþta Müslümanlar 8 bin civarýnda þehit verirken Sa-
sani ordusu 120 bin kayýp vermiþtir.113 Ölenler arasýnda Ýranlýlarýn
efsaneleþtirdiði Rüstem de bulunmaktadýr.
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Ýran Tahtýnýn Parçalanýþý
Ýran Kralý Perviz, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) göndermiþ olduðu mek-

tubu parçalayýp atmýþtý. Resulullah da, “Ya Rabbi, nasýl o benim mek-
tubumu parçaladýysa sen de onu ve onun mülkünü parça parça et!” di-
ye dua etmiþti. Oðlu Þirviye öz babasý olan Perviz’i hançer ile öldür-
müþ; Hz. Ömer de Sasani devletini parçalamýþtý.114

Ak Sakalýn Hatýrlattýklarý
Hz. Ömer ölümü kendisine hatýrlatacak bir adam tutmuþtu. Bu ada-

mýn her gün halifeye ölümü hatýrlattýðý rivayet edilir. Halife, saçýna
beyazlar düþtükten sonra, vazifelendirdiði bu zata, “Artýk sana ihtiyaç
kalmadý.” demiþtir.115

Hz. Ömer (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tavsiyeleri doðrultusunda
ölümü kendisine vaiz yapmýþtý. Sürekli ölümü hatýrlamak istiyordu.
Kur’an-ý Kerim’de de belirtildiði gibi insanoðlu gafildir. Ýnsanoðlunun
bu özelliði onun hata yapmasýnda etkili olur.

Hz. Ömer gaflete düþmek istemiyordu. Ona göre, dünya, bir yolcu-
nun durakladýðý gölgelik misali idi; bütün sermayesini orada harcamak,
daimi kalacakmýþ gibi orada mekânlar tutmaya çalýþmak, gideceði ger-
çek mekâný unutmak akýl kârý deðildi.

Savaþ ve Hile
Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh, Tunus’u fethetmek isteyen Müslüman

bir komutandý. Hz. Osman’ýn (r.a.) da onayý ile sefere çýkýldý. (648)

Savaþýn ilginç bir yönü vardý. Savaþ öðleye kadar devam ediyor, öð-
le vaktinde mola veriliyor ve askerler istirahata çekiliyordu. Abdullah
b. Zübeyr’in aklýna bir hile geldi. Madem öðle vakti bütün askerler yo-
ruluyor ve mola veriliyor; öyleyse ordunun bir kýsmý savaþa sokulmayýp
da öðle saatinde harekete geçirilirse Bizans ordusunun iþi bitirilebilir-
di. Müslümanlara göre sayýsý çok olan Bizans ordusunun baþka türlü bi-
tirilebileceði de yoktu. Ebi Serh bu fikri beðenerek uygulamaya koydu.
Ertesi gün öðle saatlerinde her iki tarafýn askerleri de dinlenmeye çe-
kildiðinde Ebi Serh sabahtan beri savaþýn içine sokmadýðý atlý birliði
harekete geçirdi ve Bizans ordusunu periþan etti.116
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EMEVÝLER VE ABBASÝLER

Ömer b. Abdülaziz
Ömer b. Abdülaziz, Emevi halifelerindendir. Hz. Ömer (r.a.)’in to-

runu olan Ömer b. Abdülaziz, hilafeti dönemindeki icraat ve davranýþ-
larý ile Dört Halife Devrini sanki yeniden canlandýrmýþtýr. Bu dönem-
de halkýn maddi durumu oldukça iyi bir hâle gelmiþti. Devlet, topladý-
ðý zekâtý vereceði fakir bulmakta güçlük çekmekteydi; fakat Ömer b.
Abdülaziz devlet hazinesinden kendisine yetecek kadar bile maaþ al-
mamaktaydý.

Ömer b. Abdülaziz’e, “Ya Emirel- Mü’minin! Allah Teâlâ sana ih-
san buyurdular, biraz giyinip kuþansanýz olmaz mý?” dediklerinde,
“Þüphe yok ki iktisadýn efdali (tercih edileni) varlýk zamanýnda olaný-
dýr.” demiþti.

Ömer b. Abdülaziz 2 yýl 5 ay halifelik yaptý. Emevi soyundan ge-
len bir halife idi. Kendisinden sonra bu iþ için kendi soyundan gelen
birini deðil de en uygun olan kiþiyi belirlemek istedi ve yerine Ebu
Bekir (r.a.)’in oðlu Kasým’ý tavsiye etti. Ne var ki bu durumu hoþ kar-
þýlamayanlar çýktý. Bu hoþnutsuzlar, Ömer b. Abdülaziz’i hizmetçisi-
ne zehirlettiler.

Halifenin ölüm döþeðinde yattýðý bir gün kayýnbiraderi Mesleme b.
Abdulmelik geldi. Kýz kardeþi, Fatýma’ya eniþtesinin üzerindeki kirli
gömleði göstererek onu yýkamasýný söyledi. Mesleme, ertesi gün tekrar
geldiðinde Ömer b. Abdülaziz’in üzerinde ayný gömleði kirli halde gö-
rünce kardeþi Fatýma’ya neden söylediðini yapmadýðýný sordu. Fatýma,
“Vallahi baþka gömleði yok ki onu giydirelim de bunu yýkayalým.” de-
di. Bu dönemde Ömer b. Abdülaziz milyonlarca kilometrekarelik top-
raða hâkim bir devletin hükümdarýydý.
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Yazýlý Tazminat
Abbasi Halifesi Harun Reþid, Ankara’yý aldýðýnda, Halife Me’mun

ise Bizans Ýmparatoru III. Mihael’i maðlup ettiðinde, savaþ tazminatý
olarak eski el yazmasý kitaplarý istemiþlerdir.117 Bu idareciler ilim öð-
renmenin, binlerce altýn ve gümüþten daha kýymetli olduðunun farký-
na varan talihli insanlardýr.
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ENDÜLÜS

Kadisk Savaþý (711)
Emevi komutanlarýndan Tarýk b. Ziyad, Ýspanya’nýn fethi ile görev-

lendirilmiþti. Müslümanlar ilk defa Avrupa’ya ayak basacaktý. Septe
Boðazý geçilince farklý bir toplulukla karþýlaþýlacaktý. Dikkatli olunma-
lýydý. Karþýlarýna nasýl bir topluluðun, ne kadar askerin, hangi þartlarýn
çýkacaðý belli deðildi.

Tarýk b. Ziyad Ýspanya’ya ilk geçirdiði birlikleri için ticaret gemile-
rini kullandýðýndan yerli halk ilk birlikleri tüccar kafileleri zannetti ve
tedirginlik göstermedi.118

Ýspanyollar karþýlarýnda o zamana kadar karþýlaþmadýklarý Müslüman-
larý görünce þaþýrmýþlardý. Todemir isimli vekil, bölgenin yöneticisi olan
Kral Rodrich’e yazdýðý mektupta: “Ülkemize gökten mi indikleri yoksa
yerden mi çýktýklarýný bilmediðimiz bir kavim geldi.”119 diyordu.

Ýspanyollar Müslümanlara karþý ordu toparlamakta pek de gecik-
mediler. Müslümanlar, Ýspanya’ya az bir kuvvetle çýkmýþlardý. Ýspanya
ordusu yaklaþýk 40 bin iken Ýslam ordusu sonradan gelen yardýmcýlar-
la 12 bine ancak ulaþabilmiþti.120 Ýslam ordusunu zor bir savaþ bekli-
yordu. Ya muzaffer olacaklardý ya da öldürüleceklerdi. Geri dönüþ
yoktu. Çünkü bazý kaynaklarda belirtildiðine göre, Tarýk b. Ziyad, ka-
raya çýkar çýkmaz gemileri yaktýrmýþtý. Askerlerinin geriye dönüþ ümi-
dini kýrmýþtý. Bilinen bir þey var ki gemi sayýsý, ordunun tamamýný bir
iki seferde alamayacak kadar azdý ve bu durumu askerlerin tamamý bi-
liyordu. Onlar, Ýspanya’ya çýkmakla ölümü göze almýþlardý. En büyük
sermayeleri canlarýydý ve bu sermayeyi de en iyi þekilde deðerlendir-
mek istiyorlardý. Ya þehit ya gazi olacaklardý ama savaþtan kaçan ol-
mayacaklardý.
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Tarýk b. Ziyad askerlere yaptýðý konuþmada, zaferden baþka çare-
lerinin olmadýðýný bu can pazarýnda en ufak bozulmanýn veya çekil-
menin felaket getireceðini anlattýktan sonra Allah’ýn rýzasýndan,
elde edilecek zenginliklerden ve kahramanlýktan bahsetti. Tarýk b.
Ziyad, ordusunun içinde beklentileri farklý olan insanlarýn olabile-
ceðini düþünerek savaþýn olabilecek sonuçlarýný geniþ bir yelpazede
anlatmýþtý.121

Savaþ baþlamak üzereydi. Kral Rodrich tahtýna oturmuþ ve kendi-
sini askerlere savaþ meydanýna doðru taþýtýyordu. Tarýk b. Ziyad atý-
na binmiþ vaziyette Ýslam ordusunun önünde ilerliyordu.122 Komu-
tanlarýn savaþa baþlama þekli zaferin kimden yana olacaðýný haber
vermiþti bile. Bir yanda askerlerini köle gibi kullanan Rodrich, öbür
tarafta ise ordusunun önünde savaþa girmeye ve ölmeye hazýr olan
Tarýk b. Ziyad vardý. Savaþ Müslümanlarýn zaferi ile sonuçlandý. Üç
bin þehit verildi.123

Müslümanlar yüzlerce yýl kalacaklarý bir bölgeye ilk adýmlarýný at-
týlar. Endülüs’te oluþacak olan medeniyet karanlýklar içinde yüzen
Avrupa’nýn da çehresini deðiþtirecekti. Endülüs medreselerinde ilim
tahsil eden ve Ýslam âlimlerinin eserlerini okuyan Avrupalýlar ilerde
çok geliþmiþ bir medeniyet kuracaklardý. Burada eski Yunan eserleri-
nin incelenmesiyle Rönesans’ýn oluþtuðunu iddia etmek çok yersiz bir
izahattýr. 124

Kul Hakký Aðýrdýr
Endülüs Emevi Halifesi II. Hakem, adalet kaidelerine çok deðer ve-

ren, halkýn refahý için çalýþan bir kiþi idi. Halife, bahçesine bir köþk
yaptýrmak istiyordu. Ancak tarlasýna bitiþik mal sahibi malýný satmak
istemiyordu. Devlet memurlarý halifeden gizli olarak mal sahibi kadý-
nýn elinden malýný zorla alýp, köþkü oraya yaptýlar. Kadýn doðruca Kur-
tuba Kadýsý Beþir’e giderek halifeyi þikâyet etti.

II. Hakem, bir gün köþkünde otururken Kadý Beþir eþeði ile çýkagel-
di. Kadý eþeðinden inip boþ olan torbasýný toprakla doldurmaya baþla-
dý. Torba dolunca halifeye hitaben:
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–Bana biraz yardým et de, þu torbayý eþeðe yükleyelim, dedi.

Bunun sonucunda bir þeyler olacaðýný sezen halife aþaðý inerek ka-
dýya yardým etti; ancak torbayý eþeðe yüklemeyi baþaramadýlar. Bunun
üzerine Kadý Beþir halifeye:

– Ey halifem, bak bu torbadaki toprak, halkýnýn birinin elinden zor-
la aldýðýn tarlanýn ancak küçük bir parçasýdýr. Sen bugün bu kadarcýk
topraðý kaldýramazsan, yarýn ahirette o koca tarlayý nasýl kaldýracaksýn,
dedi.

Halife meseleyi anladýðýnda çok üzüldü ve köþkle beraber tarlayý da
kadýna verdi.125

Benzer durum ayný çaðda Avrupa’da olsaydý davacý kadýncaðýzýn
baþýna neler gelirdi…

Tenekeli Katýrlar
VIII. yüzyýlýn ortalarýnda Kulsüm b. Ýyad’ýn Tunus valiliði dönemin-

de Berberilere karþý giriþilen bir savaþta Berberiler, Emevilerin süvari
birliðini daðýtmak için kuyruklarýna teneke baðlanmýþ katýr sürülerini
üzerlerine saldýlar. Emevilerin atlarý alýþýk olmadýklarý bu gürültüden
dolayý ürktü ve Kulsüm b. Ýyad’ýn komutaný Belc orduyu toparlamakta
güçlük çekti. Belc’in kuvvetleri bu savaþta büyük kayýplar verdiler126

Belc, Endülüs’teki güçlerin yardýmý ile ordusunu toparlayabildi.

Berberiler, Emevilerle yaptýklarý savaþlarda bazen birbirlerini taný-
yamayarak kendi adamlarýný öldürüyorlardý. Savaþlardan birinde bu
durumu çözmek için bütün Berberiler saçlarýný kazýtmýþlardý.127

Hapý Yutmak
Emevi Halifelerinden II. Abdurrahman’ýn (822-852) yardýmcýla-

rýndan Nasr, II. Abdurrahman’ý öldürmek isteyenlerle iþbirliði yaptý ve
sarayýn doktoruna zehirli bir ilaç hazýrlattýrdý. Hükümdar ara-sýra ilaç
kullanmaktaydý. Hükümdara ilaç yerine zehir verilecekti. Ne var ki sa-
ray doktorunun vicdaný rahat etmedi ve bu durumu hükümdara haber
verdi. Abdurrahman ilaç istediðinde önüne ilaç yerine zehir getirilmiþ-
ti. Halife bu ilacý içmedi. Ertesi sabah, Nasr durumu öðrenmek için
geldiðinde ilacýn içilmediðini görerek hükümdara neden içmediðini sor-
du. Hükümdar, Nasr’a “Caným ilaç içmek istemiyor onu sen iç.” dedi.
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Nasr daha sonra panzehirle kurtulacaðýný ümit ederek ilacý içti. Ýçmek
zorundaydý. Aksi takdirde çevirdiði tuzak belli olabilirdi. Ne var ki
doktor gerekli panzehiri yetiþtirmeyince Nasr, kendi kurduðu tuzaða
kendi düþmüþ oldu.128

Sakin Ol
852-886 yýllarý arasýnda hüküm süren Muhammed b. Abdurrahman

(852-886) bir meselenin perde arkasýný iyice araþtýrmadan hüküm ve-
ren baþmabeyincisi Haþim b. Abdülaziz’e, “Ey Haþim! Kim aceleyi ter-
cih ederse hata yapar. Eðer biz senin yanlýþ hükümlerine kulak versey-
dik ve onlara göre hareket edecek olsaydýk, biz de senin suç ortaðýn
olurduk. Onun için acele etme, temkinli ve yavaþ ol. Zira sen acele
edersen, sana da acele edilir.” demiþti.129

Laboratuvarda Þimþek Çakarsa
Endülüslü bilgin Abbas b. Firnas, laboratuvarda suni bulutlarla gök

gürültüsü ve yýldýrýmýn meydana geliþini gösterecek130 kadar yüksek
ilmî seviyeye ulaþmýþtý.

Nobel ödüllü Fransýz Fizikçi Pierre Cuirie “Endülüs’ten bize otuz ki-
tap kaldý, atomu parçalayabildik. Eðer yakýlan bir milyon kitabýn yarý-
sý kalmýþ olsaydý, bugün çoktan uzayda galaksiler arasýnda seyahat edi-
yorduk.”131 demiþti.
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GAZNELÝLER

Hint Seferleri
Gazneli Devleti en güçlü zamanýný Sultan Mahmud döneminde ya-

þamýþtý. Sultan Mahmud, Hindistan’a Ýslamiyet’i yaymak amacýyla
yaptýðý seferlerle tanýnýr. Mahmud, saraylarda istediði gibi yaþayabile-
ceði hâlde ömrünü Hindistan seferlerinde geçirmiþti. Ýklimi ve kültürü
farklý olan bu bölgede büyük zorluklarla karþýlaþsa da yýlmamýþtý.

999 yýlýnda Abbasi halifesi el-Kadir Billâh, Gazneli Mahmud’a hi-
lat, taç ve bayrak ile birlikte, hâkim olduðu ülkelerin fermanýný gön-
derdi. Sultan, gönderilenleri aldýktan sonra, “Ýslam dinine yardým et-
mek ve Ýslam düþmanlarýný söküp atmak maksadýyla her yýl Hindis-
tan’a sefer yapmayý” vaat etti.132

Mahmud halifeye verdiði sözü yerine getirdi. Ýlk seferine 1000 tari-
hinde çýktý. 1001’de ikinci seferine çýktý. Vayhand Racasý Caypal’a
karþý savaþtý. Mahmud’a esir düþen Caypal, halkýnýn gözünden düþtüðü
(Hindistan’da, esir olan hükümdar halkýn gözünden düþerdi) için ken-
disini ateþe atarak intihar etti.133

Mahmud’un yaptýðý seferler vasýtasýyla Hindistan’da Ýslamiyet ya-
yýldý. Ýslamiyet’in yayýlmasýyla sapýk düþünceler ve kast sisteminden
kaynaðýný almýþ olan sýnýf ayrýmý ortadan kalkmaya baþladý.

Gazneli Mahmud bu seferler esnasýnda ciðerlerinden rahatsýzlandý.
Doktorunun ýsrarla istirahatý tavsiye etmesine raðmen Mahmud yine
de seferlere çýkmaktan geri durmadý.

Cazip ve Acýmasýz
Sultan Mahmud döneminde Gazneliler, Oðuzlar tarafýndan ra-

hatsýz edilir olmuþtu. Mahmud’un komutanlarýndan olan Tus valisi
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Arslan Cazip, Sultan Mahmud’a yakaladýklarý Oðuzlarýn sað el baþ-
parmaklarýný kesmeyi teklif etmiþti. Böylece, parmaðý kesilen Oðuz-
lar ok kullanamayacak, mýzrak atamayacak, kýlýç tutamayacaktý.
Mahmud, Arslan Cazip’in teklifine: “Sen merhametsiz, katý yürekli
bir adam imiþsin.” cevabýný vererek134 onu engelledi. Ömrünü Ýslam’ý
yaymaya adayan, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) adýný abdestsiz anmayan
bir kiþinin böyle canice bir fikri uygulamasý mümkün deðildi.

Abdestsiz Ýken
Sultan Mahmud, her gün adýyla hitap ettiði yardýmcýsýna bir gün

babasýnýn adýyla hitap etmiþti. Kendisine neden böyle yaptýðý sorulun-
ca da, “Senin adýn Peygamberimizin (s.a.s.) adýdýr. Ben o adý hiçbir za-
man abdestsiz olarak anmadým. Bu gün ise abdestim yoktu ve bundan
dolayý sana babanýn adýyla hitap ettim.” cevabýný verir.
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EYYUBÝLER

Eyyubi Devleti, 1171 yýlýnda Selahâddin Eyyubi tarafýndan Mý-
sýr’da kurulan bir Türk-Ýslam devletidir. Haçlýlara karþý yaptýðý savaþ-
larla ün kazanmýþtýr.

Selahâddin
25 yýl çadýrda yaþamýþtý. “Kendinize ev yapsanýz.” diyenlere, “Al-

lah’ýn evi (Mescit-i Aksa) iþgal altýndayken ben nasýl evde otururum.”
demiþti Selahâddin Eyyubi. Yine bir gün, camide, güler yüzlü olmanýn
faziletlerinden uzun uzadýya bahseden imama, “Hocam, sen sürekli ba-
na nasihat eder gibiydin; Kudüs, Haçlýlarýn iþgali altýndayken ben na-
sýl gülebilirim?” demiþti. 1187’de Hýttin Savaþý ile Kudüs’ü Haçlýlardan
geri almayý baþararak hedefine ulaþmýþtý.

Selahâddin Eyyubi topraða verilirken komutanlarýndan Mahmud
Han elinde tuttuðu kýlýcý havaya kaldýrarak, gelecekteki hükümdarla-
ra mesaj verircesine: “Ey cemaat-i Müslimin! Ýþte hükümdarýmýzýn bü-
tün serveti bu kýlýçtan ibarettir.” demiþti.

Selahâddin Eyyubi, mal mülk edinemez miydi? Fazlasýyla edinirdi;
fakat o, meydanlarda nutuk atmakla davranýþlarý ile örnek olmak ara-
sýnda daðlar kadar fark olduðunu, halký süslü sözlerin deðil örnek dav-
ranýþlarýn cezp ettiðini; dünyaya ne kadar deðer verilmesi gerektiðini
çok iyi biliyordu.

Elinizi Kana Bulamayýn
VI. Haçlý Seferini düzenleyen IX. Louis, Mýsýr’da ilk anda büyük

baþarýlar elde etti. Son Eyyubi hükümdarlarýndan es-Salih Necmed-
din, Haçlýlara karþý ihmalkâr davranan yönetici ve askerleri cezalan-
dýracaðýný bildirdi. Bunu duyan Memluklar, sultaný öldürmek için
harekete geçtiler. Emir Fahrettin onlara sultanýn hasta olduðunu
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-sultan o dönemde aðýr hastadýr- ve bu sebeple yakýnda öleceðini ima
ederek: “Sabrediniz nerede ise þifayý(!) bulmak üzeredir; ölürse ne
âlâ, ölmezse zaten elinizdedir.” diyerek askerleri yapacaklarý katliam-
dan vazgeçirmiþti.135
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BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETÝ

1040-1157 yýllarý arasýnda hüküm süren Selçuklular, sýnýrlarýný
Kafkaslardan Basra Körfezi’ne, Seyhun Nehri’nden Kýzýldeniz ve Ege
Denizi’ne kadar geniþletmeyi baþaran bir devlettir.

Tuðrul Bey
Tuðrul Bey, Dandanakan Savaþý’nda (1040) Gaznelileri maðlup

ederek, Selçuklu Devleti’ni kuran Türk-Ýslam komutanýdýr. Devleti
kardeþi Çaðrý Bey ile birlikte yönetmiþlerdir.

Tuðrul Bey, “Kendime bir köþk yapýp da yanýnda bir cami inþa et-
mezsem Allah’tan utanýrým.” demiþti.136

Malazgirt
Maveraünnehir’de yurt bulmakta zorlanan Selçuklular batý yönünde

yurt arayýþýna çýkmýþlardý. Çaðrý Bey, aðabeyi Tuðrul Beyin isteði üzeri-
ne Anadolu’ya bir keþif seferine çýkmýþ (1015-1018) ve geri dönüþünde
Anadolu’nun yurt edinme bakýmýndan uygun olduðunu söylemiþti.

Bizans’ýn Anadolu’nun doðu sýnýrlarýna yerleþtirdiði topluluklar, Sel-
çuklunun ilerleyiþini durduracak güce sahip deðildi. Bizans Ýmparatorlu-
ðu’nun yönetiminden memnun olmayan topluluklar, Selçuklu kuvvetle-
rinin ilerleyiþini durdurmak yerine onlarýn Anadolu’da ilerlemesine kat-
kýda bile bulundular. Türklerin Anadolu’da günden güne çoðalmasý ve
batý yönündeki ilerleyiþinin hýzlanmasý Bizans’ý harekete geçirdi.

Bizans imparatoru, Malazgirt Savaþý öncesinde, “Biz Isfahan’da,
hayvanlarýmýz da Hemedan’da kýþlar.” ifadesi ile zafer kazanacaðýný
ima ediyordu. Türk elçisi ise “Hayvanlarýnýz Hemedan’da kýþlar; ama
sizin nerede kýþlayacaðýnzý bilemem.” demiþti.137 Gerçekten de Bizans
ordusu bozguna uðratýlmýþ, hayvanlar ise Hemedan’a götürülmüþtü.
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Yere Saçýlan Altýn
Bizans imparatoru sayý bakýmýndan fazla olan ordusuna çok güven-

mekteydi; fakat bu ordunun askerleri, para karþýlýðýnda çevreden top-
lanmýþ, aralarýnda ideal birliði olmayan, gününü gün etme sevdasýnda
olan kiþilerdi. Romen Diyojen ordusunun Türkler tarafýndan çembere
alýndýðý bir anda hazineyi yerlere saçtýrmýþtý. Türk askerlerinin yerler-
deki altýnlarý toplamaya baþladýðý bir anda onlarý gafil avlatacaktý; fa-
kat altýn ve mücevherlere Bizans askerleri saldýrmýþtý ve tabi ki avla-
nanlar da onlar olmuþtu.

Alparslan, askerlerinin savaþma konusundaki azmini artýrmak için
savaþ öncesinde, “Burada Allah’tan baþka bir Sultan yoktur; emir ve
kader tamamýyla O’nun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaþ-
makta veya savaþmamak üzere uzaklaþmakta serbestsiniz.” dedi. Bunun
üzerine askerler: “Asla emrinden ayrýlmayacaðýz.” dediler.138

Alparslan, atýna bindikten sonra ise þöyle bir vasiyette bulundu:
“Ey askerlerim! Eðer þehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O
zaman ruhum göklere çýkacaktýr. Melikþah’ý yerime tahta çýkarýn
ve ona baðlý kalýn. Zaferi kazanýrsak önümüzde çok hayýrlý günler
olacaktýr.”139

Malazgirt Savaþý baþlamadan önce Bizans ordusunda bulunan Hris-
tiyanlaþmýþ Uz ve Peçenek askerleri Alparslan’a, “Korkma, ordunun
büyük bir kýsmý seninle beraberdir.” haberini göndermiþler ve savaþ es-
nasýnda da Selçuklu tarafýna geçmiþlerdir.140 Bizans ordusundaki Er-
meniler ise Bizans’a karþý olan kinlerinden dolayý Malazgirt Savaþý’nda
orduyu terk edip kaçmýþlardýr.141

Selçuklu ordusu kendisinden kat kat üstün olan Bizans ordusunu
“sahte geri çekiliþ” taktiði ile maðlup etmeyi baþarmýþtýr. Bizans ordu-
sunun çoðu bozguna uðratýldýðý gibi Ýmparator Romen Diyojen de esir
alýnmýþtýr.

Romen Diyojen
Alparslan, Romen Diyojen’e sordu: “Hiç tarih okur musun?” Diyo-

jen, “Hayýr okumam; neden?” diyerek karþýlýk verince Alparslan,
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“Çünkü tarih okumayan ve tarihini bilmeyen bir milletin sonu, senin
gibi olur.”142 dedi.

Alparslan esir aldýðý Romen Diyojen’e, “Ýmparator! Müteessir ol-
mayýnýz; insanlarýn maceralarý böyledir. Size esir deðil büyük bir hü-
kümdar muamelesi yapacaðým.” diyerek onu kucaklamýþtýr.143 Ve ona:
“Ben bu duruma düþseydim sen ne yapardýn?” diye sorunca, Diyojen:
“Düþmana yapýlmasý gerekeni yapardým.” cevabýný vermiþtir.

Alparslan tekrar, “Þimdi sana ne yapacaðýmý sanýyorsun?” deyince
Bizans imparatoru: “Beni öldürebilirsin; bu kasap iþidir. Zaferini göster-
mek üzere beni þehirlerinde dolaþtýrýr ve satarsýn; bu da sarraf iþidir.
Üçüncü ihtimali söylemek ise bir hayal veya delilik olur.” dedi. Alpars-
lan üçüncü ihtimali öðrenmek için ýsrar edince o da, “Beni tahtýma ia-
de edersin; sana dost kalýr, yýllýk vergi öder ve senin naibin olurum. Ça-
ðýrdýðýn zaman askerlerim ile gelir, hizmet ederim. Beni öldürmekten
sana bir fayda yoktur. Aksine yerime baþkasýný imparator yaparlar; o da
sana düþman olur.” dedi. Alparslan ise üçüncü ihtimali kabul edip im-
paratoru serbest býraktý. Kendisine 10.000 dinar da yol harçlýðý verdi.144

Romen Diyojen, Alparslan’ýn esaretinden dönerken Bizans tahtýný
ele geçirmiþ olan Dukas’ýn askerleri tarafýndan tutuklandý. Diyojen’in iki
gözü de mil çekilerek kör edildi.145 Diyojen, Dukas’ýn askerleri tarafýn-
dan boynuna ip takýlmýþ bir þekilde bir atýn peþine baðlanarak Ýstanbul’a
götürüldü. Malazgirt Savaþý öncesinde zafer kazanacaðýndan emin bir þe-
kilde, “Bütün camileri kiliseye çevireceðim.” diyecek kadar hoþgörüsüz
olan Romen Diyojen, Alparslan’dan tam bir civanmertlik örneði görmüþ
fakat kendi adamlarý tarafýndan, acýnacak bir hale düþürülmüþtü.

Alparslan düþmanýna bile iyi muamelede bulunarak, inandýðý dinin
bir gereðini yapmýþtý. Alparslan’ýn yüzlerce yýl sonraki neslinin Çanak-
kale’de, Yemen’de, Sakarya’da düþmanýna bile insanca muamelede bu-
lunmasýnýn temelinde atalarýndan gelen bu insanlýk mirasý vardýr.

Han-ý Yaðma
Sultan Alparslan Türk ananesine göre, emir, bey ve askerlere bü-

yük ziyafetler verir ve yemek sofrasýndaki saraya ait altýn ve gümüþ eþ-
yalarýn yaðma edilmesine müsaade ederdi. Bu uygulamaya “han-ý
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yaðma” denilirdi.146 Bu uygulama ile devletle halk arasýndaki baðlar
güçlendirilir, halkýn devletin zenginliðine ve cömertliðine güvenmesi
saðlanýrdý.

Bâtýnilerin deðiþik kýlýklara girerek Türk-Ýslam büyüklerine ve Sel-
çuklu yöneticilerine suikast tertipledikleri bir dönemde Alparslan’ýn
bu tür merasimleri düzenlemesi onun cesaretini gösterir.

Depremle Gelen Zafer
Melikþah, Kafkas seferinde Meryem-niþin muhasarasýnda aciz

kalmýþtý. Bütün çabalara raðmen kale alýnamamýþtý. Akþamýn ol-
masý ile birlikte Selçuklu Ordusu istirahata çekilmiþti. Ertesi gün
yine muhasara yapýlacaktý. Ayný gece deprem olmuþ ve kale yýkýl-
mýþtý.147 Selçuklu ordusu savaþ bile yapmadan bölgeye hâkim ol-
muþtu.

Âlimin Ziyaret Farký
Selçuklu Devleti’ne en ihtiþamlý dönemini yaþatan Melikþah, Ali b.

Hasan el-Sandalî’ye kendisini neden ziyaret etmediðini sorunca, “Hü-
kümdarlarýn en iyisi âlimleri ziyaret eden; âlimlerin en kötüsü de hü-
kümdarlarýn ziyaretine koþandýr.” demiþti.148

Böyle âlimlerin ve hükümdarlarýn olduðu devletlerin ulaþtýklarý se-
viyeye günümüzde ulaþabilmiþ bir devlet yoktur.

Kervansaraylar
Anadolu’daki kervansaraylarda yolcular zengin-fakir, hür-köle,

Müslüman-Hristiyan ayrýmý gösterilmeksizin üç gün boyunca ücretsiz
bir þekilde aðýrlanýyor ve insanlara eþit muamelede bulunuluyordu. Bu-
ralarda hastalarýn tedavi hizmetleri de görülürdü. Yoksullarýn ayakka-
bý ihtiyacý bile giderilirdi.149 Kervansaraylarýn masraflarý hayýrsever
halk ve devlet tarafýndan karþýlanýrdý. Kervansaraylar milletimizin mi-
safirperverliðinin kurumlaþmýþ bir haliydi.

Ümitsizlik Helvasý
Doðu zindanlarýnda idama mahkûm olanlar, hapsedildikleri yerde

idamý beklerken bir gece kendilerine helva ikram edilirse, ertesi gün
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asýlacaklarýný anlarlar ve o geceyi tövbe istiðfarla geçirirlerdi. Bu hel-
vaya “ümitsizlik helvasý” denirdi.150

Hasan Sabbah Tarikatý

Batýniler, Ýslamiyet’i duru haliyle olduðu gibi yaþamak istemeyen
insanlardý. Bunlar, X.yüzyýldan baþlayarak Müslümanlarýn kafasýný üç
asýr boyunca karýþtýran, hedeflerine ulaþabilmek için her yolu meþru
gören kiþilerdi.

Hasan Sabbah, Bâtýniliðin kurucusuydu. O ve onun adamlarý Türk-
Ýslam devletlerinin deðerli devlet adamlarýný ve Sünni Ýslam âlimleri-
ni hedef almýþlardý. Böylece güçlü Türk-Ýslam devletlerini daðýtmak,
Ýslam’ýn saffetini bozmak istiyorlardý.

Hasan Sabah 1114’te Mýsýr’dan Ýran’a geçti. Kazvin civarýnda Ala-
mut kalesinde karargâhýný kurdu. Hasan Sabbah’ýn fedailerine, cinayet
görevi verilmeden önce, uyuþturucu (haþhaþ) verilirdi. Böylece emre ha-
zýr, düþüncesiz ve cani olabiliyorlardý. Kendilerini feda edebiliyorlardý.

Hasan Sabbah kendi çocuklarýný da kendi elleriyle katlettiði için
arkasýnda nesil býrakmadan öldü. (1124)

Ýkinci Hasan (1162-1166), hicri 559 ramazanýnda kýyametin kop-
tuðunu ilan etti ve orucunu bozdu. Ýslami kural ve kaidelerin kýyame-
tin kopmasý ile kalktýðýný ve her þeyin mubah olduðunu ilan etti.151

Ona göre günah-sevap olgusu kalkmýþtý(!)

Günümüzde çok daha etkili ilaçlar yapýlabilmekte, deðiþik vasýtalar
aracýlýðýyla beyin kontrolü saðlanabilmektedir. Ýntihar saldýrýlarýnýn
yapýlmasýnda, tanýdýk simalarýn kendilerinden hiç beklenmedik davra-
nýþlar göstermelerinde, önemli kiþilerin ani ölümlerinde bu tür ilaçla-
rýn etkisi çok fazladýr. Sebebi tam olarak anlaþýlamayan bazý hadiseleri
bu açýdan da deðerlendirmek gereklidir.
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OSMANLI SÝYASÝ TARÝHÝ

Baskýn
1364 Sýrp Sýndýðý Savaþý, papanýn çalýþmalarý sonucu Osmanlýya

karþý Haçlý birliði oluþturulduðu için yapýlmýþtý. Yapýlan plan gereðin-
ce Osmanlýya bir baskýn düzenlenecek ve Osmanlý, Rumeli’den sökü-
lüp atýlacaktý.

Haçlý birlikleri Meriç sahilinde Sýrp Sýndýðý denilen yerde konak-
lamýþlardý. Hacý Ýlbeyi, bir gecebaskýný düzenleyerek, Haçlý birliðini
sürpriz bir þekilde yakalayýp periþan etti. Macarlar da Türklerden ilk
maðlubiyetini böylece almýþ oldular.152 Bu savaþta Osmanlý birliði
10.000, Haçlý birliði ise 60.000 kiþiden oluþuyordu.153

Osmanlýnýn Rumeli’ye geçtiði yýllarda Balkanlarda siyasi birlik yok-
tu. Osmanlý ordularý bölgede çok rahat ilerliyordu. Balkanlarýn krallýðýn
nimetlerinden kopmak istemeyen yöneticileri Osmanlýya karþý cephe al-
sa da onlarýn zulmünden ve ilgisizliðinden býkmýþ olan halk Osmanlýyý
bir kurtarýcý gibi karþýlýyor ve gerektiðinde ona yardýmcý oluyordu.

Osmanlý ülkesine tarih boyunca kitleler halinde topluluklar göç et-
miþtir; bu ülkeden dýþarýya göç eden ise çok az bir gruptur. Hristiyan-
larýn kendi dindaþlarý olan devletleri deðil de Müslüman olan Osman-
lý ülkesini tercih etmeleri manidardýr.

Nasýl öldü
1402 Ankara Savaþý iki Türk-Ýslam hükümdarýný karþý karþýya

getirdi. Cihan hâkimiyeti düþüncesi Timur ile Bayezid’in yollarýný
kesiþtirdi.

Ýki hükümdarýn öfkesinin artmasýnda, baðlý beyliklerin kýþkýrtýcý tu-
tumu ve karþýlýklý olarak gönderilen aðýr hakaretlerle dolu mektuplar
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etkili oldu. Timur, göndermiþ olduðu mektupta Yýldýrým’ýn kendisine
tâbi olmasýný isteyince Yýldýrým da Timur’a gönderdiði mektupta satýr-
larýna, “Ey Timur denen parçalayýcý köpek ve tekfurlardan daha kâfir
olan adam” diye baþlamýþtý.154

Çubuk Ovasý’nda yapýlan savaþta Osmanlý ordusu maðlup oldu ve
Yýldýrým Bayezid, Timur’a esir düþtü. Bir Osmanlý sultaný ilk defa savaþ
meydanýnda esir düþmüþtü.

Yýldýrým’ýn esaret döneminde yüzüðünde gezdirdiði zehri içerek in-
tihar ettiði bir iddia olarak ortaya atýldý. Bu iddiayý ortaya atanlar de-
lil gösteremediler.155 Hoca Sadettin Efendi gibi Osmanlý döneminin
büyük tarihçileri Yýldýrým’ýn intihar ederek öldüðü tezini büyük bir ya-
lan olarak deðerlendirmiþlerdir.156

Yýldýrým, yaþadýðý üzüntüden hastalýða yakalanmýþtýr. Tedavi için
Timur, Celaleddin Arabî ve Ýzzeddin Mes’ud eþ- Þirazi gibi doktorlarý
tayin etmiþtir. Ýyileþemeyen Yýldýrým, sýtma, nefes darlýðý ve keder so-
nucunda vefat etmiþtir.157 Günümüzde modern týp da aþýrý üzüntü so-
nucunda insanýn pek çok hastalýða yakalanabileceðini ve hatta ölebi-
leceðini ispatlamýþtýr.

Kadýnýn Fendi
Bazý devletler güç yetiremedikleri düþmanlarýný casuslar vasýtasýyla

etkisiz hale getirmeye çalýþmýþlardý. Eski Çin hükümdarlarýnýn Türk ha-
kanlarýna hediye ettiði prensesler “hizmetçi” adý altýnda birçok casusu da
yanlarýnda getirirlerdi. Abbasi halifeleri ise hakkýnda bilgi edinmek iste-
dikleri nüfuzlu kiþilere, casusluk yapabilecek cariyeler hediye ederlerdi.

Sýrp Kralý Lazar, Yýldýrým Bayezid’e ayný amaçlarla kýzý Marya’yý
vermiþti.158 Sýrplar, savaþ meydanlarýnda durduramadýklarý Osmanlýyý
zevk ve sefa bataklýðýna çekerek bitirmeyi düþünmüþlerdi; ancak o gün-
lerde bunu baþaramamýþlardý.

Ne Umdu Ne Buldu
Büyük Bulgar Devleti ikiye ayrýldýðýnda Ýtil Bulgarlarý Ýtil Nehri

boylarýna yerleþirken, Tuna Bulgarlarý, olarak bilinen grup Tuna boy-
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larýna yerleþti. Tuna Bulgarlarý Boris Han zamanýnda 864 yýlýnda Hris-
tiyanlýðý kabul ettiler. Bu dinin etkisi ile zamanla öz benliklerini kay-
bettiler. Bulgarlar, 1018’de Bizans’ýn, 1330’da Sýrplarýn, sonra ise Os-
manlýnýn hâkimiyetine girmiþti. Yüzyýllarca Osmanlý himayesinde ya-
þayan Bulgarlar 1908’de baðýmsýzlýklarýný ilan etttiler. Osmanlýya kar-
þý isyan etmelerinde, -Balkanlar üzerinden güneye inmeyi düþünen-
Rusya’nýn kýþkýrtmalarý etkili olmuþtu.

1433 yýlýnda Macar Kralý Viladislas, topladýðý Haçlý birliði ile Osman-
lý idaresindeki Bulgarlarý kurtarmaya geldi. Kurtarmak için geldiði Bulgar
halkýndan yardým göremediði gibi düþmanlýk da gördü. Macar kralý, Os-
manlý birliði ve Bulgar halký karþýsýnda tutunamayarak geri döndü.159

Ýslamiyet’i kabul eden Türkler öz benliklerini korurken, diðer Türk
boylarý zamanla asimile olmuþlardýr. Bulgarlar ve Macarlar, Hristiyan
olduktan sonra Türk kültüründen uzaklaþmýþlardýr.

Yeminin Kefareti
Edirne Segedin Antlaþmasý(1444) kutsal kitaplar üzerine yemin edi-

lerek, Osmanlý ile Balkan devletleri arasýnda, imzalanmýþtý. Alman-
ya’da papanýn elçiliðini yapan Kardinal Cezarisini, Türklere verilen ye-
minin bozulmasýnda bir beis görmüyordu, çünkü Osmanlýnýn baþýna ço-
cuk denecek yaþta bir padiþah geçmiþti ve bu fýrsat deðerlendirilmeliy-
di. Papa IV. Ojen ise papalýðýn haberi olmadan yapýlan barýþýn bozula-
bileceðini söyleyerek Macar Kralý Ladislas’ý Türklere karþý, barýþý boza-
rak savaþa davet etti. Ladislas, papanýn dediðini yaptý. Türkler üzerine
Balkanlardan topladýðý büyük bir ordu ile gitti. Yapýlan savaþta Haçlý
ordusu maðlup oldu; Ladislas da savaþ meydanýnda öldü. Kardinal Ce-
zarisini de kaçarken girdiði ýrmakta üzerindeki altýnlarýn aðýrlýðýndan
dolayý boðularak öldü.

Kazýklý Bela
Fatih Sultan Mehmet, Eflak’ý Osmanlý himayesine almak için ilk

ciddi mücadeleyi baþlatan Osmanlý padiþahýydý. Eflak’ý alarak bölge
halkýný IV. Vlad’ýn zulmünden kurtaracaktý.

“Kazýklý Voyvoda” olarak ün salan Eflak Voyvodasý IV. Vlad Drakul,
Fatih’in elçi heyetlerinin ellerini ve ayaklarýný kestirmiþ ve sonra onlarý
bu halleriyle kazýklara oturtmuþtu. Fatih’in gönderdiði elçilik heyetinden
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haber alýnamamasý üzerine tekrar elçiler göndermiþ ancak ikinci kez gi-
den elçiler de voyvoda tarafýndan acýmazsýzca kazýklara atýlmýþtý.

Devletlerin birbirlerinin elçilerine kötü muamelede bulunmasý mil-
letlerarasý hukuka aykýrýdýr. Osmanlýya karþý öfkeyle dolu olan ve ona
güç yetiremeyeceðini bilen Eflak Voyvodasý, savunmasýz elçilere saldýr-
ma tenezzülünde bulunmuþtu.

Daha sonra Bulgaristan bölgesine inen Drakula 20 bin civarýndaki
masum insaný esir alarak bunlarýn da hepsini kazýklara oturtarak öl-
dürtmüþtü.160 Fatih yaptýklarýnýn hesabýný sormak için Eflak üzerine
sefere çýkmýþ ancak Kazýklý Voyvada bir türlü yakalanamamýþtý. Voy-
voda Vlad Drakul’u 1462’de kendi adamlarý öldürmüþtü.

Devletlûya Saygý Düsturu
Sultan II. Murat, oðlu II. Mehmet’e tahtý emanet ettikten sonra

onun huzuruna izinle girmiþ, karþýsýnda el pençe divan durarak,
“Hünkârým!” yahut “Devletlûm!” hitabýyla o da izin verilirse konuþa-
bilmiþti. II. Murat burada devleti temsil eden bir hükümdara, 14 yaþýn-
da dahi olsa, kim tarafýndan ve hangi vesile ile tahta çýkarýlmýþ olsa da
hürmette kusur edilmemesi gerektiðini göstermekteydi.161

II. Murat, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Baþýnýzdaki kuru üzüm gibi ký-
výrcýk saçlý bir siyahi de olsa, dinleyin, itaat edin.” emrini yerine getir-
mekteydi. Zeyd b. Harise azatlý bir köleydi. Hâlbuki Allah Resulü onu,
içinde Cafer b. Ebu Taliplerin, Abdullah b. Revahalarýn ve Halid b.
Velidlerin bulunduðu bir orduya kumandan tayin etmiþ ve bu orduyu
Bizans’a karþý göndermiþti. Daha sonraki yýllarda meseleyi daha da
kökleþtirmek için, yine içinde Hz. Ebu Bekirlerin, Hz. Ömerlerin bu-
lunduðu bir orduya, Üsame’yi kumandan tayin etmiþti ki en mübalaða-
lý ifadeye göre o gün Üsame’nin yaþý henüz on yedi, on sekiz idi.

Uzun Hasan’ýn Vasiyeti
Akkoyunlu Devleti Hükümdarý Uzun Hasan’ýn Osmanlý düþmanlýðý

Karamanoðullarýnýn telkinleri ile daha da artmýþtý. Osmanlý hakkýnda
geniþ malumatý olmayan Uzun Hasan, Osmanlý ordusunu maðlup ede-
bileceði düþüncesine kapýlmýþtý. 1473 yýlýnda Otlukbeli’nde yapýlan sa-
vaþ Akkoyunlularýn hezimeti ile sonuçlandý.
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Akkoyunlu hükümdarý Uzun Hasan ölürken kendi yaptýðý hatayý
oðullarýnýn yapmamasý için onlara: “Osmanoðlu ile asla muharebe et-
meyesiz.” diye vasiyet etmiþti.162

Akýl Akýldan Üstündür
Osmanlýnýn Hersek Valisi Mahmud Paþanýn, Ýskaradin Kalesi’ni

kuþatacaðýný öðrenen Macarlar, birliklerinin bir kýsmýný kalenin
yakýnýndaki ormanlýk alanda gizlediler. Osmanlý askerinin kuþat-
maya baþladýðý bir anda ormanlarýn içinden çýkacak olan Macar
birlikleri Türk ordusunu arkadan kuþatarak periþan edecekti. Bu
planý öðrenen Mahmud Bey, bir baskýn düzenleyerek ormanda giz-
lenen Macar askerlerini öldürdü. Onlarýn cesetlerini gören kale
halký kendiliðinden teslim oldu.163 Macarlar kendi kazdýklarý kuyu-
ya kendileri düþmüþlerdi.

Osmanlý Merhameti
Ýspanyollar Endülüs’ü ele geçirdikten sonra Yahudi-Müslüman ayýrt

etmeden kendilerinden olmayan herkese zulmetmeye baþlamýþlardý.
Binlerce masum insaný öldürmüþlerdi.

Osmanlý 1492’li yýllarda 300.000 civarýndaki Müslüman’ý ve Yahu-
di’yi katledilmekten kurtarmýþtý. Ýspanya’dan aldýðý Müslümanlarý Fas
ve Cezayir’e nakletmiþti.164

Hüzünlü Yýllar
Osmanlý Devleti, merkeziyetçiliðe büyük önem vermiþ ve devle-

tin bölünmesine hiçbir þekilde müsaade etmemiþti. Yönetimi elinde
bulunduran padiþahlar bu uðurda öz kardeþlerinden bile fedakârlýk
etmiþlerdi.

Fatih’in vefat haberi Amasya’da sancak beyi olarak bulunan II. Baye-
zide bildirilmiþti. Ýstanbul’a gelen II. Bayezid, Osmanlý tahtýna geçti.
(1481) Cem ise Bursa’ya gelerek hükümdarlýðýný ilan etti. Bundan sonra
iki þehzade arasýnda uzun süre devam edecek olan bir mücadele baþladý.

Her iki þehzade de devleti kendisinin daha iyi idare edeceðine ina-
nýyordu. Herhangi birinin hakkýndan feragat etmemesi mücadelenin
devam etmesinde etkili oluyordu.
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II. Bayezid, ülkeyi bölerek yönetmek isteyen Cem’e, “Kýþkýrtýcýlarýn
sözlerine uyma ve eteðini Müslüman kanýyla lekeleme! Git Kudüs’te,
o mübarek beldede otur ve masrafýn neyse her ay bizden al!” dedi. Mü-
cadelesinde kararlý olan Cem Sultan, aðabeyinin teklifine ehemmiyet
vermedi.

II. Bayezid’e karþý girdiði ilk mücadelelerde baþarýlý olamayan Cem,
çareyi Mýsýr’a gitmekte buldu.

Cem Sultanýn, Anadolu’dan Mýsýr’a yöneldiði zamanda, yolda ken-
disine ve ailesine saldýranlar oldu. Bu kiþiler iltifat alabilmek ümidiyle
bu durumu II. Bayezid’e de söylediler. Ýhsan bekledikleri II. Bayezid:
“Siz kim oluyorsunuz ki Cem’e saldýrýyorsunuz? Sonra da alçaklýðýnýza
karþýlýk ihsan istemeye geliyorsunuz.” diyerek onlarý cezalandýrdý.

Mýsýr dönüþünde girdiði mücadeleyi de kaybedince Karamanoðulla-
rýnýn telkini ile Rodos þövalyelerine sýðýnan Cem, onlar tarafýndan
Avrupa’ya bir koz olarak satýldý; onun, bundan sonraki ömrü zindan-
larda geçti.

Papa VIII. Innocent, Cem’i özel olarak yanýna kabul etmiþ ve ken-
disine: “Kendi dininizden ayrý bir memlekete gelmekliðiniz nasýl bir
mecburiyettir?” diye sordu. Bunun üzerine Cem: “Maksadým, baþka bir
memlekete iltica etmek deðildi. Rumeli’ye geçebilmek gayesiyle Rodos
þövalyelerinden yol istedim, ancak söz ve yeminlerine sadakat göster-
meyip beni yolda alýkoydular. Tam yedi yýl oldu, hâlâ yoldayým. Haya-
tým bir yol oldu. Þimdi de yanýnýzdayým. Sizin insaniyet ve adaletinizi
daima duyageldim. Umudum odur ki beni yolda býrakmayýp Mýsýr’da
bulunan anamýn ve yavrularýmýn yanýna isal buyurursunuz.” Cem bu
sözlerin ardýndan gözyaþlarýný tutamadý.

Papa bir defasýnda da Cem’in Hristiyanlýða girmesine karþýlýk, Mý-
sýr’dan oðlunu getirip, ona kardinallik vereceðini teklif etti. Cem Sul-
tan, bu teklif karþýsýnda buz gibi olmuþtu. Ve: “Ben sizden Mýsýr’ýn yo-
lunu istedim; siz bana batýl yol gösteriyorsunuz. Bizlere deðil kardinal-
lik, papalýk vermek, bütün Roma’yý ayaklarýmýzýn altýna serseniz yine
de Peygamberimizin (s.a.s.) izinden ayrýlmayýz. Eðer Hristiyan fakirle-
re sadaka vermekliðimizi yanlýþ deðerlendirdiyseniz; biliniz ki bizim di-
nimizde sadaka fakire verilir. Ýslam yahut Ýsevi fark etmez.” dedi 165

Cem Sultan, papanýn zehirletmesi sonucu vefat etti. Cem’in ölüm
haberi gelince Osmanlý sarayýnda üç gün matem ilan edildi.(1495).
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Gýyaben cenaze namazý kýlýndý. Cem’in cenazesi ancak dört yýl sonra
Bursa’ya getirilerek dedesi II. Murad’ýn türbesinin yanýna defnedildi.

Mýsýr Seferi
Memluk Devleti 1250-1517 yýllarý arasýnda Mýsýr’da hüküm süren

bir Türk-Ýslam devletidir. Osmanlý Devleti’nin sýnýrlarýnýn hýzla geniþ-
lemesi sonucunda Memluklular ile Osmanlýlar komþu oldular. Ýki dev-
let Yýldýrým Bayezid döneminden itibaren deðiþik sebeplerle karþý kar-
þýya geldilerse de aralarýnda çok büyük bir savaþ olmamýþtý.

Yavuz, dönemine gelindiðinde iliþkiler iyice sertleþti. Bunda Mem-
luklularýn, Ýran’daki Safevîlerle ittifak kurmaya çalýþmasý ve Osmanlý-
larýn Maraþ’taki Dulkadiroðullarý Beyliði’ni topraklarýna katmasý etki-
li oldu. Yavuz, Türk-Ýslam birliðini saðlamak ve Memluklu tehlikesini
ortadan kaldýrmak için fetva alarak 1516’da Mýsýr üzerine sefere çýktý.

Yavuz, 1515’te Dulkadiroðullarý Beyliðini yýkýnca, Mýsýr Sultaný
Kansu Gavri, Yavuz’un bu fethini protesto etmek için kendisine elçi
gönderdi. Gönderilen elçi Yavuz’a: “Hutbelerde sultanýmýzýn adý oku-
nan memleketi iade ediniz.” dedi. Yavuz da: “Var sultanýna söyle! Hut-
be ve sikke de adýnýn muhafazasýný Anadolu’da deðil, Mýsýr’da düþün-
sün.” Bu söz karþýsýnda elçi: “Ben bunlarý kendi sultanýma nasýl söyle-
rim; siz bir elçi gönderiniz de o söylesin.” deyince. Yavuz: “Elçiye lüzum
yok. Mýsýr’a ben geliyorum.” dedi.166

Mýsýr Seferi’nden önce Kapýaðasý Hasan Aða, bir rüya gördü:

Rüyasýnda, gece yarýsý sarayýn kapýsý çalýnýr. Kapýyý Hasan Aða
açar. Gelen, elleri sancaklý, Arap simalý dört þahýs, dört raþit halifedir.
Arkalarýnda ise ashap kalabalýk halde toplanmýþtýr. Yavuz Sultan Se-
lim’e Hz. Muhammed (s.a.s.)’in selamýný ve Haremeyn hizmetinin
kendisine verildiðini bildirirler. Bu hatýrayý Hasan Can’ýn oðlu Tacü’t
Tevarih yazarý Hoca Saadettin Efendi anlatmaktadýr.167

Yavuz, Mýsýr Seferi’ne giderken Gebze civarýnda baðlýk bahçelik
bir arazide mola verdi. Mola bitiminde her ihtimali göz önünde bulun-
durarak askerlerinin heybelerini arattýrdý. Hiç birisinin heybesinden
mola verilen bahçelere ait meyve çýkmadý. Bunun üzerine Yavuz elle-
rini açarak, “Allahým, sonsuz þükürler olsun. Bana haram yemeyen bir
ordu lütfettin. Eðer askerimin içinde tek bir kiþi sahibinden izinsiz bir
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meyve yeseydi ve ben bunu haber alsaydým Mýsýr seferinden vazgeçer-
dim.” dedi.

Tih Çölü’nü geçmek zordu. Buraya yaðmur yaðmasý nadirattan-
dý. Yavuz ve ordusu 13 günde çölü geçmiþti. Osmanlý ordusunun çö-
lü geçtiði esnada yaðmur yaðdý. Yavuz Sultan Selim bir ara atýndan
inerek yürümeye baþladý. Veziriazam Piri Mehmet Paþa, bu davra-
nýþýnýn sebebini sorduðunda, “Nasýl binerim! Görmüyor musunuz?
Hz. Peygamber (s.a.s.) önümüzde bize yol gösteriyor.” cevabýný ver-
di.

Memluk ordusu, Osmanlý ordusunu Ridaniye’de durdurabilmek
için Venedik ve diðer batýlý devletlerden aldýðý toplarý kumlara sabit-
lemiþti. Bu toplar saða ve sola döndürülemeyen sabit silahlardý. Yavuz,
aldýðý istihbarata göre Memluklu ordusunu yandan vuracak þekilde
derhal istikamet deðiþtirdi. Dolayýsýyla da Memluklunun yere sabitle-
diði toplar etkisiz kaldý.168 Memluklular büyük masraflar yaparak aldýk-
larý toplarýný kullanma fýrsatý dahi bulamamýþlardý.

I. Selim iki yýlda yaptýðý seferler neticesinde Osmanlýnýn daha
önce iki yüz küsur yýlda elde ettiði (8 padiþah dönemi) topraktan da-
ha geniþ bir topraða sahip olmuþtu. Fakat bu seferlerin sahibi olan
Yavuz, geliþi için þenlikler yapýlacaðýný duyunca Ýstanbul’a girmek
için Üsküdar’da havanýn kararmasýný beklemiþ ve þehre gece gizlice
girmiþti;169

Gözü Korksun
Kanuni Mohaç Meydan Muharebesi’nde (1526) iki saat gibi kýsa

bir sürede Macar ordusunu daðýtmayý baþarmýþtý. Macaristan’ý almak
hayaliyle yaþayan Avusturya’nýn hayalleri suya düþmüþtü. Bundan son-
ra Osmanlýya karþý cephe almýþ ve fýrsat buldukça Macar topraklarýna
saldýrmýþlardý.

I. Viyana Kuþatmasý (1529) öncesinde Osmanlý ordusunun etrafýn-
da gezinip duran bir kiþi yakalandý. Yakalanan kiþi, Sadrazam Ýbrahim
Paþanýn huzuruna getirilince Avusturya Kralý Ferdinand’ýn casusu ol-
duðunu itiraf etti ve amacýnýn Türk ordusu hakkýnda bilgi toplamak
olduðunu söyledi. Bunun üzerine Ýbrahim Paþa etrafýndaki adamlarýna
dönerek: “Bu casusa istediði her þey gösterilsin; sorduðu her þeye cevap
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verilsin!” dedi.170 Osmanlýlar bu davranýþlarý ile daha savaþ baþlama-
dan düþmanlarýný psikolojik olarak maðlup etmiþlerdi.

Ýran Hediyeleri
II. Selim tahta çýktýðýnda (1566) Safevî hükümdarý Þah Tahmasb

yeni hükümdarý tebrik için Osmanlý merkezine 1700 hayvanlý bir kafi-
lenin taþýyacaðý kadar hediye göndermiþti. Sadece padiþahýn þahsýna ge-
len hediyeyi 44 deve taþýmýþtý. Bu hediyeler içinde içlerine zehirli bir
þey konulduðunda derhal çatlayýp daðýlan 8 adet mavi kâse de vardýr.171

Ýnebahtý Bozgunu
Osmanlý, 1538’de Preveze Deniz Savaþý’nda bütün Haçlý dünyasý-

nýn birleþik donanmasýný maðlup etmeyi baþarmýþ ve Akdeniz’i Türk
gölü hâline getirmiþti. Avrupalýlar, bunun acýsýný unutamadýlar. Sü-
rekli olarak Osmanlýnýn gafil anýný kolladýlar. Bu fýrsatý II. Selim dö-
neminde 1571 yýlýnda yakaladýlar. Ani bir baskýn ile Osmanlý donan-
masýný Ýnebahtý’da tahrip ettiler. Daha sonra Osmanlý kýsa zamanda
yepyeni bir donanma inþa ederek, Ýnebahtý’da gördüðü tahribatý Vene-
dik’ten tazmin etmiþti.

Venedik Cumhuriyeti Osmanlýya 300 bin duka harp tazminatý öde-
yecek, Zenta Adasý için ödediði 500 dukalýk yýllýk vergiyi 3 katýna çý-
karacaktýr. Dalmaçya’daki Sopoto Kalesi’ni Osmanlýya býrakacak ve
Kýbrýs’ýn Osmanlýya ait olduðunu kabul edecekti.172

Genç Osman Katliamý
II. Osman, Hotin Seferi esnasýnda Yeniçerilerin gerektiði gibi sa-

vaþmadýklarýný ve disiplinsiz hareket ettiklerini gördü. Bu durum onda
Yeniçeri ocaðýnýn yerine baþka bir ordu kurma fikrini oluþturdu.

II. Osman, Türklerden oluþan bir ordu kurmak fikrindeydi. Bunun
için de hacca gitmek bahanesi ile harekete geçip Anadolu ve Mýsýr’-
dan asker toplayacaktýr. Bu durumdan haberdar olan Kapýkulu ordusu
padiþahý hacca gitme fikrinden vazgeçirmeye çalýþtý. Devlet adamlarý,
âlimler ve o devirde saygý duyulan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de
devreye girdiyse de II. Osman’ý fikrinden caydýramadýlar. Sonradan ik-
na olduysa da iþ iþten geçmiþ, Yeniçerilerin istekleri deðiþmiþti. Bazý
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devlet adamlarýnýn kellelerini istemeye baþlamýþlardý. Sonuçta, II. Os-
man tahtýndan indirildi ve yerine I. Mustafa getirildi.

Yedikule Zindanlarý’na götürülen II. Osman, Yeniçeri isyaný sonu-
cu sadrazam olmuþ olan Davut Paþa tarafýndan öldürtüldü. Vefat etti-
ðinde 19 yaþýndaydý.(1622)173

II. Osman’ýn, genel itibariyle Yeniçeriler tarafýndan öldürüldüðü
zannedilir. Bunun sebebi, II. Osman’ýn tahttan indiriliþinin arkasýnda-
ki gücün Yeniçeriler olmasýndandýr.

Davut Paþa, Yedikule’ye II. Osman’ý bir pazar arabasýyla götürtmüþ-
tü; ne gariptir ki kendisi de öldürüleceði zaman Yedikule’ye ayný araba
ile götürülecekti.174

Yeniçeriler, II. Osman’ýn ölümünden Davut Paþayý sorumlu tuttu-
lar. “Sultan Osman’ý ne sebep ile katl eyledin? Biz sana emanet ver-
dik!” diye baðýrdýlar. Davut Paþa, kendini kurtarabilmek için, “Sultan
Mustafa’nýn fermanýyla.” diyerek yalan söylemek zorunda kaldý. Hele
hele de halk arasýnda Yeniçeriler için, “Padiþah katilleri” laflarý dolaþ-
maya baþlayýnca Yeniçeriler iyice bunalýma girdiler.

Durumu padiþaha duyurduklarýnda o da, “Onun ölüm fermanýný
ben vermedim. Onu Davut Paþa öldürdü. Katillerin hakkýndan gelin-
sin.” dedi. Yeniçeriler, Davut Paþa ve diðer katilleri yakalayýp Yediku-
le’ye götürerek idam ettiler.175

Sultan II. Osman daha küçüklüðünden itibaren saraçlýða ilgi duy-
muþ ve kendi bindiði atlarýn eyerlerini çok zaman kendisi imal etmiþ-
ti. Kaderin hazin cilvesidir ki Yeniçeriler isyan edip de onu Ýstanbul so-
kaklarýnda dolaþtýrýrken eyersiz ata bindirmiþlerdi,176 baþý açýk, yalýna-
yak bir þekildeydi Genç Osman.

Ne acýdýr ki bir zamanlar “Padiþahým çok yaþa!” diyen halk sadece
manzarayý seyretmekteydi.

Ýstanbul Boðazý’ný Donduran Soðuk
II. Osman zamanýnda (1621) çok þiddetli kýþ olmuþ, Haliç ve Bo-

ðaz donmuþ; Haliç ve Boðaz üzerinden yürüyenler bile olmuþtur.177
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Günümüzde Ýstanbul’da yaþayanlar Boðazdan karþýya geçmenin ne ka-
dar zor olduðunu çok iyi bilirler. Donmuþ Boðazdan yürüyerek karþýya
geçmek müthiþ bir kolaylýk olsa gerek.

260 kg. Gürz
IV. Murat kendisine hediye edilen 260 kiloluk gürzü tek eliyle kal-

dýrabilecek kadar güçlü idi. Ýrikýyým bir adam olan Musa Paþayý kuþa-
ðýndan yine tek eli ile tutup havaya kaldýrmýþtý.178

IV. Murat hanedan ailesinin neredeyse tamamýnda görülen nik-
ris hastalýðýndan dolayý saray hekimi tarafýndan hazýrlanan etkili bir
ilaç kullanmaktaydý. Bu ilacýn tesiri ile sarhoþ gibi yürüyordu. Padi-
þahý bu hâlde gören bir kýsým önyargýlý insanlar, onun sarhoþ oldu-
ðunu düþünüyordu. Hâlbuki IV. Murat’ý içki içerken gören bir kiþi
bile yoktu.

Günümüzdeki bazý tarihçiler “padiþahýn içki içtiði” iddiasýný Os-
manlý Devleti’nin resmî tarihçisi olan Naima’nýn eserine dayandýr-
maktadýr. Fakat bu eserdeki ilgili bölümü okuduðunuzda Naima’nýn
bildiðimiz bir içkiden bahsetmediði görülür. IV. Murat’ýn hayatý bir
bütün olarak incelendiðinde de onun içki içmeyeceði daha iyi anlaþý-
lýr. Bu iddiayý ortaya atanlara göre içki içmek sýradan bir davranýþ ola-
rak görülebilir. Fakat içki içmeyi inandýðý din açýsýndan uygun görme-
yen bir kiþiyi içki içmiþ olarak tanýtmak sýradan bir davranýþ deðildir.

Hükümdarýn Sünneti
I. Ahmet döneminde hükümdar olma þartý olarak “ekber-erþed” sis-

temi getirilmiþti. Yani “Osmanlý ailesinin en yaþlý ve en olgun erkeði-
nin padiþah olmasý” benimsenmiþti. Ýlk anda, Osmanlý tahtýna çok yaþ-
lý kiþilerin geçmiþ olabileceði akla geliyor. Oysa ne gariptir ki kanunun
kabul edildiði ilk dönemlerde çocuk yaþtaki kiþiler tahta çýktý.

I. Ahmet’ten önce padiþahýn erkek evlatlarýndan birinin tahta geç-
mesi geleneði vardý. Tahta geçen kiþinin nizam-ý âlem ve devletin be-
kasý için diðer kardeþlerini ortadan kaldýrma yetkisi bulunmaktaydý.
Dolayýsýyla da padiþahlarýn yerlerine halef kalmama ihtimali vardýr.
I. Ahmet, hükümdarlýk hakkýný sülalenin bütün erkek evlatlarýný kap-
sayacak þekilde geniþletse de her dönemde taht için yeterli olgunluða
eriþmiþ erkek evlat bulunamamýþtýr.
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IV. Mehmet, 8 Aðustos 1648’de 7 yaþýnda tahta geçmiþ, hükümdar
olduktan sonra sünnet olmuþtu.179 IV. Murat ise tahta geçtiðinde 12
yaþýndaydý.

On Dört
Bazý insanlarýn hayatýnda bazý rakamlarýn yeri çok anlamlýdýr. Me-

sela Osmanlý padiþahlarýnýn on dördüncüsü olan I.Ahmet, on dört ya-
þýnda padiþah olmuþ ve on dört sene padiþahlýk yapmýþtý.180

Girit Kuþatmasý
Akdeniz’deki çapulcu þövalyeler geçimlerini gemileri ve sahilleri

yaðmalayarak saðlýyordu. Bundan en fazla zarar gören devletlerin ba-
þýnda Osmanlý geliyordu. Sümbül Aðanýn gemilerinin yaðmalanmasý
bardaðý taþýran son damla oldu. Çapulcular, Venedik’e ait olan Girit’e
sýðýnmýþlardý. Venedik, çapulcu korsanlarý teslim etmeyince Osmanlý
Girit’i kuþattý (1645). Girit, defalarca kuþatýldý; ancak 1669 yýlýnda
fethedilebildi.

Girit’in fethi için yapýlan mücadelede(1645-1669) 30.000 þehit ve-
rilmiþtir.181

Girit kuþatmasý esnasýnda Giritli Rumlar Osmanlý adýna casusluk
yapmýþtý.182 Bu durum, bölge halkýnýn Venedik yönetiminden ziyade
Osmanlý yönetimini istediðini göstermekteydi.

Biyolojik Silah
Düþman birliklerine öldürücü hastalýk bulaþtýrmak da bir savaþ hi-

lesiydi. Karþýsýndaki düþmaný silahla yenemeyeceðini anlayan devletler
veba hastasý olan askerlerinin düþmanlarýna esir düþmesini saðlarlar ve
böylece amaçlarýna ulaþýrlardý.

Venedikliler, Osmanlýnýn Girit’i kuþattýðý dönemde Osmanlý as-
kerlerini yok etmek için ordunun içine veba salgýný sokmaya çalýþmýþ-
lardýr.183

Hititler de Mýsýr ülkesine yaptýklarý bir misilleme saldýrýsýnda ele
geçirdikleri esirleri ülkelerine götürmüþlerdi. Esirlerin vebalý olduðunu
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bilmiyorlardý. Veba, Hitit ülkesinde öyle yayýldý ki halkýn çok önemli
bir kýsmý bu salgýnda hayatýný kaybetti.

Demirbaþ Þarl
Ýsveç Kralý XII. Charles, Rus Çarý Deli Petro’ya Paltova Savaþý’nda

(1709) yenilince Osmanlýya sýðýndý. Osmanlý onu himaye etti. Fakat
Þarl (Charles) ülkesine bir türlü dönmedi. Durum böyle olunca adý da
“Demirbaþ Þarl’a çýktý.184

Osmanlýya sýðýnanlarýn ve ondan yardým isteyenlerin sayýsý olduk-
ça fazlaydý. Bu durum Osmanlýnýn gücünü, merhametini, insanlara
verdiði deðeri gösteriyordu.

Görüntüsü Aslan
Sadrazam Koca Ragýb Paþa, dünya dengelerini ve Osmanlýnýn mevcut

durumunu deðerlendirerek III. Mustafa’yý Ruslarla yapýlmasý muhtemel
bir savaþtan uzak tutmaya çalýþýyordu. Sadrazamýn savaþ isteyen padiþaha
söylediði söz çok anlamlýdýr: “Osmanlý savaþ meydanlarýnýn aslanýdýr.
Lakin o aslanýn týrnaklarý sökülmüþ, diþleri dökülmüþtür. Uzaktan ürkü-
tücü görünse de mücadeleye girdiðinde zaaflarý anlaþýlýr.” diyordu.185 Ko-
ca Ragýp Paþanýn bu sözü söylediði dönemlerde Osmanlý, devrin en bü-
yük devletlerini maðlup edebilecek kadar güçlüydü; fakat eski gücünden
çok uzakta idi. Belki de savaþlardan geri durup kendisini toparlamasý ge-
rekirdi. Dostunun olmadýðý, düþmanlarýnýn da saldýrýdan geri durmadýðý
bir dönemde Osmanlýnýn savaþtan geri durmasý düþünülemezdi. Maalesef
girdiði savaþlarda da Koca Ragýp Paþanýn söyledikleri çýkmýþtýr.

Özi Katliamý
Osmanlýnýn ruh inceliðini gösteren en ibretli hadiselerden biri I.

Abdülhamid zamanýnda yaþanmýþtý. Ruslarýn Özi Kalesi’ne saldýrýp ka-
ledeki 20.000 masum Müslüman’ý öldürdükleri Sultan I. Abdülha-
mid’e bildirildi. O insanlýk medeniyetinin bir hükümdarýydý ve yüreði
bu vahþete dayanamadý. Sonunda koca sultan üzüntüsünden felç geçi-
rerek vefat etti. (1789).186 I. Abdülhamid de atasý Yýldýrým Bayezid gi-
bi üzüntüden vefat etmiþti.
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Besle Kargayý
Moralý Seyid Ali Efendinin Paris Elçiliði sýrasýnda (1797-1802) se-

faret (elçilik) tercümaný olan Osmanlý Rumlarýndan Godrika, Fransa
hesabýna çalýþmýþ Babýali ile Ali Efendi arasýnda gidip gelen bütün ya-
zýlarýn kopyalarýný Fransýz Baþbakan Talleyrant’a vermiþtir. 1821’de
Babýali Tercüme Odasý açýlmýþ ve dil bilen Müslüman diplomat yetiþ-
tirilmeye baþlanmýþtý.187

Osmanlý bu döneme kadar yabancý dil bilen eleman yetiþtirmede
geç kalmasýnýn cezasýný çekmiþti.

Kabakçý Olayý
III. Selim’in göreve getirdiði Þeyhülislam Topal Ataullah Efendi ve

Sadaret Kaymakamý Köse Musa, Nizam-ý Cedit’e karþý olduklarý hâlde,
padiþaha ordu taraftarý gibi görünüyorlardý. Kendileri gibi düþünen Þeh-
zade Mustafa ile de gizliden gizliye irtibatlýydýlar. Sonunda ordunun
Rusya ile savaþmasýný (1806-1812) fýrsat bilerek Nizam-ý Cedit’i orta-
dan kaldýrmaya karar verdiler. Ortam da gayet müsait görünüyordu: Ye-
niçeriler yeni orduyu (Avrupa tarzýnda oluþturulan ordu) kýskanýyor ve
haklarýnýn kýsýtlanacaðýndan endiþeleniyorlardý. Nizam-ý Cedit için ko-
nan yeni vergilerden dolayý bazý çevreler III. Selim’e karþý cephe almýþ-
tý. III. Selim yenilikleri yürütecek güçlü bir kadroya sahip deðildi.

Köse Musa, 25 Mayýs 1807’de Boðaz’ý savunmakla görevli Rumeli
Kavaðý’ndaki Yeniçeri yamaklarýna Nizam Cedit elbisesi giydirmek ve
bunlarý yeni teþkilata baðlamak için Boðaz Nazýrý Raif Mahmud Paþa-
ya görev verdi. Ancak yamaklara gizlice haber göndererek, bu kararýn
padiþah tarafýndan alýndýðýný ve “Nizam-ý Cedit elbisesi giyerseniz din-
den çýkarsýnýz, giymezseniz ordudan atýlacaksýnýz. Belki de Nizam-ý Ce-
dit sizi öldürecek!” diyerek onlarý kýþkýrttý.

Yeniçeriler, “Bu elbiseyi giymiyoruz!” diyerek ayaklandýlar ve Raif
Paþayý öldürdüler. Kabakçý Mustafa’yý kendilerine lider seçtiler. Ýsyan
geniþledi ve padiþaha Nizam-ý Cedit’i kaldýrttýlar. Ataullah Efendiden
fetva alarak III. Selim’i tahttan indirdiler. IV. Mustafa padiþah yapýldý.
Savaþtan dönen Alemdar Mustafa Paþa ise II. Mahmud’u tahta geçir-
mek için harekete geçti. Yakýnlarý tarafýndan saklanmýþ olan Mahmud
bulundu ve tahta geçirildi.188
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Birlikte Gitme Arzusu
Alemdar Mustafa Paþa, III. Selim’in baþlattýðý yenilikleri devam et-

tirme eðiliminde olan bir sadrazamdý. Fakat Avrupa tarzýnda ordu kur-
ma giriþimi Yeniçeriler tarafýndan hoþ karþýlanmadý. Alemdar’ý orta-
dan kaldýrmak için harekete geçtiler.

Yeniçeriler, Alemdar’ý öldürmek için yaþadýðý sarayý çepeçevre sar-
mýþlardý. Bazýlarý çatýyý delerek içeri girme gayretindeydi. Kendisine
hiçbir taraftan yardým gelmeyeceðini anladýktan sonra Alemdar Mus-
tafa Paþa, mahzendeki barut fýçýlarýný ateþledi. Kendisini öldürmek is-
teyen 300-400 kiþilik Yeniçeri grubu ile birlikte öldü.

Sakýz
1829’da Amiral Adolphus Slade’nin cümleleri þöyledir:

“Sakýz Adasý olaylarý gerek Yunanlýlar, gerekse yerli Rumlar tarafýn-
dan Avrupa’ya pek uydurma hikâyeler hâlinde aktarýldý. Türkler ise ya
aleyhlerinde neler söylendiðinin farkýnda olmadýklarýndan veya söyle-
nenlere kýymet vermediklerinden dolayý sustular. Kendilerini savunma-
yan Türkler, kolayca barbarlýk damgasýný yediler. Þükredelim ki Türkler
asýlsýz yakýþtýrmalara ve isnatlara cevap verecek yayýn organlarýndan ve
basýndan mahrumdurlar. Böylece Hristiyanlýk âleminin namus ve þerefi
lekelenmekten kurtuluyor. Eðer Türk gazeteleri olsaydý, zulüm ve barbar-
lýk konusunda Fransýzlarýn Mýsýr ve Suriye’de yaptýklarýný yazarlardý.”189

Ýyilik Yap
Abdülmecit zamanýnda Osmanlý yönetimi Ýrlanda’da kýtlýktan binler-

ce insanýn öldüðünü haber alýnca bu mazlum halka, Ýngiliz kraliçesinin
muhalefet etmesine raðmen, 1000 paund para ve 5 gemi gýda yardýmý gön-
dermiþti.(1847) Ýrlanda halký bu iyiliði unutmamýþ ve 1997’de Drogheda
þehrindeki eski belediye binasýnýn önüne üzerinde “1847’deki büyük kýtlýk
sýrasýnda Ýrlanda halkýna gösterilen cömertliðin niþanesi olarak Türkiye
Cumhuriyeti’ne þükranla.” yazan bir teþekkür plaketi asmýþlardý.190

Türk tarihi, sýrf insanlýk duygusu ile yapýlan destanlarla doludur, za-
ten, “Ýyilik yap denize at, balýk bilmezse Halik bilir.” anlayýþýný benim-
seyen bir milletten baþka türde bir davranýþ da beklenilemez.

O s m a n l ý  S i y a s i  T a r i h i

75

189 Armaðan, Mustafa; a.g.e., Sayfa:125,126
190 Armaðan, Mustafa; a.g.e., Sayfa: 166, 177



Güzergâh
Abdülaziz’den Rumeli Demiryolu’nun Topkapý Sarayý’nýn bahçe-

sinden geçmesi için izin istenmeye gidildiðinde, “Demiryolu yapýlsýn
da isterse sýrtýmdan geçsin razýyým.” demiþti.191

Hürmet
Sultan Abdülaziz, Medine-i Münevvere’den ne zaman mektup gelse

abdest tazeler, “Bunlarda Medine-i Münevvere’nin tozu var.” diyerek
öpüp alnýna koyar, daha sonra baþkâtibe okuturdu. Bir defasýnda hasta
yataðýnda yatarken Medine mücavirlerinden bir dilekçe geldi. Padiþah,
“Hemen beni ayaða kaldýrýnýz. Haremeyn’den gelen talepleri ayakta
dinleyeyim. Allah Resulü’ne (s.a.s.) komþu olanlarýn talepleri, böyle
ayak uzatýlarak edebe mugayir bir þekilde dinlenmez.” demiþti.192 Os-
manlýnýn Peygamberine karþý bu saygýsý altý asýr yaþamasýný saðlamýþtý.

Abdülaziz’in Katli
II. Mahmud döneminde Avrupa’ya eðitim için gönderilen öðrenci-

ler geri döndükten sonra yapmalarý gereken iþi býrakýp siyasete özen-
miþlerdi. Doktor, mühendis vs. olsun diye gönderilenlerin çoðu; edebi-
yatçý, gazeteci ve siyaset tutkunu olarak geri dönmüþtü. Her birisi yö-
netimde etkili olmanýn yollarýný arar olmuþlardý. Osmanlýnýn bürokra-
tik düzeni bunlarýn siyasi emellerini karþýlayacak tarzda deðildi. Siste-
mi kendilerine uygun hâle getirmek için ellerinden geleni yaptýlar.
Bunlar, önce “Genç Osmanlýlar” sonra “Jön Türkler” olarak anýldýlar.

Abdülaziz, Jön Türklerin her istediðini yapmýyordu. Onlar tarafýn-
dan büyük bir engel olarak görülüyordu. Abdülaziz’i “deli” ithamý ile
tahttan indirdiler.193

Abdülaziz’in tahttan indirilip öldürülmesinde baþrolü Hüseyin Av-
ni Paþa oynamýþtý. Kendisi de 12 gün sonra Çerkez Hasan Vakasý’nda
öldürüldü.194

Abdülaziz’in intihar ettiði ileri sürülmüþtü. Fakat her iki bileðinin
de çok derin kesilmiþ olmasý, diþlerinin kýrýlmýþ, sakalýnýn yolunmuþ
olmasý ve ilk anda týbbi müdahale yaptýrýlmamasý ve alelacele bir ra-
por alýnmasý Abdülaziz’in intihar etmediðinin delilidir. Abdülaziz’in
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hayatý bir bütün olarak incelendiðinde de onun intihar edecek bir ki-
þiliðe ve anlayýþa sahip olmadýðý daha iyi anlaþýlýr. “Hatýra-i Uhuv-
vet: Portre Fotoðraflarýnýn Cazibesi” isimli kitapta yer alan Abdüla-
ziz’in tahtan indirildikten sonra ve öldürülmesinden önce çekilen fo-
toðraf çok þey anlatmaktadýr. Fotoðrafta yer alan saray görevlilerinin
padiþahý aþaðýlayýcý tavýrlarý, padiþahýn baþýna gelecek acý olaylarýn
habercisi gibidir.195

II. Abdülhamid’in Hayatýndan Tablolar

Ýnsan sarrafý
II. Abdülhamid insanlarý tanýma konusunda çok bilgili idi. Ona gö-

re de 1854’te Ýstanbul’da doðmuþ olan Þerif Hüseyin’in Ýstanbul dýþýna
-Araplarýn yaþadýðý bölgelere- çýkarýlmamasý gerekliydi. Bu konuda bü-
yük çaba sarf etti. Ýttihat ve Terakki Partisi ise II. Meþrutiyetin ilanýn-
dan sonra, Þerif Hüseyin’i Hicaz Valisi ve Mekke Þerifi olarak Arabis-
tan’a gönderdi.

Þerif Hüseyin, kýsa bir zaman sonra baðýmsýz Arap devleti kurma-
nýn yolunu aramaya baþladý ki onun bu düþüncesi petrol bölgesine el
atmak isteyen Ýngilizlerin de iþine geldi. 1915’te Þerif Hüseyin’le Ýngi-
lizler arasýnda gizli antlaþmalar, ayný zamanda da Osmanlý askerlerine
karþý kalleþçe saldýrýlar baþladý.

1916’da kendisini Arap ülkelerinin kralý; 1924’te halifelik kaldýrý-
lýnca da kendisini halife ilan etti. Tek baþýna krallýk hayali ise kýsa sür-
dü. Batýlý devletler Arap bölgelerini böldüler ve baþlarýna da Hüse-
yin’in oðullarýný getirdiler. Böyle olunca, bu bölgeleri dýþtan idare et-
mek daha kolay hâle geldi.

Þerif Hüseyin ölürken oðlu Abbas’a (Ürdün Kralý), “Ben velinime-
time ihanet etmiþ asi bir kulum, günahým büyüktür. Kral olacaðýmý dü-
þündüm. Allah beni sürgüne düþürdü.(1930’a kadar Kýbrýs’ta sürgün
yaþadý)” demiþti. Þerif Hüseyin 1931’de vefat etti.196

II. Abdülhamid’i Kimler Tahttan Ýndirdi
II. Abdülhamid’e, kendisinin tahttan inmesi gerektiðini bildir-

mek için Yahudi Emanuel Karasu, Ermeni Komitacýsý Aram Efendi,
Arnavut Es’ad Toptani Paþa ve Gürcü Arif Hikmet Paþa gitmiþtir.
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Tecrübeli hünkâr gelenleri görünce; “Bir Türk padiþahýna, otuz üç
sene bu makamda bulunmuþ Ýslam halifesine, hal kararýný bildirmek
için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden baþkasýný
bulamadýlar mý?”197 demiþtir.

31 Mart Hadisesi’ni bastýrmakta kullanýlan Hareket Ordusu, Mah-
mud Þevket Paþa tarafýndan padiþahý kurtarmakla görevlendirildikleri
konusunda kandýrýldý. Hareket Ordusunun niyetini bilen I. Ordu Ko-
mutaný Nazým Paþa, II. Abdülhamid’den, Hareket Ordusu’nu durdur-
mak için izin istediyse de, “Müslüman’ý Müslüman’a kýrdýrmam.” diye-
rek buna izin vermemiþtir. Hatta Hareket Ordusuna silah çekilmeme-
si için Nazým Paþadan yemin bile almýþtýr.198

Hicaz Demiryolu
II. Abdülhamid, Hicaz Demiryolu’nun yapým hazýrlýklarýný yaptýðý

dönemde Hintli Müslümanlar, evlilik ve cenaze masraflarýný bile kýsa-
rak yardým sandýklarýný doldurmuþlardýr. 1909 yýlýna kadar Hicaz De-
miryolu projesinin toplam sermayesinin yaklaþýk yarýsý bu yardýmlar
yolu ile elde edilmiþtir.199

Hassasiyet
Almanlar, 1871 yýlýnda Musul ve civarýnda petrol aramaya baþla-

yýnca II. Abdülhamid, Musul ve civarýný Hazine-i Hassaya yani özel
mülkiyeti durumuna getirirdi.200 Uluslararasý hukuka göre, Osmanlý
Devleti yýkýlsa bile hiçbir devlet özel mülkiyetleri hazinesine geçire-
meyecektir.

I. Dünya Savaþý sonrasý Ýngilizler Musul ve civarýný iþgal ettiler; fa-
kat özel mülkiyet olan bu bölgeyi Ýngiliz devletinin topraðý hâline ge-
tiremediler, getiremezlerdi.

Osmanoðlu ailesi, Musul ve civarýndaki gayrimenkullerini geri ala-
bilmek için konuyu Lozan Antlaþmasý’nda gündeme getirdi. Bölgedeki
petrol kaynaklarýný kaybetmek istemeyen Ýngiltere, ortaya sahte bir
ferman çýkartý. Ýngiltere’nin Ýstanbul Büyükelçiliði’nde tercüman ola-
rak çalýþan Sir Andrew Raine tarafýndan hazýrlanan sahte fermanda,
II. Abdülhamid’in tahtýný devrederken þahsi tapusunu “fakir kalmasýn”
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diye Osmanlý Devleti’ne hibe ettiði öne sürülüyordu. Bu sahte belgeyi
Lozan’a delil olarak sunan Ýngilizler böylece Osmanoðullarýnýn hakký-
ný gasp etmiþ oldular.201

Devlet Baba
Türk devlet geleneðinde “devlet” kavramý “baba” kavramýyla çok

özdeþleþmiþti. Devletin baþýnda bulunan insanlar da baba þefkati ile hal-
kýnýn meseleleri ile ilgilenmiþlerdi. Buna en güzel örneklerden biri ola-
rak II. Abdülhamid Döneminde yaþanan ekmek zammý gösterilebilir.

Okkasý 30 paraya satýlan ekmeðin fiyatýna 10 paralýk bir zam yap-
mak isteyen fýrýncýlarý huzuruna çaðýran sultan, onlara: “Siz yine ekme-
ði 30 paraya satmaya devam edin. Sattýðýnýz her ekmek için istediðiniz
10 parayý ben vereceðim; çünkü memlekette ekmek fiyatýna zam yapý-
lýrsa bunu bütün zaruri ihtiyaçlarýn pahalýlaþmasý gibi bir hareket ko-
valar ki halkýmýz bundan büyük ýstýrap çeker.” demiþtir.202 Ulu Hakan
bu davranýþýyla yüzlerce yýl öncesinden geleceðin yöneticilerine önem-
li bir ders vermiþti.

Kazdýðý Çukura Düþtü
Kanunuesasi’ye (Anayasa) 13. maddenin (padiþaha istediði kiþiyi

sürgüne gönderme yetkisi veren madde) konmasý için en fazla Mithat
Paþa ýsrarcý olmuþtu. Amacý, çýkarlarýna uygun bulmadýðý yöneticileri
devlet merkezinden uzaklaþtrmaktý. Bu konuda kendisinin fikrini so-
ran Sultan II. Abdülhamid’e bu kanunun çok iyi olacaðýný belirtmiþti.

Mithat Paþa, ýsrarla çýkarýlmasýný istediði bu kanun gereðince, Þu-
bat 1877’de sürgüne gönderilmiþti.203 Bu kanun gereðince sürgüne gi-
den ilk kiþinin Mithat Paþa olmasý manidardý.

II. Abdülhamid’in etrafýndaki kiþilerin çoðu onun politikalarýný
ve zekâsýný anlamaktan uzaktý. Yönetim mekanizmalarýnda etkili ol-
ma hýrsý âdeta onlarýn gözünü kapamýþ, Osmanlý düþmanlarýnýn,
oyuncaðý hâline gelmiþlerdi. II. Abdülhamid yýllar sonra kýsmen de
olsa anlaþýlabildi.

Bazý tarih kitaplarýnda Abdülhamid’in þüpheci, evhamlý, kor-
kak bir kiþiliðe sahip olduðu anlatýlýr. Bunun ispatý olarak da istih-
barat teþkilatý kurmuþ olmasý ve çok ihtiyatlý davranmasý gösterilir.
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Osmanlý ülkesinde yabancý casuslarýn kol gezdiði, devlet mekanizma-
sýnda dostla düþmanýn ayýrt edilmekte zorluk çekildiði, padiþaha yö-
nelik suikastlarýn düzenlendiði, dost zannedilenlerle düþmanlarýn
birlikte hareket ettiði, dostun az, düþmanýn çok olduðu bir dönemde
II. Abdülhamid’in yaptýklarý bir devletin biraz daha ayakta kalmasý-
ný saðlamaya çalýþmaktý. Onun gibi bir dâhiden daha farklý bir dav-
ranýþ zaten beklenmezdi.

Lawrance
Ýngiliz casus Lawrance, II. Abdülhamid zamanýnda Araplara þöyle

bir duyuru yapmýþtý: “Osmanlý zabitlerinin (subay) üniforma düðmele-
ri altýn kaplama olup her kim zabit düðmelerinden beþ adet getirirse iki
Ýngiliz lirasýna satýn alýnacaktýr.”

Osmanlý zabitlerinin üniforma düðmelerini alabilmek için gayret
gösteren Araplar olur. Bazý zabitler ýssýz yerlerde soyguna maruz kaldý-
ðý gibi bazýlarý da beþ düðme uðruna öldürülür. Zabitler zamanla ünifor-
ma giymemeye baþlarlar. Sokak ortasýnda üniformasýz bir þekilde dola-
þan zabitlerin ise Araplarýn gözündeki saygýnlýðý yok olur.204 Lawrence
attýðý bir yalanla amacýna çok kolay ulaþmýþtýr.

Bu dönemlerde Osmanlý ülkesinde binlerce yabancý casus vardýr.
Ýngiltere, Fransa, Almanya, ABD gibi devletler, Osmanlý Devleti
üzerinde elde etmek istedikleri çýkarlar doðrultusunda casuslar kul-
lanmýþlardýr. Bunlardan bazýsý, imam, bazýsý þeyh, bazýsý müderris,
bazýlarý doktor kisvesi altýnda hareket etmiþlerdi. Hepsi de rolünü
iyi oynar. Ýmamýn(!) imamlýðýndan, þeyhin(!) þeyhliðinden kimse-
cikler þüphelenmez. Arap dünyasý bu casuslarýn gayretleri ile Os-
manlýdan soðutulmuþtu.

Vahdettin’in hayatýndan tablolar

Vatanperver
Vahdettin’in Mustafa Kemal’i Anadolu’ya göndermek istediðinde

Harbiye Nazýrý Þakir Paþa, Mustafa Kemal’in cumhuriyetçi olduðunu
ve hanedaný devre dýþý býrakabileceðini hatýrlatýnca padiþah, “Önemli
olan hanedan deðil, vatan ve devlettir.” demiþti.205
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Ýsteseydi
Vahdettin vefat ettiðinde Mustafa Kemal Paþa, “Çok namuslu bir

adam öldü. Ýsteseydi, Topkapý Sarayý’nýn bütün mücevherlerini götü-
rür ve öyle bir ordu kurup dönerdi ki...” demiþti.206

Topkapý Sarayý’ný gezenler Vahdettin’in nelerden feragat ettiðini
daha iyi anlar.

Son padiþah saltanat kaldýrýlýp da San Remo’ya gidince þu cümleyi
söylemiþti: “Saray ve saltanat yýkýlmýþ ne çýkar, vatan kurtuldu ya.”

Ayasofya
Vahdettin, Mondros Ateþkesi’nin imzalanmasýnýn ardýndan Ýstan-

bul iþgal edilince kendisini korumakla vazifeli olan bir grup askeri Aya-
sofya’ya gönderdi ve herhangi bir müdahalede ateþ açmalarýný söyledi.
Ýþgalciler tarafýndan Ayasofya’ya çan takýlmak istenebilir, Ayasofya
deðiþtirilmek istenebilirdi. Bu birlik, bir çadýr kurarak Ayasofya’nýn
bahçesinde beklemiþti. Ýngilizler Ayasofya’ya geldilerse de buradaki
Osmanlý birliðinin kararlýlýðýný görünce geri dönmüþlerdi. Ayasofya
1453’ten 1934’e kadar cami olarak kullanýlmýþtý.

Saltanat ve Teneþir
Vahdettin, bir hatýrasýnda, bir yýkýmýn orta yerinde baþa geçtiðini

anlatmak için “Ben, benden evvelki padiþahlar gibi, kuþ tüyü üzerinde
tahta oturmadým. Benden daha iyi veliaht bulunsaydý, vallah, tallah,
ben padiþahlýðý kabul etmezdim. Saltanat ile teneþir arasýndaki uzaklý-
ðý bilirim.” demiþtir.207

Vahdettin, Birinci Dünya Savaþý’nýn sonucu belli olduðunda, Os-
manlýnýn maðlup olacaðý anlaþýldýðýnda tahta geçmiþti. Yani kucaðýna
bir cenaze verilmiþti. Ýþgalci devletler ise bu cenazeden pay almak iste-
yen leþ kargalarý gibi davranmýþlardý.

Ülkemizde kendisine yönelik eleþtiriler yapýldýðý dönemde ise ne
Vahdettin ne de onun soyundan gelenler bu eleþtirilere cevap verebi-
lecek durumdaydý.
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OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENÝYETÝ

Yalancýnýn Þahitliði

Yalancý þahitliði tespit edilen kiþi, kadý’nýn maiyetinde görevliler
tarafýndan uyuz bir eþeðe bindirilir, yalancý þahitlik yaptýðýný baðýran
bir tellalýn eþliðinde, bulunduðu þehrin caddelerinde dolaþtýrýlýp teþhir
edildikten sonra serbest býrakýlýrdý. Ömür boyu bir daha þahitliði kabul
edilmezdi. Yalancý þahitlik, devlet güvenliðini tehdit ettiyse kiþi hapse
atýlýr, padiþahýn þahsýný ilgilendiriyorsa yalancý þahit idam edilirdi. Ce-
zanýn caydýrýcýlýðý yalancý þahitliðin önüne geçiyordu.208

II. Abdülhamid’in Ýmzasý

Mabeyn Baþkâtibi Es’ad Bey önemli bir evraký imzalatmak için II.
Abdulhamit’in yanýna varmak ister. Gecenin geç saatleridir. II. Ab-
dülhamid kapýyý geç açar. Sebebini ise þöyle açýklar: “Evlat! Bu va-
kitte çok mühim bir iþ için geldiðinizi anladým. Daha kapýyý ilk vu-
ruþunuzda uyandým. Abdest aldým. Onun için geciktim. Kusura bak-
ma. Ben bu kadar zamandýr, bu milletin hiçbir evrakýna abdestsiz im-
za atmadým.”209 

Yaptýðý Ýþi Severse

Orhan Bey döneminin denizcilerinden, Osmanlý Devleti'nin ilk
Kaptanýderya'sý Karamürsel’in vasiyeti þöyleydi:

“Ölünce beni öyle bir yere gömün ki sýrtým daðlara dayansýn, kuca-
ðýma denizi verin, daima donanma göreyim.”210

Karamürsel, Ýzmit civarýný Osmanlý topraklarýna katmýþtý. Kara-
mürsel ilçesi onun adýný taþýr.
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Gönüllü Baðlýlýk
Bizans idaresindeki Ýznik þehrinde yaþayan halk, þehrin Osman-

lý tarafýndan fethedileceðini anlayýnca Orhan Beye haber gönder-
di. Hayatlarýnýn baðýþlanmasýný ve Ýstanbul’a gidebilmek için izin
vermesini istediler. Orhan Bey onlarýn isteðini kabul ettiði gibi
yanlarýna istedikleri kadar mal mülk alabileceklerini de söyledi. Or-
han Beyin iyi muamelesini gören halk Osmanlý idaresinde kalmayý
kabul etti.211

Osmanlý Gönüllüleri
Orhan Gazi, Bursa fethedildikten sonra, Rumlara þehri neden tes-

lim ettiklerini sormuþtu. Rumlar da, “Sizin devletinizin günden güne
yükseldiðini ve bizim (Bizans’ýn) devrimizin geçtiðini anladýk. Babaný-
zýn idaresine geçen köylülerin memnun kalýp bir daha bizi aramadýkla-
rýný gördük ve biz de bu rahatlýða heves ettik.” dediler.

Geciken Türkler
Süleyman Paþa, Göynük ve Taraklý Yenicesi taraflarýný fethedin-

ce, bölgede yaþayan halka çok iyi davranmýþtý. Bunun üzerine Hristi-
yanlar, “Ne olaydý bunlar (Osmanlýlar) bize daha önceleri bey olaydý.”
demiþlerdi.212

Aradan yüzyýllar geçti. Devletler yýkýldý, devletler kuruldu; ancak
bazý þeyler deðiþmedi. Þimdilerde de dünyanýn deðiþik ülkelerinde,
Türkler vesilesiyle Müslüman olan insanlar, “Keþke daha önce gelsey-
diniz de babam da Müslüman olarak ölmüþ olsaydý.” türünden serzeniþ-
lerde bulunuyorlar.

Osmanlý Sömürdü mü
Osmanlý, Macaristan’a hâkim olduðu dönemlerde, Macar halkýn-

dan 7 milyon akçe vergi toplayýp buna karþýlýk ayný yýl Macaristan’a 21
milyon akçe yatýrým yapmýþtý.213 Ayný dönemlerde Avrupalý devletler
sömürü faaliyetleri sonucunda 150-200 yýlda biriktirilecek sermayeyi
15-20 yýlda biriktiriyorlardý.
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Osmanlý, sömürgeci bir devlet olsaydý, Avrupa devletlerinin Hin-
distan’ý sömürdüðü dönemde, hiçbir karþýlýk beklemeden, Hindistan’ýn
yardýmýna gitmezdi. Yaptýðý masraflarýn karþýlýðýný da bir þekilde alýrdý.

Bazý batýlý devletlerin çok kýsa süre için hâkim olduðu bazý yerlerde
Ýngilizce hâlâ çok hâkim bir dildir. Oysa yüzlerce yýl Osmanlý hâkimi-
yetinde yaþayan günümüz devletlerinde Türkçe bilen yok denecek ka-
dar azdýr.

Casuslar
Fatih, Macaristan topraklarýna yaptýðý seferler esnasýnda 40 civa-

rýnda casus (martaloz) kullanmýþtý. Bunlar Hristiyan gibi görünen
Müslümanlardý. Yaþadýklarý bölgeye uyum saðlar, o bölgenin halký gibi
kendilerine uðraþ edinirlerdi.214

XVI. yüzyýlda Osmanlý Devleti, batýda kral saraylarýnda özellik-
le Slav ve Hýrvat sýnýrlarýnda papazlarý ve asilzadeleri casus olarak
kullanmýþtý.215

Kaptanýderya Küçük Ali Paþanýn kardeþliði Sicilyalý Mehmet Aða,
Titus Moldariensis Clericus adýyla kýrk yýla yakýn Osmanlý himayesinde-
ki Fransýz kralýnýn sarayýnda Osmanlý casusu olarak görev yapmýþtýr.216

Önce Güven
Fatih Sultan Mehmet, Ýslam hukuku ve Osmanlý adaletinin yü-

celiðini bir defa daha göstermek için, bütün imparatorluk dâhilinde
bulunan mahkemelerin durumunu araþtýrmak üzere patrikten iki
adet dirayetli papaz istedi. Bu iki papaz, Fatih’in emri üzere ülke ge-
nelindeki bütün þer’i mahkemeleri teftiþ ederek Sultan Fatih’e rapor
sundular:

“Yüce padiþahýmýz tarafýndan eyaletlerde kurulan mahkemeler de
Ýstanbul’da kurulan mahkemeler gibi adalet icra ediyorlar.

Ýþbu durum devam ettikçe, güçlü ve âdil devletlerinin, geliþme ve
ilerlemenin en son noktasýna varacaðý, hükümetlerinin de devam edip,
halkýn saadeti ile ülkenin mamur olmasýnýn tam anlamýyla saðlanaca-
ðýný, zat-ý þahanelerine ifadeye cesaret ederiz.”217
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Balýk Baþtan Kokar
II. Murat, Mýsýr’dan gelen Molla Gürani’yi oðlu II. Mehmet’e ho-

ca tayin etmiþti. Gürani’nin ilk dersinde elinde deðnek vardý. Öðren-
cilerine, “Bu sopadýr. Eðer siz derslerinize çalýþmakta gayret göster-
mez, tembellik yolunu tutarsanýz, sizi bununla dövecek ve çalýþmanýn
yolunu göstereceðim.” demiþti. II. Mehmet, hocasýnýn bu tutumuna
karþý; ‘Ben þehzadeyim. Þehzadeler dövülür mü?’ deyince Gürani,
“Daha iyi ya, hevesine kapýlan, çalýþmayý terk edip, tembellik eden
þehzadeleri dövmek gerek. Zira bugünün þehzadesi yarýnýn padiþahý-
dýr. Padiþahlara cahillik gerekmez. Cahil bir padiþah, millet için ge-
ce, aydýn bir padiþah millet için güneþtir. Sizin güneþ olmanýz için,
üzerinize konan tembellik tozlarýný bu deðnekle zaman zaman çýrpa-
caðým.” demiþtir.218

Kuþ Saraylarý
Osmanlý zamanýnda inþa edilen mimari eserlerin bünyesine kuþla-

rýn barýnmalarý için “kuþ saraylarý” yapýlýrdý.219 Özellikle cami duvarla-
rýna yapýlan bu sevimli saraylarýn pek çoðu günümüze kadar gelmiþtir.

Günümüzde, kuþlarýn faydalanmasý için mezarlarýn üzerlerine su
kaplarý yapýlmasý Osmanlýdan kalma sevgi mirasýmýzýn küçük bir uzan-
týsý olsa gerek.

Kime Niyet
Osmanlýdaki “Yaratýlaný, Yaradan’dan ötürü hoþ görme” anlayýþý-

nýn bir örneði de IV. Mehmet zamanýnda görüldü. Dimetoka’da ken-
disi için hazýrlanan otaðýn içinde bir kýrlangýcýn yuva yaptýðýný gören
hünkâr, otaða yerleþmekten vazgeçti ve adamlarýna, “Bu kýrlangýç,
yavrusunu uçuruncaya kadar otað sökülmesin.” emrini verdi.220

Dilsizler
Sarayda iþitme ve konuþma özürlü olarak hizmet gören kiþilere “dil-

siz” denirdi. Dilsizler çok dikkatli ve zekiydiler. Padiþahýn konuþmasý-
na ihtiyaç duymazlar ve en ufak hareketinden padiþahýn ne demek is-
tediðini anlayýp emrini yerine getirirlerdi.221
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Dilsiz denilen hizmet grubu doðuþtan saðýr olduðundan muhatabý-
nýn söylemek istediðini kelimelerinden deðil beden hareketlerinden
anlarlardý. Dolayýsýyla da beden dilinde âdeta uzmanlaþmýþlardý. Be-
den hareketlerini anlama ve yorumlama konusunda etkiliydiler. Pa-
diþahla muhatap olan kiþilerin asýl söylemek istediklerini ve niyetle-
rini anlamakta mahirdiler. Padiþahýn en ufak bir hareketini bile yo-
rumlayabilirler ve tehlikeli olabilecek kiþileri de anýnda etkisiz hâle
getirirlerdi.

Önemli meselelerin görüþüldüðü dairelerin kapýsýnda nöbetçi ola-
rak tutulurlardý. Böylece nöbetçi içeride konuþulanlarý duymamýþ olur-
du.222 Kapýnýn dýþýnda tutulduklarýndan konuþanlarýn beden hareket-
lerini de görme imkânlarý olmazdý.

Harem
Padiþahýn sarayda aile efradý ile birlikte kaldýðý bölüme “harem”

denmekteydi. Harem ayný zamanda bir okuldu. Haremdeki bütün ka-
dýnlarýn sayýsý bazý tahminlerle hesaplanarak, bazý kiþiler tarafýndan,
padiþahýn hanýmý olarak gösterilmek istenmiþtir. Hâlbuki bu sayýnýn
içinde, padiþahlarýn valideleri, kýz kardeþleri, kendi kýzlarý, yeðenleri,
kuzenleri, þehzadelerin eþleri, hizmetçi kadýnlar, eðitim gören kýzlar
vardý.

Haremi anlatan bazý kiþiler, padiþahlarý cinsel zevklerine müptela
olan birer tuhaf mahlûk olarak anlatmaktadýr. Hâlbuki haremdeki
hayatý Osmanlý döneminde dýþarýdan bir kiþinin görmesi mümkün
deðildir.

Osmanlý ülkesine herhangi bir sebeple gelen batýlýlar geri döndük-
lerinde hatýralarýný anlatýrken daha fazla ilgi çekebilmek için Harem’i
de anlatmaya kalkmýþlardýr. Bu insanlar, býrakýn haremi görmeyi, sara-
yýn bahçesine dahi girememiþlerdi. Sarayýn içindeki insanlarýn çoðu
bile Harem’e giremezken dýþarýdan gelen birinin hareme kadar girebil-
mesi kesinlikle mümkün deðildi. Ýstanbul’a hiç gelmediði halde hare-
mi görmüþ gibi kitap yazanlar vardýr.

Batýlý yazarlar Harem’i anlatýrken ya kendi düþünceleri doðrultu-
sunda resimler çizdirmiþ veya kendi ülkelerindeki bazý ahlaksýz du-
rumlarýn fotoðraflarýný kullanmýþlardý.223 Batýlý yazarlarýn kendi
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kültürlerindeki saray hayatýný ve krallarýn hayat þeklini Osmanlý saray
ve hükümdarýný anlatýrken kullanmalarý224 en hafif tabiri ile haksýz-
lýktý. Bu saçma iddialarýn bazý gayriahlakî resimlerle ispatlanmak is-
tenmesi ise ahlaksýzlýktý.

Bu konuda Ahmet Akgündüz’ün Topkapý sarayý’nda baþýndan ge-
çen bir olay ibret vericidir: “…Hünkâr Sofasý denilen salonu anlatýr-
ken (misafirlere) duvardaki, aile hayatý ve terbiye ile alakalý bazý ayet-
leri ve hadisleri gösterdim. Buradaki görevlilerden birisi: ‘Hocam, biz
bu yazýlarý padiþahlarýn cariyeler ve güzel kadýnlar için yazdýðý tahrik
edici aþk þiirleri olduðunu söylüyorduk. Gerçekten bunlar ayet ve ha-
dis midirler?’ diye sordu. Benden, evet, cevabýný alýnca da aðlamaya
baþladý.225

Harem Yürüyüþü
Osmanlý hükümdarlarýndan bazýlarý Harem dairesinde, altý gümüþ

çivili ayakkabýlarla gezinirdi. Ayakkabýlarýn çýkardýðý ses hükümdarýn
varlýðýný haber verdiðinden o anda yolu üzerine kadýnlar çýkmazdý.226

Devþirme
Osmanlýnýn kendisine baðlý Hristiyan ailelerden saray hizmetlerin-

de, devlet iþlerinde ve orduda kullanmak üzere çocuk almasý usulüne
“devþirme” denilir. Alýnan bu çocuklar en iyi þekilde yetiþtirilir ve ka-
biliyetlerine göre en üst makamlara kadar yükselirlerdi. Osmanlý ülke-
sini zamanla bu insanlar idare ederdi.

Olaya günümüz þartlarý ile ve dýþtan bakýldýðýnda devþirme usulü
farklý bir mahkûmiyet veya köleleþtirme gibi görülebilir. Fakat devþiri-
len kiþilerin yaþadýklarý hayat ve yükseldikleri makamlar (sadrazamlýða
kadar yükselenler vardýr) göz önünde bulundurulduðunda durum daha
iyi anlaþýlýr.

Bosnalýlar, Müslüman olduktan sonra da kendilerinden çocuk dev-
þirilmesini talep etmiþlerdi.227 Fatih Sultan Mehmet, Bosnalýlarýn
devþirme usulünün kendilerine de uygulanmasý isteðini kabul etmiþ-
ti.228 Müslümanlardan bazýlarý da çocuklarýnýn devþirme alýnmasý için
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gayret gösterirdi.229 Bazý Müslümanlar çocuklarýný Hristiyan çocuðu
göstererek veya emekli Yeniçeriler baþkalarýnýn çocuklarýný kendi ço-
cuklarý gibi göstererek ocaða kaydettirirlerdi. Acemi oðlanlar ocaðýna
kaydolmak bir ayrýcalýk gibiydi.230 Muhtelif bölgelerden devþirilen
Hristiyan çocuklarýnýn devlet merkezine getirilmesi esnasýnda aralarý-
na baþka çocuklar da karýþýrdý ki bunlara “saplama” denirdi. Osmanlý
bunlarý titiz bir þekilde ayýklar ve ocaða almamaya çalýþýrdý.231

Devþirme usulüne göre 40 aileden 1 çocuk alýnýrdý.232 Her çocuk
devþirme alýnmazdý: Bir çocuðu olanlardan, çobanlardan, ailesinde suç
iþlemiþ kiþilerin bulunduðu ailelerden, belirli bir zanaat sahibi olanlar-
dan, Çingenelerden, Yahudilerden; devþirme alýnmazdý. Evli veya ni-
þanlý olanlardan, babasý belli olmayanlardan, kel, aþýrý zayýf, çok uzun,
çok kýsa, görme özürlülerden vs. kiþiler devþirilmezdi.

Orman Sürgünü
Osmanlý ordusu düþman memleketlerine girdiðinde ormanlara, eki-

li dikili arazilere, hayvanlara ve sivil insanlara zarar vermezdi.

Sultan II. Abdülhamid devrinde, Belgrat ormanlarýna zarar verip
ormaný tahrip ettikleri için bir köy, toplu hâlde sürgün edilmiþti.233

Yolsuzluk Önleme Sistemi: Müsadere
Suçlu bir kimsenin malýnýn devletçe padiþah adýna zapt edilmesi

veya kanunen yasaklanmýþ olan eþya ve mallara yine kanuna uygun
olarak el konulmasýna müsadere denilir.

Müsadere yönteminin Eyyubiler, Gazneliler ve Selçuklular gibi birçok
Türk-Ýslam devleti ile Moðollar zamanýnda uygulandýðý görülür. Müsade-
re sistemi sultanlarýn otoritesini tehdit edebilecek derecede güç kazanan
siyasi oluþumlarý etkisiz hâle getirmek, hazineye gelir saðlamak ve isyana
teþebbüs, vatana ihanet, katl, yaðma, rüþvet gibi aðýr cürümleri cezalan-
dýrmak amacýyla uzun bir dönem sýklýkla uygulanmýþtý. Bu sistem daha
çok siyasi güç ve servet sahibi olan devlet ricalini hedef almaktaydý.

Osmanlýnýn ilk dönemlerinde devlet malýný zimmetine geçirenler-
le isyancýlara müsadere uygulanýrdý.
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Müsadere yapýlsa da ilgili kiþinin çoluk çocuðuna yetecek miktarda
servet býrakýlýrdý. Bazen de yönetime yeni gelen padiþah önceki padi-
þahýn müsadere ettiði mallarý sahiplerine verebilirdi.

Müsadereden dolayý devlet adamlarý varislerine mal býrakamaya-
caklarýný bilirlerdi. Bu da dürüst davranmalarýna vesile olmaktaydý.

Devlet adamlarýnýn devlet mallarýný zimmetlerine geçirmesi ve þüp-
heli mal birikimi müsadere sistemi sayesinde önlenmekteydi.

Müsadere genelde üst kadroya uygulanýrdý. Çünkü onlarýn mal bi-
riktirmek için özel iþlerle ilgilenmesi, hediye görünümü altýnda rüþvet
almasý veya makamýnýn saygýnlýðýný kullanarak mal biriktirmesi önlen-
mek istenmiþti.234

Müsadere, sermaye birikiminin oluþumunu engelliyordu. XIX. yüz-
yýldan önce büyük sermaye birikimlerine gerek olmadýðý gibi devlet
adamlarýnýn elinde büyük sermayelerin birikmesinin de iþ dünyasýna
ne tür fayda saðlayacaðý veya halkýn güvenini ne derecede etkileyece-
ði de düþünülmelidir.

Ne yazýk ki sermaye birikiminin zaruri hâle geldiði XIX. yüzyýlda
Osmanlý Devleti (II. Mahmud) müsadere usulünü kaldýrmýþtý.

Emanet Millet
Rumeli’deki Hristiyan nüfus çokluðunu gören ve bundan ürken

devlet adamlarýnýn bunlarý cebren Müslüman etme fikrini ortaya at-
malarýna karþý, Þeyhülislam Zenbilli Ali Cemali Efendi, “Mademki
onlar raiyetliði kabul etmiþler. Dinimiz gereði onlarýn can, mal ve
ýrzlarýný kendi can, mal ve ýrzlarýmýz gibi korumakla mükellefiz. Bu
yolda onlara cebretmek, dinimize muhalifliktir.” diyerek bu fikri sý-
nýrlandýrmýþtý.235

Yavuz’u da Durdururlar
Batýlý aydýnlar tarafýndan padiþahlar yetkileri sonsuz, astýðý astýk,

kestiði kestik insanlar olarak gösterilse de; durum hiç de öyle deðildi.
Padiþahlar mevcut kanunlara uyarlardý. Ýcraatlarý þeyhülislam tarafýn-
dan kontrol edilirdi. Bu konu ile ilgili verilebilecek en güzel örnekler-
den bir tanesi Yavuz döneminde gerçekleþmiþti. Bu dönemde 150 kiþi
kadý kararý olmadan padiþah tarafýndan tutuklatýlýnca Zenbilli Ali
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Cemali, “Þer’e uygun hareket ediniz. Yoksa büyük azap sizi bekliyor.”
236 diyerek padiþahý uyarmýþ ve yaptýðý hatadan dönmesini saðlamýþtýr.

Divan Yolu
Irk, dil, din, sýnýf ve cinsiyet ayrýlýðý gözetilmeksizin herkes Divan-ý

Hümayun’a baþvurabilirdi. Kiþi þahsi olarak da burada kendini savuna-
bilirdi.237 Divan-ý Hümayun bir üst mahkeme gibi çalýþýrdý. Kadýnýn
verdiði kararýn haksýz olduðuna inanan kiþiler veya yerel idarecilerin
haksýz uygulamalarýndan þikâyetçi olanlar Divan’a baþvurabilirlerdi. Bu
kiþilerin yolculuk masraflarý ve Ýstanbul’daki barýnma ihtiyaçlarý dahi
devlet tarafýndan karþýlanýrdý.

Önceki Türk-Ýslam devletlerinde de Divan-ý Mezalim vardý. Hü-
kümdarýn gözetiminde toplanan bu divana halk bütün meselelerini ge-
tirebilirdi. Halkýn hükümdarýn kontrolündeki divanlara gitme hakký-
nýn olduðunu bilen yöneticiler halka zulmetmemeye özen gösterirlerdi.

Hayvanlarýn Korunmasý
II. Bayezýt döneminde hazýrlanan (1502) Ýstanbul Belediye Kanun-

namesi’nde, “Ýstanbul’daki kural ve kaidelerin uygulanýp uygulanmadý-
ðýný kontrol eden muhtesiplerin (bir nevi zabýta) iþ için kullanýlan
hayvanlara zulmedilip edilmediðinin gözetilmesi ve gerekenin yapýl-
masý”238 emredilmiþti.

Ýtiraf
Bir Macar müsteþrikinin söylediði bir söz var ki üzerinde çok düþü-

nülmesi gerekiyor: “500 sene hâkimiyetleri altýnda yaþadýðýmýz Osman-
lýlar, bize hayat hakký tanýmasalar ve günde bir gayrimüslim öldürseler-
di, bugün Yunan, Sýrp, Bulgar ve Romen halkýndan bahsedilemezdi.”239

Osmanlý Kadýsý
Yýldýrým Bayezid kadýlarýn rüþvet almaya meyletmemesi için gelir-

lerini artýrmýþtý.240 Maddi bakýmdan kadýlarýn durumu iyileþtirilmiþ-
ti. Buna raðmen, Osmanlýnýn ilk dönemlerinde kimse kadý olmaya
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yanaþmazdý. “Kadýlýk cehennemden bir hasýr yeridir.” diyerek bu iþin
vebalinden kaçýnýrlardý.241

Kadýlarýn görev süreleri oldukça kýsaydý. 3 yýl, 2 yýl veya 1 yýl kadar
olurdu. Herhangi bir yerde görev süresi dolan kadý tekrar eðitime dö-
nerek kendisini geliþtirir veya baþka bir yere tayin edilirdi. Bir yerde
uzun süre kalmalarýnda yöre halkýyla daha fazla kaynaþacaklarý ve bu-
na baðlý olarak da davalarda hissî olabilecekleri düþünüldüðünden sýk
sýk tayin edilirlerdi.242

Kadýlar bulunduklarý bölgelerin beylerbeyine veya sancakbeyine
baðlý deðillerdi. Yöneticilerin etkilerine girme ihtimali düþünülerek
kadýlar doðrudan merkeze baðlý kabul edilmiþti. Bu þekilde hukukun
baðýmsýzlýðý saðlanmýþtý. Davalýlarý mahkemeye getirmek veya verilen
cezalarý infaz etmek ise diðer yöneticilerin göreviydi.243

Osmanlý Divan-ý Hümayunu ayný zamanda bir yüksek mahkeme gi-
bi idi. Hakkýnda verilen kararý temyiz etmek isteyen veya davasý taþra-
daki kadýlar tarafýndan görülmeyen kiþiler divana baþvururlar ve dava-
larý burada, Rumeli kazaskeri tarafýndan görülürdü.244

Cizye
Cizye, gayrimüslimlerden askerlik yapmadýklarý için alýnan bir ver-

gidir. Islahat Fermaný’na kadar bilfiil uygulandý. Islahat Fermaný ile
birlikte Hristiyanlara askerlik vazifesi getirildi. Askere gitmemelerine
karþýlýk ise bedel ödeme usul kabul edildi. Kanunuesasi ile Hristiyanla-
ra fiilî askerlik getirildi. Böylece cizye de tam olarak kalkmýþ oldu. Ka-
dýn, çocuk, sakat ve acizlerden cizye alýnmazdý. Askerliðe uygun gayr-
ý müslim erkeklerden, askerlik yapmamalarýna bir bedel olarak alýnýr-
dý. Hristiyan veya Yahudi olan kimse Müslüman olursa cizye yükümlü-
lüðü düþerdi. Osmanlý, cizyeyi fakirlerden 15, orta hallilerden 30, zen-
ginlerden 45 akçe olarak almýþtýr.245

1402’de meydana gelen Ankara Savaþý sonucunda Selanik elden çý-
kýnca, Osmanlý, orada ikamet eden gayrimüslimlere, o yýl için topla-
nan vergileri iade etmiþtir.246
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Yavuz’un Sadrazamý Olmak
Yavuz, devlet adamlarýnýn en küçük hatalarýna bile tahammül ede-

mez, gerekirse cezalarýný idam olarak uygulardý. Bunu çok iyi bilen dev-
rin sadrazamý Piri Mehmet Paþa sözü þaka yollu söyleyerek,
“Hünkârým, eninde sonunda bir bahane ile beni de öldürteceksin. Ba-
ri bir gün evvel bu olsa da endiþeden kurtulsam!” deyince, Yavuz, gü-
lümsedi. “Benim de burasý hatýrýmdaydý. Lakin yerini tutacak bir adam
bulamadým ki sadrazamlýðý ona vereyim. Yoksa seni istediðine ulaþtýr-
mak kolaydýr.” dedi.247

Dua Birliði
Ordunun maddi olarak -silah cephane ve asker sayýsý bakýmýndan-

ileri seviyede olmasýna önem veren Osmanlýlar, manevi olarak da or-
dunun baþarýsý için dua birlikleri kurmuþlardýr. Yeniçeri Ocaðý’nda
doksan dokuzuncu cemaat ortasýnda bulunan ve vazifeleri sabah akþam
ordunun selamet ve muvaffakiyetine dua etmek olan bu derviþlere
“hûkeþan” denilirdi.248

Diksiyon
Osmanlý sarayýnda papaðanlara konuþma öðretmek için, papaðanýn

karþýsýna büyükçe bir ayna konur. Aynanýn arka tarafýnda konuþmalar
yapýlýr. Papaðan, bu sesleri karþýsýnda duran kuþun (aynadaki görüntü-
sü) çýkardýðýný zannederek, konuþmaya çalýþýr.249

Haþmet’li Yemin
III. Mustafa zamanýnda Veziriazam Koca Ragýp Paþa devlet adamla-

rýný toplamýþ; rüþvet alýp almadýklarýna dair sorular sorup yemin etme-
lerini istemiþ. Herkes yemin ettiði hâlde o dönemde devlet memuru
olan Þair Haþmet yemin etmeye yanaþmamýþ, Ragýp Paþa, “Haþmet, ye-
mine yanaþmýyorsun; sakýn rüþvet almýþ olmayasýn?” diye söylenince
Haþmet, “Paþam, bana beþ dakika müsaade ediniz. Eðer bunlar çatla-
mazlarsa ben de yemin edeceðim.” demiþti.250
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Marangoz Padiþah
Sultan II. Abdülhamid, Amerika’da (Chicago) açýlan dünya sergi-

sine katýlýp branþýnda birincilik alacak derecede usta bir doðramacý ve
marangozdu. Alacaðý zor kararlar arefesinde, yatýp kalktýðý odanýn bi-
tiþiðindeki atölyeye giderek Yüzbaþý Mehmet Efendi ile yazý masasý,
konsol, sehpa gibi büro malzemeleri yapar, eli iþlerken zihni derin dü-
þüncelere dalarmýþ.251

Dömeke Savaþý’nda bacaklarýndan yara alan askerleri memleketle-
rine gönderirken, onlara kendi elleri ile yaptýðý 150 adet bastonu hedi-
ye etmiþtir.252

Darülaceze
II. Abdülhamid zamanýnda, sokaklarda dilenmekte olan kimsesiz

çocuklarý, sakat erkek ve kadýnlarý hem dilenme zilletinden kurtarmak
hem de eðitim ve bakýmlarýný saðlamak üzere Darülaceze kurulmuþtu.
Çalýþmaya güçleri yettiði hâlde dilenciliði meslek edinenler memleket-
lerine gönderilirdi. Darülaceze’ye alýnan kiþilerde din ve milliyet ayrý-
mý yapýlmazdý. Darülaceze’ye gelmeyip dilenmekte ýsrar edenler ise ha-
pisle cezalandýrýlýrdý.253

Yerinde Adalet
Osmanlý Devleti’nde her eyalet ve sancakta XVI. asýr sonlarýna ka-

dar “toprak kadýlarý” ismiyle seyyar kadýlar bulunurdu. Böylece toprak-
la ilgili davalar yerinde çözülür ve köylülerin iþleri kolaylýkla halledi-
lirdi. Dolayýsýyla da köylü topraðýn asýl sahiplerine ve yöneticilere ez-
dirilmezdi.254

Bir Taþla
Suçlularýn bir kýsmýna hapis cezasý yerine gemilerde kürek çekme

cezasý verilirdi. Böylece hem kürek iþi bedavaya getirilir hem mahkû-
mun cezaevinde atýl halde bulunmasý önlenir hem de cezaevlerinin
masrafý azaltýlýrdý.255
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Saint-Jean Zindaný
Bodrum’un, Saint-Jean Þövalyeleri tarafýndan imar edilen kalesi

(Saint Peter Kalesi), 1523’te Kanuni zamanýnda Osmanlýnýn oldu.
Zindan kapýsýnýn üzerinde “Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer” (Inde Deus
Abest) yazýlý idi. Yýkanmamakla ün salmýþ olan Saint-Jean þövalyeleri
bu mekâna hamam (banyo) bölümü yapmamýþlardý. Osmanlý zamanýn-
da da hapishane olarak kullanýlan bu mekâna II. Abdülhamid bir Türk
hamamý yaptýrmýþtý.256

Adamýna Göre Zindan
Osmanlý zamanýnda kullanýlan Tersane Zindaný’na gerektiðinde

yabancýlar da kapatýlmýþtý. XVI. yüzyýlda Avusturya elçilerinden biri
de bu zindana atýlmýþtýr. Bu elçi ecnebilerin kapatýldýðý zindanlarýn her
birinin “kendine has küçük bir kilisesi ve mihrabý” bulunduðunu ve
dinî ayinlerini rahatça icra edebildiðini söylemekteydi.257

Ekonominin Mührü
Osmanlý esnaf cemiyetlerinin mühürleri dört parça olarak yapýlýr-

dý ve bu parçalar vidalý bir sapýn içine geçirilerek birleþtirilirdi. Müh-
rün her parçasý, dört kiþilik idare heyetinin bir üyesinde, mühür sapý
da reiste dururdu; beþ kiþinin oybirliði olmayýnca mühür kullanýlamaz-
dý. Bu þekilde hem suiistimallerin önüne geçilirdi hem de cemiyet
üyeleri, mesuliyetli bir iþte, “Benim reyim yoktu.” diyerek inkâr yoluna
sapamazdý.258

Bir Cenazeye Üç Namaz
Kanuni Sultan Süleyman’ýn cenaze namazý üç defa kýlýnmýþtýr. Ýlk

namazý, Macaristan’da Zigetvar Kalesi önündeki Türk ordugâhýnda,
padiþahýn ölümü askerden saklandýðý için, gizli olarak kýlýnmýþtý. Ýkin-
ci namaz, babasýnýn cenazesini Belgrat’ta karþýlayan yeni padiþah II.
Selim’in de katýlýmýyla Belgrat’ta kýlýnmýþtý; bu namaza 20 bin kiþi ka-
týlmýþtý. Üçüncü namaz da Ýstanbul’da, Süleymaniye Camii’nin musal-
la taþý önünde kýlýndý.259 Bu namazý devrin büyük âlimi Þeyhülislam
Ebussuûd Efendi kýldýrmýþtý.
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Deðirmencinin Horozu
Osmanlý kanunlarýna göre deðirmencilerin, müþterilerin un ve buð-

daylarýna zarar verebilir ve bu þekilde hak geçer düþüncesi ile tavuk
beslemeleri yasaklanmýþtý. Vakti öðrenebilmek maksadý ile sadece bir
tane horoz beslemelerine müsaade edilmiþti.260

Düyun-ý Umumiye
Bir devletin tam baðýmsýzlýðýný devam ettirmesi ve halkýnýn huzur için-

de yaþamasý için ekonomik açýdan baðýmsýz olmasý þarttýr. Bu durumun en
acý örneði Osmanlýnýn son döneminde görülen Düyun-ý Umumiye Ýdare-
si’dir. Osmanlý Devleti’nin dýþ borçlarýnýn ödenmesini planlý bir þekilde
yürütmek üzere 1881’de Düyun-u Umumiye Ýdaresi kuruldu. 1883’te ise bu
idareye baðlý olarak, Fransýzlar tarafýndan Reji Þirketi kuruldu. Osmanlý
borçlarýndan dolayý tütün gelirleri bu þirkete devredildi. Böylece tütünün
üreticiden alým ve satýmý Reji Þirketi’nin eline geçti. Türk köylüsünün tü-
tününü Reji Þirketi’ne satmasý þart koþuldu. Türk köylüsü tütününü ya dü-
þük fiyatla Reji’ye veya kaçak yollarla iç piyasaya satmak zorunda kaldý.

Kaçakçýlýk denetimini, Osmanlý Devleti’nin güvenlik güçlerinin
yapmasý gerekirken, Reji bu iþi de kendisi yapmaya kalktý. Kaçakçýlýðý
önlemek için 1887’de 3600 kiþiyi istihdam ettiler. Bu sayý 1897’de
6700’e kadar çýkar. 1925 yýlýnda kaldýrýlacak olan Reji Þirketi istihdam
ettiði görevlileri aracýlýðý ile 1883-1908 yýllarý arasýnda 20 bin Türk
köylüsünü kaçakçýlýk yaptýklarý gerekçesi ile öldürdü. Bu sayý bazý kay-
naklarda 60 bin olarak da verilmektedir.261

Türk köylüsü tütününü Reji’nin verdiði fiyatýn 3-4 katýna satma
imkânýna sahipti ve alýcý bulabiliyordu. Reji ise tütünü alabilecek tek
merci olma hakkýna sahip olduðundan Türk köylüsünden tütünü en
düþük fiyata almaya çalýþýyordu. Durum böyle olunca da tütüncüler
ürünlerini kaçak yollardan yabancý kiþilere satmaya çalýþýyordu. Re-
ji’nin özel olarak kiraladýðý korucular ile Türk köylüsü arasýnda çýkan
sürtüþmeler sonucunda, 1883-1902 arasýnda 20.000’den fazla Türk
köylüsü öldürülmüþtü.262

Düyun-ý Umumîye 1923’te Lozan Antlaþmasý ile kaldýrýldý. 7 Ekim
1912’den önce alýnan borçlar Balkan Harbi sonucunda Osmanlýdan
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ayrýlan veya toprak alan ülkelerle Türkiye arasýnda, bu tarihten sonra
alýnan borçlar da Lozan Antlaþmasý ile Asya’da ortaya çýkarýlan yeni
devletlerle Türkiye arasýnda paylaþtýrýldý.263

Borçlardan dolayý anlaþmazlýk çýkýnca 1928’de Türkiye, 1912 önce-
si üzerine düþen borçlarýnýn %62’sini sonrakilerin ise %76’sýný ödeme-
yi kabul etti. Böylece 1854-1914 arasýnda yapýlan 42 dýþ borçlanmadan
doðan 161.303.833 liralýk borcun 107.528.462 lirasýnýn ödenmesi kabul
edildi.264 1933’te yeni bir anlaþma daha yapýlarak dýþ borç 78.349.417
liraya düþürüldü. Bu borcun 50 yýl içerisinde ödenmesi kabul edildi.265

Ýlk defa 1854’te alýnmaya baþlanan Osmanlý dýþ borçlarý 1954’te
kapandý.266

Aþiret mektepleri
Aþiret Mektebi Hümayunu: Osmanlý Devleti’nde aþiretlere men-

sup çocuklarýn eðitimi için II. Abdülhamid tarafýndan 1882’de Ýstan-
bul’da kurulmuþ olan okuldu.267 Devlet sýnýrlarý içindeki Arap aþiret-
lerine mensup çocuklarýn, daha sonra da diðer aþiretlerin çocuklarýnýn
kabul edildiði saraya baðlý özel bir eðitim müessesesiydi, aþiret mekte-
bi. Bu mekteple aþiret reislerinin ve çocuklarýnýn devlete baðlýlýðýný
artýrmak ve devlet için faydalý hizmet vermelerini saðlamak amaçlan-
mýþtýr.268

Aþiret mektebi Avrupalýlarýn Müslümanlarý Osmanlýdan koparmak
için gösterdikleri faaliyetlere karþý alýnan bir önlemdi.269 Aþiret mek-
tebinin verdiði eðitim sayesinde Avrupalýlarýn Araplar arasýnda yapa-
caðý milliyetçilik propagandasýnýn tesirsiz kalmasý hedeflenmiþti.270

Aþiret mektebine Arnavutluk’tan ve Doðu Anadolu’dan da çocuk-
lar alýnmýþtý.271

Osmanlýnýn son dönemlerinde sayýlarý bin beþ yüzü geçen azýnlýk ve
yabancý okullarda okuyan çocuklar da okuduklarý okulun baðlý bulun-
duðu devlete karþý sempati besliyorlardý.
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AVRUPA TARÝHÝNDEN SAHNELER

Günümüz medeniyeti deðiþik toplumlarýn ortak katkýlarý sonucun-
da ortaya çýkmýþtýr. Medeniyete katkýsý olan topluluk ve fertlerin her
birisinin tam olarak bilinebilmesi mümkün deðildir. Bilinen bir þey var
ki o da günümüz topluluklarýndan bazýlarýnýn uygarlýða yaptýðý katkýla-
rý abartarak anlatmasý, bazýlarýnýn ise yapýp ettiklerini bile dile getir-
memesidir. Daha da önemlisi bazý fert ve topluklarýn baþkalarýnýn yap-
týklarýný sahiplenip kendileri yapmýþ gibi gösterip asýl kiþileri inkâr et-
meleridir.

Avrupa’nýn bugün geldiði seviye gerçekten de takdir edilecek du-
rumdadýr. Orta Çaðýn karanlýklarýndan çýkarak bu seviyeye gelmesi al-
kýþlanacak bir durumdur. Ýslam dünyasýnýn kendisini yeterli görerek ve
yapabileceðinin en iyisini yaptýðýna inanarak heyecanýný kaybettiði bir
dönemde, Avrupa’nýn Ýslam dünyasýnýn yaptýðý birikimi günümüze ta-
þýmasý insanlýk için faydalý olmuþtur. Fakat yaptýklarý çalýþmalarýn il-
ham aldýklarý yerlerin inkâr edilmesi bu baþarýya gölge düþürmektedir.

Meselenin bir yönü de Avrupa’nýn yegâne ilerleme sebebinin bi-
lim-teknik olmadýðýdýr. Bilim ve tekniðe dayalý yatýrýmlarý yapmak,
dünya ülkeleri ile bu konuda yarýþabilmek için çok güçlü bir ekonomi
gereklidir. Avrupa, Yeni Çað baþlarýnda baþlattýðý sömürgecilik faali-
yetleriyle bir devletin 150-200 yýlda biriktirebileceði sermayeyi 15-20
yýlda biriktirmiþtir. Avrupa’ya gelen tonlarca altýn, gümüþ ve çeþitli
mücevherler, yapýlacak her türlü yenilik ve bilimsel faaliyet için
önemli bir kaynak oluþturmuþtur. Yine sömürülen ülkelerden yok pa-
hasýna alýnan hammaddeler iþlenerek, ayný ülkelere çok pahalýya ma-
mul madde olarak satýlmasý ile de önemli bir finansal kaynak saðlan-
mýþtýr. Asya ve Afrika’dan kaçýrýlan insanlar köleleþtirilerek karýn tok-
luðuna çalýþtýrýlmýþ bu þekilde de bedava iþgücü temin edilmiþtir.

Osmanlý Devleti’ni Avrupa ile kýyaslarken insaflý olmak gerekir, çün-
kü Osmanlý sömürgecilikle ilgilenmediði gibi, gerektiðinde ülkesinin
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dýþýndaki bölgelere bile karþýlýksýz yardýmlar göndermiþtir. Bu durum, ta-
rihî kayýtlarla sabittir. Meseleyi tek yönlü ele alýp da, “Osmanlý Avru-
pa’daki bilimsel geliþmeleri takip etmedi.” demek, haksýz bir yargýdýr. Os-
manlýnýn Avrupa’nýn gerisinde kalmaya baþladýðý dönemin de Yeni Çað
baþlarýna rastladýðýný unutmamak gerekir. Kaldý ki Osmanlý biraz geç de
olsa bilimsel geliþmeler yönünden Avrupa’yý takip etmeye çalýþtýðý dö-
nemlerde de, güçlenmemesi için bütün Avrupa, ona karþý düþmanca dav-
ranmýþtýr. Bazen doðrudan doðruya saldýrmýþlar, bazen de azýnlýklarý mu-
sallat etmiþlerdir. Zaten Avrupa’daki bütün geliþmelerin aynen Osmanlý-
ya getirilmemesi için sýký bir ambargo uygulandýðý da unutulmamalýdýr.

Avrupa’nýn ekonomik ve bilimsel olarak kalkýnmasýnda etkili olan
sömürgecilik sadece bir dönem için geçerli deðildir. Bazý yerlerin günü-
müzde bile hâlâ sömürüden tam olarak kurtulduðu söylenemez. Günü-
müzde de deðiþik maskeler altýnda sömürgecilik devam etmektedir.

Bu bölümde Avrupa’nýn Orta Çað dönemine ait bazý ilginç olaylar-
la karþýlaþacaksýnýz. Burada ilginç olan Orta Çað karanlýðýnda yaþanan-
lardan ziyade Avrupa toplumunun bu karanlýktan kurtulmasýdýr.

Aklýn Dünyasý
Orta Çað Avrupalýsý Dünya’yý bir tepsi gibi dümdüz düþünüyor ve

Kudüs’ü de bu düzlüðün tam ortasýnda varsayýyordu. Bilinmeyen deniz-
lere doðru yapýlacak seyahatlerde dünyanýn kýyýsýndan düþüleceðine
inanýlýyordu.272 Amerika, Avustralya, bazý adalar ve kutuplar Avrupa-
lýlarýn çizdiði haritalarda yoktu. Haçlý Seferlerinden itibaren Avrupalý-
nýn ufku açýlmaya baþladý. Seferler esnasýnda edindikleri tecrübeler ve
Ýslam âlimlerinin eserlerinden yaptýklarý tercümeler bunda etkili oldu.

Çanlý Rasathane
XI. asýrda meþhur âlim Cabir tarafýndan Sevilla þehrinde (Endülüs)

bir rasathane yaptýrýlmýþtý. Hristiyanlar þehri iþgal edince bu rasatha-
neyi, -ne olduðunu bilmediklerinden- çan kulesi yapmýþlardý.273

Kopernik Yasaðý
Roma Ýmparatorluðu yýkýldýktan sonra baþýna buyruk yaþamaya

baþlayan kilise, eðitimden mahrum kalan halka, Hristiyanlýðý ve bi-
limsel gerçekleri iþine geldiði gibi anlatýyordu. Araþtýrmaya, deneye
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ve gözleme yönelen insanlar, “kiliseye güvensizlikle” itham ediliyor-
du. Bazýlarý çok aðýr cezalara çarptýrýlýyordu.

Ýslam âlimlerinin eserlerinden ilham alarak deðiþik bilimsel çalýþ-
malar yapan, icatlara imza atan Avrupalý bilim adamlarý kilise tarafýn-
dan dýþlanýyordu. Bazýlarý büyücülükle, bazýlarý dinsizlikle, bazýlarý de-
lilikle itham ediliyordu. Kilise örgütünün ak dediðine de kara demek
her babayiðidin harcý deðildi. Kilise, Kopernik Teorisi üzerindeki yasa-
ðýný bile 1822’de kaldýrmýþtý.274

Kim Daha Çaðdaþ
XII. yüzyýla kadar Avrupa’ya hâkim olan hastalýklarýn insanýn içi-

ne giren þeytandan kaynaklandýðý, bundan kurtulmak için rahibin dua
ederek þeytaný kovmasý gerektiði þeklindeki anlayýþ Müslümanlar saye-
sinde deðiþmiþ; hastalýklar için uygun olan tedavi usulleri uygulanma-
ya baþlanmýþtý.275

Büyücülerden ve akýl hastalarýndan bazýlarý da “içlerine þeytan gir-
diði veya ruhlarýný þeytana kaptýrdýklarý” düþüncesiyle diri diri yakýl-
mýþtý. Bazýlarýnýn “içindeki þeytanýn” çýkarýlmasý için (?) kýzgýn demir-
lerle daðlandýklarý görülür. Oysa ayný dönemlerde Anadolu’daki pek
çok darüþþifada akýl hastalarý, Kur’an okunarak, su sesi, ney sesi ve gü-
zel kokularla tedavi edilirlerdi.

Kara Ölüm
1348-1349 yýllarýnda Avrupa’da meydana gelen veba salgýnýndan

dolayý nüfusun üçte birinden fazlasý ölmüþtür.276 Avrupa halký çare
bulmakta güçlük çektiði veba salgýnýna “kara ölüm” demiþti.

Temizliðe dikkat edilmemesi bazý salgýn hastalýklarýn yayýlmasýnda
da çok etkilidir. Orta Çað Avrupasýnda yeni doðan çocuklar þarapla
vaftiz edilir ve bundan sonra da vaftizinin bozulmamasý için su ile yý-
kanmamasýna özen gösterilirdi.

Bayýltan Pislik
12. yüzyýlda Paris sokaklarý her türlü pisliðin aktýðý bir açýk kanali-

zasyon hâlindeydi. 1185 yýlýnda bir gün Fransýz Kralý Phillip August,
sokaklardaki kötü kokunun aðýrlýðýndan dolayý baygýnlýk geçirmiþti.
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Orta Çaðda ve Yeni Çaðýn baþlarýnda binlerce kiþinin kalabildiði,
yüzlerce odasý olan Avrupa saraylarýnda tuvalet bulunmamasý277 çok
garipti.

1531 yýlýnda çýkartýlan bir kanunla evlere tuvalet yaptýrmak ve tu-
valetleri laðým çukurlarýna baðlamak mecburiyeti getirilmiþti.278

Laðým Çukurunda Biten Toplantý
Almanya’da Erfurt Þatosu’nda laðým, salonun altýnda bulunmak-

taydý. Ýmparator Frederich Barbarossa baþkanlýðýndaki, meclis 1183’te
o salonda toplandýðý sýrada taban çöktü, sekiz prens ve birçok asilzade
ile üç yüzden fazla þövalye laðýma düþerek boðuldu. Ýmparator ise pen-
cereden atlayarak kurtulabildi.279

Avrupa’da Köle Olmak
Coðrafi Keþifler sonucunda, Avrupa’ya, sömürülen ülkelerden yüz

binlerce insan köle olarak getirilmiþti. Birkaç gün önce, özgürce yaþa-
yan insanlar bir anda eþya gibi alýnýp satýlmaya baþlanmýþtý. Suçlarý
neydi? Savaþa girmek mi, terörist faaliyette bulunmak mý, korsanlýk
yapmak mý? Hiç biri… Büyük devletlerin sömürgecilik yapmayý plan-
ladýklarý bir coðrafyada doðmaktý tek suçlarý.

Orta Çaðýn Fransasýnda, kölelerin haklarý o kadar kýsýtlanmýþtý ki
köle ile evlenenler köle olma cezasýna çarptýrýlýyordu.280 Yani, kölelik-
ten çýkýþýn bütün yollarý kapatýlýyordu.

Fransa’da 1685 yýlýnda çýkarýlmýþ olan kanuna (Karalar Kanunu)
göre, kaçan köle ya öldürülür ya da kölenin kulaðý kesilirdi. Bu uygu-
lama sadece zenci köleler için geçerliydi.281

1767’de çýkarýlan bir kanunla da siyahlarýn Fransa’ya girmeleri ya-
saklanmýþtý. Bu kanuna göre siyahlar adi ve hakir sayýlmýþ, beyazlarla
ayný haklara sahip olmalarý uygun görülmemiþti.282 Kaderin cilvesine
bakýn ki bir zamanlar hakir gördükleri kölelerin torunlarý, þimdi, futbol
sahalarýnda ve deðiþik spor dallarýnda Fransa’ya uluslararasý baþarýlar
getirmektedir. 2002 Dünya Kupasý’ný kazanan Fransa Millî Takýmý’nýn
asýl on birinde, dokuz tane futbolcunun sömürülen ailelerin çocuklarýnýn
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olmasý ne kadar gariptir. Biz zamanlar Fransa’ya girmeleri bile yasak
olan zenciler sayesinde bugün Fransa, spor alanýnda sayýsýz baþarýlar el-
de etmiþtir.

Kölelerin eþya gibi kullanýldýðý Ýngiltere’de de Kraliçe Elizabeth
(1558-1603) bizzat köle ticareti ile ilgilenmiþ ve bu iþi teþvik etmiþti.
Bir seferinde 47.146 köleyi Afrika’dan gemi ile getirtmiþti.283

Pek çok bilimsel deney, yine köleler üzerinde denenmiþti. Birçok
köle bu deneyler sonucunda ya sakat kalmýþ ya da ölmüþtü.

Akla Gelmeyen
Osmanlýyý büyük bir tehlike olarak gören Alman Ýmparatoru Þarl-

ken, bütün Avrupa’yý Osmanlý üzerine yürütmeyi planlamaktaydý; fa-
kat Martin Luther’in kilise örgütüne karþý baþlattýðý isyan Avrupa bir-
liðini zedelemiþ ve Þarlken’in ümitlerini suya düþürmüþtü.284 Avru-
pa’nýn Reform Hareketleri ile çalkalandýðý bu dönemde Kanuni, Av-
rupa üzerine büyük bir sefer gerçekleþtirmiþti. Osmanlý ordusu bütün
Avrupa’yý baþtanbaþa geçtiði hâlde onun karþýsýna hiçbir güç çýkama-
mýþtý. Fakat o büyük sultan hiçbir sivil insana da zarar vermemiþti. Ma-
sum kaný akýtmamýþtý. Onlarýn elindeki varlýðý toplamamýþtý.

Asil Dost
Boðdan Beyi Stefan’ýn ölüm döþeðindeyken evlatlarýna vasiyet ve

nasihati: “Belki de yakýnda himayeye muhtaç olacaksýnýz. Asla Rus’a
yanaþmayýn; haindir sizi yok eder! Fakat kendinizi Osmanlýlara emanet
edin; âdil ve merhametlidirler.285

Anlayýþ Farký
Sýrp Krallýðý, Osmanlý ile Macaristan arasýnda kalmýþtý. Bir tarafý ter-

cih etmek zorundaydýlar. Sýrplar Ortodoks, Macarlar ise Katolik idiler.
Macar Kralý Jan Hunyad ve Osmanlý Padiþahý Fatih, Sýrbistan’ý ele ge-
çirmek istiyordu.

Sýrp Kralý George Brankoviç, Macar kralýna bir mektup gönderdi
ve sordu: “Macarlar Türklere galip gelirse Sýrplarýn mezhepleri olan
Ortodoksluk hakkýnda ne gibi müsaadelerde bulunacaksýnýz?”
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Jan Hunyad’ýn cevabý: “Sýrbistan’ýn her tarafýna Katolik kiliseleri
yapacaðým ve Ortodoks kiliselerini yýkacaðým.” oldu. Sýrp kralý benzer
bir soruyu Fatih’e sorduðunda ise Fatih, Ortodokslarýn istedikleri yer-
de kilise yapýmýna müsaade edeceðini ve mezheplerini özgürce yaþaya-
bileceklerini söyleyince Sýrplar, kendileri gibi Hristiyan olan Macarla-
rý býrakarak Müslüman olan Osmanlýya katýlmýþlardýr.286

Hangisi Memnun
Ýspanyollar Mursiye’yi zapt ettikleri zaman dönemin kralý X. Alfon-

so, büyük âlim Muhammed b. Ahmet el-Mursî’yi hizmetine alarak ona
bir medrese inþa etti; bu âlim Müslümanlara, Hristiyanlara ve Yahudi-
lere mantýk, hendese, týp, felsefe ve musiki dersleri okuttu. Kral, bu âli-
me Hristiyan olmayý teklif edince, “Tek Allah’a ibadet ederken dahi
vazifelerimi öðrenmekten ve yapmaktan âciz kalýyorum. Üç tanrýya
ibadet edersem hâlim nice olur.” cevabýný verdi.287

Çocuk Haklarý
Eski Avrupa’da çocuklar acýmasýz bir þiddetin kucaðýnda yaþýyor-

lardý. Aðýr iþlerde çalýþtýrýlýyor ve pek çoðu iyi bir eðitim almaktan
mahrum kalýyordu. Bu duruma isyan eden Fransýz düþünür Montaig-
ne, 1580’de ülkesinin çocuklarý için þöyle der: “Dayaktan sakatlan-
mýþ, sersem olmuþ nice çocuklar vardýr. Devletimizin kanunlarý niye
bu iþe karýþmaz. Sanki bu sakatlar ve sersemler bizim toplumumuzda
yaþamýyorlar!”288

Teröre Taviz Verilmez
XIX. yüzyýlýn sonunda Fransa’nýn Millet Meclisi Baþkaný Charles

Dupuy, soðukkanlýlýðý ile tanýnmýþtý. 9 Aralýk 1893’te bir anarþist ta-
rafýndan meclise bomba atýlmýþ; yaralananlar olmuþtu. Dupuy da ya-
ralananlar arasýnda idi. Dupuy birkaç dakikada kendisini toparlamýþ,
hafif bir öksürükle sesini kontrol etmiþ ve meclise hitaben, “Beyler!
Oturum devam ediyor!” demiþtir.289 Dupuy bu hareketiyle devlet ada-
mýnýn anarþi ve teröre taviz vermemesi gerektiðini göstermiþtir; çün-
kü anarþi ve terör, insanlarý yýldýrarak ve tavizler kopararak amacýna
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ulaþmaya çalýþýr. Teröre taviz verildiði müddetçe taviz, yeni tavizleri
doðuracaktýr.

Hazýr cevap
I. Napolyon zamanýnda Fransýz ordularý Moskova’dan dönüyordu.

Albay Klayski komutasýndaki bir alay yanlýþlýkla Rus askerlerinin hat-
týna girmiþti. Birden bire Ruslarla karþýlaþan Fransýz Albay, soðukkan-
lýlýðýný korudu. “Kimdir o?” sorusuna karþý, Rusça olarak, “Sus be þaþ-
kýn! Görmüyor musun biz Rus askeriyiz. Gizli bir göreve gidiyoruz.” di-
yerek birliðini Ruslardan kurtarmayý baþarmýþtý.290 Albayýn zekâsý ve
bildiði yabancý dil onu ve askerlerini kurtarmýþtý.

Toptan Satýþ
Orta Çað Avrupasýnda derebeylerine ait bir toprakta karýn tokluðu-

na çalýþan köylüler toprakla birlikte kiralanýr ve alýnýr satýlýrlardý.291

Orta Çað karanlýðýný yaþayan Avrupa halkýnýn Osmanlý hâkimiye-
tine girmek istemesinin bir sebebi de bu tür uygulamalardý; çünkü
halk, yaþadýklarý hayat ile Osmanlý egemenliði altýnda olanlarýn yaþa-
dýklarý hayatý mukayese ediyorlardý. Osmanlýya karþý gelen halk deðil,
tahtlarýndan olmak istemeyen zalim yöneticilerdi.

Kimseler Görmesin
Hollanda Autricht Üniversitesi’nde Doðu Dilleri Profesörü olan Had-

rian Reland(öl. 1718) Ýslamiyet’le daha iyi mücadele edilmesini saðlamak
amacýyla Ýslam dini ile ilgili objektif bir kitap yazar. Kitapta, Ýslam gerçe-
ði tarafsýz olarak anlatýlýr. Ancak halk kitlelerince Ýslamiyet’e geçenlerin
olacaðý endiþesi ile Ýslamiyet’le mücadele edecek kitap da yasaklanýr.292

Kasýtlý Hatalar
Kur’an-ý Kerim 1143’te Pampeluna Baþpapazý Ýngiliz asýllý Robert

de Conton tarafýndan Latinceye çevrildi. Bu çeviriler Ýslam’ý kötü gös-
termek için kasýtlý hatalarla doluydu. Yýllarca Avrupa’da halk tarafýn-
dan bu yanlýþ çeviriler okundu.293 Halk bir papazýn Latinceye çevirdi-
ði Kur’an’a göre Ýslamiyet’i tanýyordu.
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Çek(tirilen)ler
Almanlar 1620’de Çekleri egemenlikleri altýna aldý. Çek dili ve

kültürünü unutturmak için kütüphaneleri yaktýlar, 40 bin kadar aydý-
ný yurt dýþýna sürgün ettiler; Çek dilinin konuþulmasýný yasakladýlar ve
XX. yüzyýl baþlarýna kadar Almancadan baþka bir dil kullanýlmasýna
izin vermediler.294

Etme Bulma Dünyasý
Fransýz Ýhtilali, haksýzlýða, eþitsizliðe, zulme karþý çýkmýþtý; fakat ara-

dan çok zaman geçmeden ihtilali çýkaranlar da zalimleþti. Öfkelerine
kapýlarak suçlu-suçsuz demeden kendilerine göre sakýncalý gördükleri
herkesi öldürmeye baþladýlar.

Ýhtilali yapanlarýn demokrasi, insan haklarý, özgürlük, laiklik türü
söylemleri vardý; fakat davranýþlarý farklýydý. Kiþilerin en temel hakký
olan yaþama hakkýný ellerinden alýyorlardý. Kral da idam edilenler
arasýndaydý. Ne gariptir ki kralý idama götüren Danton ve Robespier-
re de giyotinde idam edilmiþti. Halk önce kralý alkýþlamýþ, ardýndan
kralý idam edenleri alkýþlamýþ, en sonunda da kralý idam edenlerin,
idamýný gerçekleþtirenleri alkýþlamýþtý. Kýsaca, önce alkýþlamýþlar,
sonra öldürmüþlerdi.

Sýrp Ýsyaný
Sýrplar yüzlerce yýl Osmanlý idaresinde yaþamýþlardý. Avrupa’nýn

karanlýkta boðulduðu bir dönemde Osmanlý ülkesindeki Sýrplar dünya-
nýn en büyük devletinin sýnýrlarý içinde insan gibi yaþama þerefine eriþ-
miþlerdi. Fakat Fransýz Ýhtilali’nden sonra baþlayan “milliyetçilik” dal-
gasý ve Osmanlýyý parçalamak isteyen batýlý devletlerin kýþkýrtmalarý
Sýrplarý da isyan kervanýna katmýþtý. Sýrplar, kendilerine yüzyýllardýr
sahip çýkan efendilerine isyan etmiþ ve Rusya’nýn desteði ile baðýmsýz
bir devlet kurmuþlardý.

Sýrp isyanlarý 1804’te baþlamýþtý. Sýrp Ýsyaný’nýn elebaþý Kara Yorgi
adýnda bir domuz tüccarýydý. Anne ve babasýný bile öldürtecek kadar
acýmasýz olan Kara Yorgi’yi de kendisine baðlý bir subay öldürmüþtü.

Kara Yorgi’den sonra yönetime Kara Yorgi’yi öldüren Miloþ Obro-
noviç gelmiþtir. O da oðlu Aleksandr lehine tahtýndan feragat etmiþ,
Aleksandr ise 1903’te bir askerî darbe sonucu öldürülmüþtü, hem de
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sarayýndaki gizli bölmesinde bulunarak… Telaþlý bir þekilde kapandýðý
gizli bölmenin kapaðýný tam olarak kapatmamasý subaylardan birinin
Aleksandr’ýn saklandýðý yeri fark etmesini saðlamýþtý.

Mussolini
Ýtalya’nýn Trablusgarp’taki (Libya) sömürgeciliði 1912 yýlýnda baþ-

lamýþtý. Ýtalyanlar bölgeyi ellerinde tutabilmek için türlü zulüm metot-
larý kullanmýþlardý.

Mussolini, Trablusgarp halkýný yýldýrabilmek için ilginç bir metot
uygulamýþtýr. Ýtalyan birliklerini vahalara ani baskýnlar yaptýrarak kabi-
lelerin baþkaný olan þeyhleri kaçýrmýþtýr. Kaçýrýlan þeyhler uçaða bindi-
rilip, kabilesinin yaþadýðý köyün üzerine getirilip çadýrlarýn arasýna atýl-
mýþtýr. Liderlerinin baþýna gelenleri ve parçalanan cesetleri gören halk
Ýtalyanlara karþý gelmekten korkmaya baþlamýþtýr.295 Bunlarý yapan
Mussolini’yi yýllar sonra kendi partizanlarý suikastla öldürmüþlerdir.

Haçlý Seferleri
Haçlý Seferleri 1096-1291 yýllarý arasýnda meydana gelmiþtir. Ýlk

bakýþta dinî nitelikli görünen bu seferlerin temel sebepleri: Türklere
karþý destek arayan Bizans’ýn siyasi güç kazanma, fakirleþtirilmiþ Avru-
pa halkýnýn ekonomik avantajlar elde etme, papalýðýn ise Ortodokslar
üzerinde nüfuz kurma gayesinden baþka bir þey deðildi. Haçlý Seferleri,
doðu dünyasý ve insanlýk deðerlerini kaybetmemiþ Avrupalýlar tarafýn-
dan, nefretle kýnanmýþtý. Ortaya konan zulümden ne dünün ne de bu-
günün bütün Avrupa toplumu sorumlu tutulabilir. Kaldý ki seferlere
katýlanlarýn çoðu kendi toplumuna da zulmeden ve onlar tarafýndan da
dýþlanan insanlardý. Maalesef, bu gün bile bir kritiðe tâbi tutulsa Haç-
lý Seferleri benzeri çapulcu seferlerine katýlacak binlerce insan, yani
insanlýktan uzaklaþmýþ varlýklar bulunabilir.

Tanrýdan Mesaj Almýþ (!)
Haçlý Seferlerinin tertipleyicilerinden Pierre Lermit, tanrýnýn ken-

disiyle görüþüp Ýsa’nýn mezarýnýn (Kudüs) Müslümanlardan temizlen-
mesi gerektiðini ve Müslümanlara karþý savaþýlmasý gerektiðini söyle-
diðini ileri sürüyordu.296 Bu insan, eðitimden mahrum edilerek cahil
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býrakýlmýþ binlerce insaný peþine takmayý baþarmýþtý. 1096 yýlýnda
baþlayan I. Haçlý Seferinin ilk birlikleri böylece oluþmuþtu.

Asker Çocuklar 
Papa, seferlere katýlanlara zafer vaat etmiþti. Ýlk dört seferde istedik-

leri baþarýyý elde edemeyenler bu baþarýsýzlýðýn sebebini papaya sorduk-
larýnda ondan, “Sizler günahkâr insanlarsýnýz; seferlere günahsýz kiþiler
katýlmalý.” cevabýný almýþlardý. Papanýn bu yaklaþýmý seferlere 12-13
yaþlarýndaki çocuklarýn gönderilmesinde etkili olmuþtu.

1212’de (V. Haçlý Seferi) Fransa’da Etienne adlý bir Fransýz çocuk
Ýsa’yý (a.s.) gördüðünü ve kendisini kutsal topraklarýn kurtarýlmasý için
elçi tayin ettiðini iddia ederek binlerce çocuðu peþine taktý. Bu çocuk-
larýn çoðu, daha Ýtalyan limanlarýna inemeden, uzun yolculuða daya-
namadan öldü. 7 gemi dolusu çocuk (bazý kaynaklarda bunlarýn sayýsý-
nýn 17-18 bin civarýnda olduðu yazýlmaktadýr.) kutsal topraklarý kurta-
racaktý. Gemilerin iki tanesi battý. Sað kalanlar ise gemiciler tarafýn-
dan Ýskenderiye’de köle olarak satýldý.297 O zamanýn papasýnýn müt-
hiþ(!) fikriyle binlerce masum çocuk ölmüþtü. O zamanýn Avrupalýsý-
ný bu tür insanlar yönlendiriyordu.

Perþembenin Geliþi
I. Haçlý Seferi için Almanya’dan yola çýkanlar seferler esnasýnda

günahlardan arýnacaklarýna inanýyorlardý. Bundan dolayý da günah iþ-
lemekten de çekinmiyorlardý. Yol boyunca türlü türlü hayâsýzlýklar ser-
gilediler, cinayetler iþlediler. “Müslümanlarla savaþmadan önce, Yahu-
dileri yok etmek lazýmdýr.” deyip yolda karþýlaþtýklarý Yahudileri toplu
hâlde öldürdüler.298 Alman þehirlerindeki Yahudi dükkânlarýný yað-
maladýlar, havralara sýðýnan Yahudileri bile öldürdüler.299

Eðitimden yoksun býrakýlan, papazlar tarafýndan dinden çýkarýlabi-
len, günahlarý para karþýlýðýnda baðýþlanabilen (endülüjans) ve kilise
tarafýndan ahireti belirlenebilen insanlarýn, Haçlý Seferlerine din
adamlarý tarafýndan sevk edilmesini ve Avrupa’dan ayrýlýr ayrýlmaz ah-
lak dýþý davranýþlar göstermelerini normal karþýlamak gerekir. Baský al-
týndan ve içten yaþamadýklarý bir dinden kurtulmanýn rahatlýðýný ve
sersemliðini yaþamýþlardý. Müslümanlarý tanýdýktan sonra bazýlarý din
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deðiþtirmiþlerdi. III. Haçlý Seferi esnasýnda Fransa Kralý Lui’ye baðlý as-
kerlerden yaklaþýk 3000 tanesi Müslüman olmuþtu.300

Atlarýn Attýklarý
I. Haçlý Seferi öncesinde öncü birlik olarak sayýlarý 20.000 kadar

olan bir çapulcu sürüsü geldi. Etrafý yaðmalayan, Müslüman, Hristi-
yan ayrýmý gözetmeden öldüren bu caniler, Ýznik civarýnda Türklerle
karþýlaþtý. Önde atlýlarý, arkada yayalarý vardý. Türk okçularý bu du-
rumu göz önünde bulundurarak sürekli olarak atlara niþan aldý. Yara-
lanan atlar ürküp kaçmaya baþladýlar. Geri dönen atlar, büyük bir iz-
dihama sebep oldular. Sürücüleri düþen atlar sürücülerini ve yaya as-
kerleri ezerek geçtiler. Canýný kurtarabilenler Ýstanbul’a kendilerini
zor attýlar.301

Kan Deryasý
I. Haçlý Seferi’nde Haçlýlar, Kudüs’te yaklaþýk 40.000 Müslüman’ý

katlettiler. Gödofroi de Buygon, Papa II. Urban’a yazdýðý mektupta:
“Kudüs’te bulunan bütün Müslümanlarý katlettik; malumunuz olsun ki
Süleyman Mabedi’nde atlarýmýzýn diz kapaklarýna kadar Müslüman ka-
nýna batmýþ olarak yürüyoruz.” diyordu.302 Bu sahnelerin günümüzün
çaðdaþ dünyasýnda bile aynen sürmesi insanlýðýn sandýðýmýzýn aksine
geliþmediðini mi gösteriyor acaba?

Yine bu seferlerde Müslümanlara yardým ettikleri gerekçesiyle Ya-
hudiler de bir binanýn içine toplatýlarak diri diri yakýldýlar.303

Urfa ve Antakya’yý alýrken dindaþlarý olan Hristiyanlarý dahi, bile
bile öldürdüler.304

Ne Ýçin Gelmiþlerdi
Kudüs ve civarýný iþgal eden Haçlýlar altýn, gümüþ ve deðerli taþla-

rýn peþine düþmüþtü. “Müslümanlar kurnazdýr, deðerli takýlarý yutarak
saklamýþlardý.” diyerek öldürdükleri Müslümanlarýn cesetlerini parça-
layarak içlerinde deðerli takýlar arýyorlardý.305 Seferlere çýkýþlarýnýn asýl
sebepleri de böylece ortaya çýkmýþ oluyordu.
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Haçlý Seferleri, Kudüs’ü Müslümanlardan alma düþüncesi ile baþla-
týlmýþtý. Fakat bu sebep pek tutarlý görünmemektedir; çünkü Kudüs
637 yýlýndan beri Müslümanlarýn elindedir. 637 yýlýndan 1096 yýlýna
kadar Kudüs’ün Müslümanlarýn elinde olduðu bilinmemekte midir?
Kudüs’ü kurtarmak için gelen insanlarýn Urfa, Antakya ve Kýbrýs’ý,
Hristiyan halký dâhi öldürerek ele geçirmesi, buralarda devlet kurmasý
ve 1204 yýlýnda Rumlarýn öldürülerek Ýstanbul’u yaðmalamasý düþün-
dürücüdür. Din adýna geldiklerini söyleyen insanlarýn kendi dindaþla-
rýný öldürmeleri nasýl izah edilebilir?

Günümüzde de bazý devletlerin terörle mücadele etme görüntüsü
altýnda baþka ülkelere saldýrmasý, masum insanlarý; çocuk, kadýn, ih-
tiyar, hasta demeden öldürmesi; kendilerine teslim olmuþ olanlara
bile iþkence etmesi düþündürücüdür. Belki de tek fark var; o günler-
de deðerli mücevherler uðruna gelenler bu gün petrol veya baþka
ekonomik deðerler uðruna geliyorlar. Ellerinde bulundurduklarý sý-
nýrsýz iletiþim imkâný ile de yaptýklarý zulmü haklý göstermekten ge-
ri durmuyorlar.

Ayasofya’ya Atlýlar Girdi
IV. Haçlý Seferi (1204) esnasýnda Haçlýlar, Ayasofya’ya atlarý ile

girdiler. Kutsal kitaplarý ve eþyalarý yerlere atarak üzerlerinde tepinip
þarkýlar söylediler. Diz çökerek kendilerinden merhamet dileyen, ka-
dýn, ihtiyar ve çocuklarý öldürdüler.306

Haçlýlarý, -kendilerine yardým edecekleri ümidiyle- harekete geçiren
Bizans da onlarýn zulmünden fazlasý ile nasibini almýþtý. Ýstanbul’da
binlerce masum insaný öldüren Latinler 1204’te yönetimi ele geçirmiþ-
lerdi. 1261 yýlýna kadar Ýstanbul, Latinler tarafýndan yönetilmiþti.

Katolik Latinlerin 1204’te Ýstanbul’u iþgal ettiklerinde Bizans hal-
kýna yaptýklarý zulmü kýnarcasýna, batýlý bir yazar, bu zulmü yapanla-
rý Bizans’la deðiþik zamanlarda mücadelelere girmiþ olan Müslüman-
larla karþýlaþtýrýyor ve “Onlar hiç olmazsa kadýnlarýmýza tecavüz et-
miyorlardý, Ahaliyi sefalete uðratmýyorlardý, onlarý sokak ortasýnda
anadan doðma soymuyorlar, açlýkla ve ateþle yok etmiyorlardý. Buna
raðmen, dinimizi paylaþan Hristiyanlar, iþte bize bu muameleyi yap-
týlar!”307 diyordu.
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Kudüs’ün geri alýnýþý
Selahâddin Eyyubi 1187 yýlýnda yaptýðý Hýttin Savaþý sonucunda

Haçlýlardan Kudüs’ü geri almayý baþardý. Fakat o, Haçlýlarýn yaptýðý
taþkýnlýklarýn hiçbirisini yapmadý. Yahudilerin Kudüs’te yerleþmesine
müsaade etti,308 hiçbir Hristiyan’a kötü muamelede bulunmadý,309

Kudüs’ten gitmek isteyen iþgalcilere eþyalarýný taþýyabilmeleri için va-
sýtalar bile verdi. Parasý olmayan esirlerin fidyelerini ödedi.310 Ýnsan-
lýktan nasibi olmayanlara insanlýk dersi verdi. Gerçi ders, anlayan
için bir anlam ifade eder. Ders almýþ olsalardý, bundan sonra Haçlý Se-
ferleri olmamalýydý.

Coðrafi Keþifler
XV. yüzyýlýn sonlarýnda Ýspanya ve Portekiz tarafýndan baþlatýlan

Coðrafi Keþiflerin insanlýk açýsýndan faydalarýný inkâr edemeyiz, fakat
keþifleri baþlatanlarýn amacý pek masum deðildi. Çoðu ya kendi için
veya desteðini gördü devletin çýkarý için hareket ediyordu. Amaçlarý
uðruna masum insanlarý öldürmekten çekinmiyorlardý. Bu keþifler,
dünya haritasýný baþtanbaþa deðiþtirdi. Fakat dünyada eþi görülmemiþ
yaðmacýlýðýn ve istismarýn en büyüðü sergilenerek.311

Avrupalýlarýn ilk keþif seyahatlerine esin kaynaðý, Afrika ve
Asya’nýn zenginlikleriydi.312 Keþifleri yönlendiren krallarý, keþfe-
dilen yerlerden ziyade oralardan gelebilecek zenginlikler ilgilendi-
riyordu. “Keþif” adý altýnda gidenlerin fikirleri de çok farklý deðil-
di. Örneðin, Francisco Pizarro, 1533’te Peru’yu fethettiðinde, “Ben
buraya altýn elde etmek için geldim.” demiþti.313 Pizarro emelleri-
ni açýkça söylemesi ile tebriki hak ediyor. Keþke, bu gün de hiçbir
tutarlý sebep gösteremeden baþka ülkelerin topraklarýný iþgal eden-
ler, gerçek amaçlarýný dünya kamuoyuna açýklayabilme erdemine
sahip olabilselerdi.

Al Gülüm Ver Gülüm
Kenya’nýn babasý sayýlan Joma Kenyatta, “Misyonerler geldiði za-

man bizim topraðýmýz onlarýn Ýncil’i vardý. Bize ‘Gözleriniz kapalý dua
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etmelisiniz.’ dediler. Gözlerimizi açtýðýmýzda ise onlarýn topraklarý,
bizim ise Ýncil’imiz vardý.” demiþtir.314

Misyonerlerin faaliyetlerine karþý Müslümanlarýn, tedbir almamasý-
nýn sebebini onlardan kötülük beklememelerinde veya misyonerlerin
sinsi davranýþlarýnda aramak gerekir. Baðýmsýzlýða kavuþmadan önce
Kongo’da yabancý uyruklu 15.000 kadar misyonerin ateþli bir çalýþma
içindeyken Müslümanlarýn bir tek cemiyetinin bile olmamasý315 garip-
tir. Güney Afrika’da Hollanda’nýn reformist kilisesi, Hristiyanlýðý yay-
mak uðruna yýlda 1 ila 2 milyon arasýnda deðiþen meblaðda sterlin sarf
ederken zengin Müslümanlarýn, ayný dönemde, Ýslam daveti için ciddi
bir harcamasýnýn olmamasý316 düþündürücüdür. Diðer Ýslam ülkelerin-
de de durum bundan çok da farklý deðildir.

Ýnsan Avcýlarý
Sömürgeciler, zamanla, köle ticaretinde de büyük paralar olduðu-

nu keþfettiler. Ele geçirdikleri ülkelerdeki hür insanlarý da kaçýrarak
köleleþtirdiler. Bu iþ için yerli iþbirlikçileri kullanmayý ihmal etme-
diler.

Portekizliler XV. Yüzyýlda Batý Afrika sahillerinden taarruzlar yapa-
rak hür insanlarý toplayýp köle olarak Avrupa’ya götürmüþlerdi. 1450-
1500 yýllarý arasýnda yaklaþýk olarak 150.000 kiþi Afrika sahillerinden
köle olarak Avrupa’ya taþýnmýþtý.317 Bu sayý azýmsanacak gibi deðildi,
bu gün orta büyüklükte bir þehrin nüfusuna denkti. Afrika’dan köle
toplama iþini ilk defa Portekizliler baþlattý. Bu iþ için özel gemiler ya-
pýlmýþtý. Zincirlerle birbirine baðlanan insanlar balýk istifi hâlinde ge-
milere atýlýyordu. Soðuða ve sýcaða karþý hiçbir korumalarý yoktu. Ýçle-
rinden hasta olanlar, yaralý olanlar, sakat olanlar denize atýlýyordu.
Bunlar taþ deðildi, kereste deðildi, fýçý deðildi; insandý…

Soykýrým
Sömürgeciler 25 milyon civarýnda olan Orta Meksika nüfusunu

1600’lü yýllara kadar 1 milyona düþürdüler.318 Bu gün bile pek çok ül-
ke nüfusunun 25 milyonu aþmadýðýný göz önünde bulundurduðumuzda
sömürgeci Avrupalýlarýn yaptýðý katliam daha iyi anlaþýlýr.
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Ne gariptir ki dün sömürgecilikle insanlarýn en temel haklarýna sal-
dýranlar bugün insan haklarýnýn, demokrasinin, her çeþit hürriyetlerin
en ateþli savunucularý olmuþlardýr.

Çalýþmadan Kazanmak
Ýspanyollar Amerika’ya gittiklerinde önce yerlileri öldürdüler. Elde

ettikleri topraklarda çalýþmayý göze alamayýnca da Afrika’dan binlerce
insaný, topraklarýnda çalýþtýrmak için Amerika’ya getirdiler. Yerli hal-
kýn haklarý hiçbir zaman göz önünde bulundurulmadý.319 Bu gün Ame-
rika’da bulunan zenci nüfusun geneli Afrika’dan kaçýrýlýp köle olarak
kullanýlan mazlum insanlarýn torunlarýdýr.

Kristof Kolomb
Kristof Kolomb, Portekiz’den çýkýp sürekli batý yönünde gittiðinde

Hindistan’a ulaþacaðýna inanýyordu.320 Kolomb, sürekli batý yönünde
giderek Amerika’ya ulaþtý. Fakat burayý varmak istediði Hindistan zan-
netti. Amerika’nýn yeni bir kýta olduðunu 1507’li yýllarda Ameriko
Vespuçi anladý.

Kristof Kolomb, 1492, 1493, 1498 ve 1502 yýllarýnda Amerika’ya
sefer yaptýðý hâlde buranýn yeni bir kýta olduðunu anlayamamýþ ve
Hindistan’a gelip gittiðini zannetmiþtir. Ýlk seferi esnasýnda tayfasýnda
isyan emareleri görülünce, Müslümanlarýn kitaplarýndan okuduðuna
göre bulunduklarý yerlerde bir kara parçasý olduðuna yemin etmiþtir.

Kolomb, 1502’de Jamayka yerlileri ile savaþa tutuþmuþtu. Barutlarý
bittikten sonra Kolomb, adamlarýna yakýn muharebe silahlarýný kul-
lanmalarýný söyledi. Yerliler ateþli silahlar sustuktan sonra Kolomb’un
adamlarýna karþý üstünlük saðlamaya baþlamýþtý. Kolomb’un adamlarý
daðýlma emareleri gösteriyordu. Kolomb, Alman astronomu Johann
Müller tarafýndan hazýrlanan ve Ay’ýn tutulma tarihlerini de içeren as-
tronomi kitabýný sürekli olarak yanýnda taþýyordu. Bu kitaptan ilham
alarak birden bire aklýna bir kurnazlýk geldi. Yerlilere. “Savaþý býrak-
mazsanýz Ay’ý karartacaðým. Size çok zarar verecek daha baþka iþler ya-
pacaðým.” dedi. Ertesi gün Ay tutulmasý yaþandý. Kolomb, yerlilerin
elinden kurtulduðu gibi onlarýn saygýsýný ve baðlýlýðýný kazanan bir
adam oldu.321
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Amerika yerlileri vücutlarýný kýrmýzýnýn deðiþik tonlarýndan boya-
larla boyamýþlardýr. Avrupalý sömürgeciler onlara bu hâllerinden dola-
yý “Kýzýlderili” adýný vermiþlerdir, yoksa derileri kýzýl deðildi.322

Kolomb, son seferinde isyan eden tayfasý tarafýndan gemi ambarýna
hapsedilmiþ olarak Ýspanya’ya döndü. Altýn ve baharat yerine, birkaç
adi eþya ve birkaç esirden baþka bir þey getirmemesi onu gözden düþür-
müþtü. Sonuçta inkisar ve sefalet içinde öldü.323

Sivri Para
James Cook, Tahiti’ye gittiði dönemde buradan Venüs’ün Dün-

ya ile Güneþ arasýndan geçiþini izlemiþti. Tahiti yerli halký demir
çiviye çok önem vermiþti. Ýlk defa gördükleri bu malzeme onlar
için apayrý bir deðer ifade eder olmuþtu. Cook’un adamlarý ellerin-
de bulundurduklarý demir çivileri vererek Tahiti yerlilerinden iste-
dikleri mallarý alabiliyorlardý. Çivi, burada para yerine kullanýlýr
olmuþtu.324

James Cook Avustralya’ya geldiðinde(1770’li yýllar) buradaki yerli-
lerin nüfusu yaklaþýk olarak 400 bin civarýndaydý. Bölgede sömürgeci-
lik arttýkça yerlilerin sayýsý 30 binlere kadar düþmüþtü.325

Avustralya’da XIX. Yüzyýl ortalarýna kadar dýþarýdan gelenlerin nü-
fusu 100 bini aþmadý. 1851’de kýtanýn batýsýnda altýn madeni bulunun-
ca Avustralya’ya hýzlý bir þekilde göç baþladý. 40 yýl içinde dýþtan ge-
lenlerin sayýsý 4 milyona ulaþtý.326

Cook, Avustralya’nýn Ýngiltere’ye ait olduðunu ilan ettiðinde yerli-
lerin olumsuz bir tepkisi olmadý. Koskoca kýta tek kurþun bile atýlma-
dan Ýngiltere’ye baðlanmýþtý.327
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YAHUDÝ TARÝHÝ

Toledo Konsülü

694 yýlýnda Ýspanya’da 17. Toledo Konsülü toplandý. Konsülde kra-
lýn isteði doðrultusunda karar alýndý. Daha önce, gayrimenkul bulun-
durmaktan, ticaretten ve gemicilikten men edilmiþ Yahudiler, köle
ilan edildi; mallarý müsadere edildi ve çocuklarý, Katolikliðe göre yetiþ-
tirilmek üzere ellerinden alýndý.328

Oysa Endülüs Emevi Devleti’nde Hasday Ýbn Þarput adýnda bir
Yahudi, vezirliðe kadar yükselmiþ, yabancý devletlerle antlaþma dahi
imzalamýþtýr. Din deðiþtirmesi için hiçbir baský yapýlmamýþ o da ken-
di dininde kalmýþtý.329 Endülüs Emevi Devleti Yahudilere en iyi þe-
kilde sahip çýkmýþ ve onlara gereken deðeri vermiþti. Ýnsana insan ol-
duðu için deðer veren bir medeniyetten zaten baþka bir davranýþ da
beklenemezdi.

Engizisyon Zulmü

Ýspanya’da 1481-1490 yýllarý arasýnda 2000 Yahudi, Engizisyon
Mahkemeleri tarafýndan diri diri yakýlmýþtýr.330

Kral Ferdinand ve Kraliçe Ýsabella, 31 Mart 1492’de ülkelerinden
bütün Yahudilerin kovulmasý için ferman çýkarmýþtý.331 Hristiyanlý-
ðý kabul etmeyen bütün Yahudilerin dört ay içinde Kastilya sýnýrla-
rý dýþýna çýkmasý; buna uymayanlarýn öldürüleceði ve mallarýna el
konulacaðý duyurulmuþtu.332 1496 yýlýna gelindiðinde Ýspanya’da bir

115

328 Eroðlu, Doç. Dr. Ahmet Hikmet; Osmanlý Devleti’nde Yahudiler, Andaç, Ankara, 
2003, Sayfa: 37

329 Eroðlu, Doç. Dr. Ahmet Hikmet; a.g.e., Sayfa: 41
330 Eroðlu, Doç. Dr. Ahmet Hikmet; a.g.e., Sayfa: 48
331 Eroðlu, Doç. Dr. Ahmet Hikmet; a.g.e., Sayfa: 50
332 Türklerde Ýnsani Deðerler ve Ýnsan Haklarý, Cilt:2, Türk Kültürüne Hizmet Vakfý, 

Ýst., Sayfa: 67



tane bile Yahudi kalmamýþtý. Bunun üzerine papa, Kral Ferdinand
ve Kraliçe Ýsabella’yý gösterdikleri baþarýdan (!) dolayý mükâfatlan-
dýrmýþtý.333

Osmanlý Þefkati
II. Bayezid zamanýnda Ýspanya’dan getirilerek Edirne, Ýstanbul ve

Selanik’e yerleþtirilen Yahudilerin sayýsý 40 bin civarýndadýr. II. Baye-
zid, Yahudileri ülkeye daðýtýp, yerleþtirdikten sonra onlara iyi davranýl-
masý konusunda ferman yayýnladý ve bu emre uymayanlarýn ölümle ce-
zalandýrýlacaðýný ilan etti.334 1594 yýlýna gelindiðinde sadece Ýstanbul’a
gelip yerleþen Yahudilerin sayýsý 150 bine ulaþmýþtý.335

Yahudiler, Osmanlý vatandaþý olmanýn avantaj ve saygýnlýðýný kullana-
rak yaptýklarý ticaret sayesinde ülkenin en zenginleri durumuna gelmiþlerdi.

Bizans Hoþgörüsü (!)
408’de tahta çýkan Bizans Ýmparatoru II. Theoderios, yayýnladýðý

“Theodorius Code” de Museviliðin dini inanýþlarýný yaþayanlarýn
ölümle cezalandýrýlacaðýný bildirmiþti.336

Osmanlý Ülkesine Davet
Avrupa topraklarýndan Osmanlý ülkesine sürekli olarak Yahudi gö-

çü yaþandý. Onlar, kendi soydaþlarý ve dindaþlarýndan aldýklarý mek-
tuplara göre hareket ediyordu.337

Osmanlý ülkesine dýþarýdan gelenler sayýlamayacak kadar çoktu.
Bununla beraber yönetimden memnun olmadýðý için Osmanlý ülkesi-
nin dýþýna çýkmak isteyenlerin sayýsý yok denecek kadar azdý.

Dönmeler
Ýspanya’daki baskýlara dayanamayan bazý Yahudiler, Hristiyan ol-

muþ gibi göründüler. Görünüþte de olsa Hristiyanlýðý kabul ettikleri
için bu Yahudilere bir þey yapamayan Katolikler, onlara hakarete va-
ran lakaplar taktýlar.338
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Osmanlý ülkesinde sýradan bir haham olan Sabatay Sevi 1648 yýlýn-
da 22 yaþýndayken Mesih olduðunu ilan etti. 1666’da mesihliðini ispat
etmesi için Divan-ý Hümayuna çýkarýldý. Kanýtlayamayýnca da hapse
atýldý. Buradan kurtulabilmek için Müslüman oldu ve “Mehmet” adýný
aldý; fakat eski inancýný sürdürdü. Onun peþinden gidenler de onun gi-
bi davrandý. Müslüman görünüp gizli bir þekilde Yahudiliði yaþadýlar.
Bu davranýþlarýný Mesihliðin bir gereði saydýlar.339

Osmanlý ülkesinde yaþayan “dönmeler” Müslüman kisvesi altýnda
önemli mevkilere geldiler.

Yahudiler tarih boyunca deðiþik toplumlarýn zulmüne maruz kal-
mýþtýr. Bazen sürgün edilmiþler, bazen köleleþtirilmiþler, bazen çocuk-
larý ellerinden alýnmýþ.

Yahudiler, tarihin birçok döneminde Müslüman devletler tarafýn-
dan himaye edilmiþlerdir. Onlara Müslüman devletler tarafýndan kötü
muamele yapýldýðýný gösteren belgeye rastlamak çok zordur, fakat bu-
gün Yahudilerin Filistin topraklarýndaki acýmasýzca davranýþlarýný ise
anlamak mümkün deðildir.
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ERMENÝ TARÝHÝ

Türklerle Ermeniler yüzlerce yýl birlikte yaþadýlar; hem de kardeþçe.
Osmanlý, onlara baðlýlýklarýndan dolayý “Millet-i Sadýka” demiþti. Öy-
leyse XIX. Yüzyýldan sonra ne oldu da Ermeniler Osmanlýya karþý isyan
eder oldular? Bu durumun sebebini Rusya ve Ýngiltere’nin Osmanlý
topraklarý üzerindeki çýkar çatýþmasýnda aramak gerekir. Rusya, Doðu
Anadolu üzerinden güneye inmenin peþine düþmüþ ve bu iþ için Erme-
nileri maþa olarak kullanmayý planlamýþ; Ýngiltere ise Rusya’nýn güne-
ye -Hint sömürge yollarýna- iniþini önlemek için Doðu Anadolu’daki
Ermenileri maþa olarak kullanmak istemiþti.

Ýngiltere ve Rusya’nýn Ermenilere yönelik yoðun propagandasý so-
nuç verdi. Ermeniler Osmanlý topraklarý üzerinde baðýmsýz devlet kur-
ma hayaline kapýldýlar. Bu bir hayaldi, çünkü Ermeniler Osmanlý ül-
kesinin hiçbir yerinde yeterli çoðunluða sahip deðillerdi. Doðu Ana-
dolu’da çoðunluk olabilmek için Türklere yönelik öldürme ve yýldýr-
ma faaliyetlerine giriþtilerse de baþarýlý olamadýlar. Kendilerini çoðun-
luk olarak göstermeyi baþardýklarý farz edilse bile her iki millete ait
olan mezar sayýlarý bölgede kimin nüfusunun çoðunlukta olduðunu
gösterecektir.

XX. Yüzyýl baþlarýnda emellerine ulaþamayan Ermeniler, daha son-
raki yýllarda Türklere iftira atmaya baþladýlar. Ýftiranýn adý “Ermeni
Soykýrýmý” idi. Ermeniler de aslýnda ileri sürdükleri iddialara inanmý-
yorlardý. Hatta kendilerini haklý gösterebilmek için olmadýk hilelere
baþvurmuþlardýr.

I.Dünya Savaþý ve Millî Mücadele yýllarýnda da Türklere karþý faali-
yet gösterenler bütün Ermeniler deðildir. Çoðu, Rusya tarafýndan eði-
tilip Anadolu’ya gönderilen bu Ermeniler ve onlar tarafýndan kandýrý-
lan kýt akýllýlardýr.
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Ya Zerdüþtleþirsin
Ýran Ýmparatoru II. Yezdegerd 449 yýlýnda yayýmladýðý bir fermanla,

hiçbir ayýrým gözetmeksizin, herkesin bir yýl içerisinde Zerdüþtlüðü ka-
bul etmesini mecbur tutmuþtur. Bu uygulamaya karþý olan Ermeni ile-
ri gelenleri ve etraflarýndaki kuvvetler öldürülmüþtü.340

Bizans’a Cevap
Bizans Ýmparatoru II. Justinyen, Müslüman Araplarýn idaresinde

yaþayan Ermenileri Bizans hâkimiyetine girmeye çaðýrýnca Ermeniler
þu cevabý vermiþti: “Biz kaç defa Greklerin (Bizans) hâkimiyetine gir-
diysek, kötü anlarýmýzda, onlardan hiçbir yardým görmedik. Aksine,
itaatimiz hakaretle karþýlandý. Sadakatle baðlýlýðýmýz, yýkýmýmýza ve
ölümümüze mal oldu. O hâlde, bizi, himayeleriyle kuþatan Müslüman-
larýn hâkimiyeti altýnda býrakýn.”341

Selçuklular Anadolu’ya geldikten sonra Ermeni halký, Bizans Ýmpa-
ratorluðu’nun baþlarýndan gitmesini ve Türklerin kendilerine hâkim
olmasýný istemiþti.342

Markos’un Köpeði
Bizans’ýn Kayseri Metropoliti Markos, yanýndan ayýrmadýðý köpeði-

ne “Armen” (Ermeni) adýný vermiþti. Ermeniler için ise “köpek” sýfa-
týný kullanmýþtýr. Ermeni Kralý Gagik, bu olayý haber almýþ ve çok öf-
kelenmiþti. Gagik, metropolitten intikam almak için onun evine mi-
safir olmuþ. Ziyafeti müteakiben Metropolit’e, “Ýþittiðime göre güzel bir
köpeðin varmýþ, onu görmeyi arzu ediyoruz.” demiþ. Markos, duymaz-
lýktan gelmiþ. Israr üzerine köpeði çaðýrmýþlarsa da gelmemiþtir. Köpek,
“Arman, Arman!” diye çaðrýlýnca gelmiþti. Bunun üzerine Gagik, Kay-
seri metropoliti ile köpeði ayný çuvalýn içine koydurdu. Köpeðe vurul-
masýný emretti. Köpek, caný acýdýkça Metropolit’e saldýrdý ve onu par-
çalayarak öldürdü(XI. yüzyýl).343

Daha sonra Rumlar ise, metropoliti öldüren Ermeni Kralý Gagik’i
ve çocuklarýný öldürmüþlerdi.344
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Býktýran Bizans
Anadolu’daki Ermeni ve Süryaniler Bizans’ýn baskýsýndan býkmala-

rýndan dolayý Türklerle birlikte hareket ediyordu. Bunun üzerine Bi-
zans Ýmparatoru Alexis, Ýstanbul’da bu halklarýn kilisesini yýktýrmýþ ve
papazlarýný da kovmuþtu.345

Türkleri kurtarýcý olarak gören Ermeniler, Anadolu’ya girdiklerin-
de Bizans’a karþý mücadelelerinde onlara yardým etmiþlerdi.346

Ermeni Piskoposun Duasý
II. Mehmet, Ýstanbul’un fethinden önce Bursa’daki Ermeni Pisko-

posu Hovakim’i evinde ziyaret edip zihninin Ýstanbul’un fethi ile meþ-
gul olduðunu söyledi. Piskopos da II. Mehmet’i dinledikten sonra: “Al-
lah, krallýðýný aziz etsin ve bütün dünyaya yaysýn.” dedi ve sultanýn ký-
lýcýný alýp bir hafta dua etti.347

Ermenilere Verilen Deðer
Osmanlý Devleti tarihi incelendiðinde Ermenilerden 22 bakan, 33

milletvekili, 29 paþa, 7 büyükelçi, 11 baþkonsolos, 11 üniversite öðre-
tim üyesi ve 41 üst kademe yönetici memur çýktýðý kaydedilmektedir.348

Osmanlý Þefkati
I. Dünya Savaþý esnasýnda Osmanlý Devleti yetimhaneler kurarak

din, mezhep ve millet farký gözetmeksizin buralara sahipsiz kalan ço-
cuklarý alarak onlara sahip çýkmýþtý. Bu çocuklarýn çoðu barýþ ortamý
oluþtuktan sonra yakýnlarýna teslim edilmeye çalýþýlmýþtý.349

Osmanlý, dünyaya hükmettiði dönemde “Ermeni soykýrýmý” yapma
düþüncesinde olsaydý bütün Ermenileri yeryüzü haritasýndan silebilirdi
ve buna hiçbir devlet de itiraz edemezdi.

1915’te haklý olarak Tehcir Kanunu’nu çýkarýp Ermenileri daha gü-
venli yerlere göçe tâbi tutmanýn adý günümüzde bazý kesimlerce haksýz
olarak “soykýrým” olarak adlandýrýlmaktadýr.
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Osmanlýnýn derdi soykýrým olsaydý, Ermenileri daha güvenli yerle-
re yerleþtirme derdinde olmaz, gittikleri Suriye’de rahat edebilmeleri
için tedbir almaya çalýþmaz, bulunduklarý bölgede ortadan kaldýrýrdý.
Bu konudaki bütün belgeler, Osmanlý arþivlerinde mevcuttur. Soyký-
rýmla suçlanan ise tarihinin hiçbir döneminde, böyle bir hadise görül-
meyen Müslüman Türk insanýdýr.

Babayý Evladýna Kýrdýrdýlar
Ýkinci Meþrutiyetten sonra Van’da yapýlan belediye seçimlerinde

çoðunluðu Müslüman olan Vanlýlar, Ermeni Bedros Kapamacýyan’ý be-
lediye baþkaný seçmiþti. Ermeni asýllý belediye baþkaný tarafsýz bir in-
sandý. Gerektiðinde Ermeni esnaflara bile ceza kesmekten çekinmezdi.
Ermenileri kayýrmamasý Taþnak Cemiyeti, (Rusya’nýn çabalarý sonucu
kurulmuþtur) tarafýndan düþman ilan edilmesine sebep oldu. Belediye
baþkanýnýn oðlu meyhanede sarhoþ edilerek bizzat kendi babasýný vur-
masý saðlandý.350

Ermeni Teessüfü
Bir zamanlar Van’da esnaflýk yapan Ermeni asýllý Karapit Nedeni-

yan Rus asýllý Ermenilerin, Anadolu’daki Ermenileri kýþkýrtmasý üzeri-
ne þu þekilde teessüf etmiþtir: “Ah sebep olanlar ah, eviniz yýkýlsýn. Gü-
zel güzel yaþýyorduk. Müslümanlarýn çekmediði sefayý biz sürüyorduk.
Bizim gençlerimizi kandýrarak kendi emelleri uðruna çalýþtýrdýlar. Þim-
di her birimiz dünyanýn bir yerindeyiz.”351
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AMERÝKA TARÝHÝ

Amerika, 1492 yýlýnda Avrupalýlar tarafýndan keþfedildi. Keþfedil-
meden önce bölgede doðal hayata zarar vermeden yaþayan yerliler var-
dý. Tabiatla iç içe olmuþ insanlardý bunlar. Avrupalýlarýn gelmesi ile
birlikte yerlilerin sayýsý günden güne azaldýðý gibi çevre dengesi de bo-
zulmaya baþladý. Son dönem kitaplarýnda ve görsel kaynaklarda yerli-
ler, vahþi ve uzlaþmaz insanlar gibi anlatýlsa da durum hiç de öyle de-
ðildi. Amerika onlarýn vatanýydý. Soylarý tükenen, “kâþif” adý altýnda
gelenler deðil, yerliler olmuþtu. Aslýnda sonuç kimin daha vahþi ve uz-
laþmaz olduðunu açýkça göstermekteydi.

XVIII. yüzyýl sonlarýna gelindiðinde Amerika’ya yerleþmiþ olan Av-
rupalýlar bölgede kendilerine göre bir düzen kurmuþlardý. Burada ken-
dilerine göre teþkilatlanan koloniler Avrupalý devletlerin sömürgesi
durumundaydý. 1774’te Ýngiltere’ye karþý baþlatýlan baðýmsýzlýk müca-
delesi 1783’te meyvesini verdi. Bir zamanlar Avrupa’dan göçerek ge-
len ve Ýngiltere tarafýndan sömürge olarak kullanýlan koloniler, baðým-
sýzlýklarýný ilan ettiler. 1787 yýlýnda da bu koloniler üzerinde ABD ku-
ruldu. Amerika’da yeni bir süreç baþladý.

Ýspanyol Hizmeti (!)
Ýspanyollar 1493 yýllarýndan itibaren yaptýklarý Amerika istilalarýn-

da, “Tanrý’ya ve majestelerine hizmet ediyoruz, karanlýklara ýþýk taþýyo-
ruz.” diyerek, iþgalleri ve altýn toplama iþini devam ettirmiþlerdi. Ýspan-
yollar, Meksika’yý fethederken 25 milyonluk yerli halkýn sayýsý 1600
yýlýnda bir milyona düþmüþtü. Din deðiþtirtmek ve Ýspanyolca öðret-
mek için yerli halka yapýlan baský ise iþin cabasýydý. Günümüzde Mek-
sika, Arjantin, Venezüella, Þili, Peru, Uruguay, Paraguay, Kolombiya,
Ekvator, Küba gibi pek çok Güney Amerika ülkesinde bugün Ýspanyol-
ca anadil olarak konuþulmaktadýr. 
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Amerika Amerika
Amerika’nýn keþfi Avrupalýlar için âdeta bir bayram sevinci oluþ-

turmuþtu. Avrupa’da yöneticilerin baskýsýndan býkan, fakir, baþýboþ in-
sanlar Amerika’ya göç ediyordu.352 Bu göçler Avrupa toplumunu ve
devletlerini de rahatlatacaktý. Ýngiltere, kurtulmak istediði birtakým iþ-
siz güçsüz adamlarý, sürgün edilmek istenen bazý suçlularý Amerika’ya
gönderiyordu.353 Yani ekonomik durumu, kültür seviyesi, adli sicili iyi
olanlardan ziyade fakir, baþýboþ, suç dosyasý kabarýk insanlar yöneliyor-
du Amerika’ya.

Ýngiltere’den Amerika’ya geçmek pek kolay deðildi. 1620’de “Mayf-
lower” gemisi Atlantik’i 70 günde geçmiþtir. 1732’de bir gemi, 24 haf-
ta denizde kalmýþ 154 yolcudan 100’ü ölmüþtü. 1752’de bir geminin se-
yahati 6 ay kadar sürmüþ, 340 yolcudan sadece 20’si sað kalmýþtý.354

Yol parasý bulmak da ayrý bir mesele idi. Çoðu insan kendilerini gö-
türmeyi vaat eden insanlara birkaç sene karýn tokluðuna çalýþmaya söz
vermekte Ýngiltere-Amerika arasý yol parasý uðruna 3-4 yýl Amerika
topraklarýnda köle gibi çalýþmaktaydý. Sömürgeciler kendi hemþerileri-
ni de sömürmeyi ihmal etmiyorlardý.

Boþ arazi oldukça fazla olduðundan yeni ülkede toprak edinmek de
pek zor deðildi. Amerika’ya sonradan gelenler, gerekli gördüklerinde
ormanlarý yaktýlar355, Kýzýlderililerin ellerindeki topraklarý içki, renkli
boncuk vs. vererek aldýlar.356 Yerli halký yok ettiler; toprak sahibi ol-
dular. Kýzýlderililerin onlarýn gözünde hiçbir deðeri yoktu. Ýngilizler,
“En iyi yerli, çabuk ölendir.” diyorlardý.357

Kafa Derisi Yüzülen Kim
Amerika’da âdeta insan -Kýzýlderili- avý baþlamýþtý. Daðdan gelen-

ler baðdakileri kovuyordu. Bu bir soykýrýmdý, planlý ve sinsice yapý-
lan. Amerika’ya gelen iþsiz güçsüz, ayak takýmý Avrupalýlar, getirdik-
leri Kýzýlderili kafa derisi karþýlýðýnda ücret alýyorlardý. Yerli halkýn
kökü böylece kazýnýyordu. Amerikan yerlilerinin kafa derilerine ayrý
ayrý para veriliyordu. Kadýn ve erkeðin ödülü farklýydý. Kesik baþý ge-
tirmek zor olduðundan daha pratik (!) olan kafa derisi getirme usulü
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benimsenmiþti. Kafa derisi yüzme usulünü Avrupalý sömürgecilerden
öðrenen Kýzýlderililer de zamanla ayný yöntemi kullandýlar,358 fakat
kafa derisi yüzme suçu yerli halkýn üzerine kaldý. Çünkü geride ken-
dilerinin haklýlýðýný savunabilecek bir kitle kalmamýþtý. Amerika’nýn
yeni efendileri ne söylerse doðru kabul edilmek zorundaydý.

1492-1890 yýllarý arasýnda 50 milyona yakýn Kýzýlderili soykýrýma
maruz kalmýþtý. Bazý araþtýrmalar bu rakamýn çok daha yüksek olduðu-
nu belirtmektedir.359

Amerika’ya Avrupalýlarýn ilk gittiði yýllarda Küba’nýn nüfusu 20
yýlda 50.000’den 14.000 indirilmiþtir. Haiti’nin nüfusu ise 100.000’den
15.000’e indirilmiþtir. Yerli halký yýldýrmak için akla gelen her türlü iþ-
kence uygulanmýþtr. Bunu, Avrupalýlar kendi hatýralarýnda anlatmýþ-
lardýr.360

Amerika’ya giden Avrupalýlar da týpký Haçlý Seferleri’ne katýlanlar
gibi iþsiz güçsüz, dýþlanmýþ, sorun olarak görülen, ayak takýmý insanlar-
dýr. Amerika’daki olaylardan bütün Avrupalýlarý sorumlu tutmak veya
günümüz Avrupalýlarý ile benzerlik kurmak haksýzlýk olur.

Adamýna Göre
XVI. asýrda Amerika’nýn Lunisiana ve Karolina Eyaleti, Karalar

Kanununa göre, efendi kölesini öldürebiliyordu. Efendisine veya onun
ailesine karþý gelen köle idam ediliyordu.361

“Satýlýk Köle” Ýlanlarý
Amerika’da çýkan Commercio Gazetesi’nin 5 Eylül 1868 tarihli

nüshasýndaki bir ilan: “Dikiþ ve ütü bilir; 14 yaþýnda genç bir zenci ký-
zý satýlýktýr. Çay verebilir.”362

Amerika’da bir köle sýrtýnda yük dahi olsa bir beyazla karþýlaþtýðýn-
da yana çekilir ve: “Geç beyazým.” derdi.363

1859’da Kansas eyaletinde çýkarýlan bir kanun beyaz olmayanlarýn
eyaleti terk etmesini istiyordu.364 Yine 1860’ta Kansas’ta çýkarýlan bir
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kanunda eyaleti terk etmeyen zencilerin, köleleþtirileceðinden bahse-
diliyordu.365

Kölelik ABD’de 1865’te yasaklandý.366

Amerikalýlarýn Ýlk Türkçe Antlaþmasý
Bir deniz devleti olan ABD, temel ihraç ürünleri olan mýsýr, tuzlan-

mýþ balýk vb. ürünleri daha çok Akdeniz ülkelerine satýyordu. Bu ne-
denle de Akdeniz’e ticaret gemilerini ulaþtýrmak için o dönemde Ak-
deniz’e hâkim olan Osmanlý Devleti’ne baðlý Garp Ocaklarý adý veri-
len Cezayir, Tunus ve Trablus ile antlaþma yapmak zorundaydý.

ABD imzaladýðý antlaþma gereði Osmanlý topraðý olan Cezayir’e yýl-
da 12.000 altýn veya buna eþdeðer askerî mühimmat olmak üzere ver-
gi ödemekle mükellefti. ABD 1795-1815 yýllarý arasýnda yirmi yýl bo-
yunca Cezayir’e vergi ödemiþti. ABD, antlaþmalarýný sürekli Ýngilizce
olarak yaptýðý hâlde Cezayir ile Türkçe olarak antlaþma yapmýþtý.367

Amerika Birleþik Devletleri, tarihinde kendi dili dýþýnda yaptýðý ilk
antlaþma, Osmanlýlarla ve Türkçe olarak yapýlmýþtý.

Osmanlý-Amerika Gerginliði
ABD-Osmanlý iliþkileri XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda baþlamýþtýr. Bu

iliþkiler ilk dönemlerde ekonomik eksenli gibi görünmekteydi. Fakat
zamanla, ABD de bütün sömürgeci devletler gibi Osmanlý ülkesinde
misyonerlik faaliyetlerini yürütmeyi ihmal etmemiþti. Amerikan mis-
yonerlerinin, anaokullarýndan, liselere; yayýnevlerinden, hastanelere,
uzanan çeþitlilikteki faaliyetleri dikkat çekiciydi.368 

ABD, Osmanlý ile olan ticari yakýnlýðýný kullanarak devletin içiþle-
rine de karýþmanýn yollarýný aramýþtý. Bunun için de özellikle Ermeni
azýnlýðý kullanma yolunu tutmuþtu. Merzifon Amerikan Koleji’nin
azýnlýklara silah vs. yardýmý yaptýðý ve azýnlýklar tarafýndan bir üs ola-
rak kullanýldýðý belgelerle kanýtlanmýþtýr. Amerikalýlar, Ermeni nüfu-
sunun yoðun olduðu Harput, Erzurum gibi bölgelerde konsolosluk aç-
mak için büyük çabalar göstermiþ ve bu yüzden Osmanlý ile gerginlik
bile yaþamýþlardý.369
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Oyun ve Gerçek
Amerika’nýn eski baþkanlarýndan Abraham Lincoln “Amerikalý

Yeðenimiz” adlý oyunu izlemek üzere tiyatroya gitmiþti. Lincoln’ýn
kendisini oyuna kaptýrdýðý bir anda John Wilkes Booth isimli aktör
Lincoln’a yaklaþtý ve ceketinin cebinden çýkardýðý tabanca ile Ameri-
kan baþkanýný vurdu(14 Nisan 1865). Bir aktör Amerikan baþkanýný
öldürmüþ, 1981-1989 yýllarý arasýnda iseAmerika, bir aktör (R. Rea-
gan) tarafýndan yönetilmiþtir.

Savaþ Yolcularý
Amerika Birleþik Devletleri, I. Dünya Savaþý baþlarken tarafsýz gö-

rünüyordu. 2 Nisan 1917’de Almanya’ya savaþ ilan etti. Savaþ sebebi
olarak da Almanlarýn Avrupa’ya yolcu taþýyan gemileri vurmasýný gös-
terdi. ABD batýrýlan gemilerin yolcu gemisi olduðunu iddia etse de Al-
manya’ya göre savaþ zamanýnda Amerika’dan Avrupa’ya yolcu gelme-
si pek mantýklý deðildi; bu gemiler Ýtilaf Devletlerine silah ve cephane
satýþý yapýyordu.

ABD her iki dünya savaþýna da sonradan katýlmýþ ve galip olacak
tarafta yerini almýþtýr.
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RUSYA TARÝHÝ

Zafer Sarhoþluðu
1678 yýlýnda Ruslar ile Lehistan (Polonya) arasýnda yapýlan savaþ-

ta Ýskit Kalesi Ruslarca kuþatýldý. Leh Generali Losnoski, Ruslara tes-
lim olmak istediðini bildirdi. Gereken barýþ antlaþmasýný imzalamak
için gelen Rus heyetine büyük ikramlarda bulundu ve ordularýna içir-
meleri için de 25 fýçý þarap gönderdi. Zafer neþesine kapýlan Rus birli-
ði gönderilen þaraplarla sarhoþ oldu. Bundan sonra harekete geçen Leh
ordusu, Rus birliðini maðlup etti.370

Çarlýk Rusyasý’nda Hürriyet
Rus Çarý I. Paul 1799’da, önünde resmigeçit yapan askerî birliðin yü-

rüyüþünü beðenmediði için, “Sibirya’ya marþ marþ!” diye emir vermiþ ve
Sibirya’ya sürülen bu birlikten (400 kiþi) bir daha haber alýnamamýþtýr.

Rusya’da 12 Nisan 1902’de din hürriyeti ilan edilince önceden zor-
la Hristiyan yapýlan 50.000 kiþi tekrar Müslümanlýða dönmüþtü.371

Yýllarca Rus Çarlýðý’nýn hâkimiyeti altýnda yaþadýktan sonra 70 yýl
da Sovyet Rusya’nýn Komünizm zulmüne katlanan ve milyonlarca in-
sanýný kaybeden Orta Asya Türk topluluklarý þimdilerde öz benliðine
kavuþma gayreti içindedir.

Nikola’nýn Gücü (!)
Rusya’nýn son çarý Nikola bir zamanlar ordusuna o kadar güveni-

yordu ki “Gök yere inse, ordumun süngüleriyle tutarým.” diyordu.372

Fakat güvendiði ordunun süngüleri Bolþevik Ýhtilali’nde kendisini ko-
ruyamamýþtý.
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Bolþevik Ýhtilali sonucunda son Rus Çarý Nikola tahtýndan indiri-
lip, ailesi ile birlikte sonunu tahmin edemedikleri bir yolculuða çýka-
rýlmýþlardý. Günlerce süren belirsizlikten sonra, Çar ve ailesi önce ta-
bancayla öldürüldü. Sonra ateþe atýlarak yakýldý. Yanmayan kýsýmlarý
da sülfürik asitle eritildi.373

Alfabe ve Lehçe
Rus papazý Ýlminski, Türk lehçeleri arasýndaki farklýlýklarý çoðalt-

maya ve onlarýn ayrý birer dil gibi kullanýlmasýný saðlamaya çalýþýyor-
du. Böylece Türkleri “böl ve yönet” taktiðine göre daha rahat idare
edeceklerdi. Ýlminski, Türk lehçelerinin her birinin ayrý birer lisan
hâlini alýþýný göremese de bunu Sovyet Rusya baþarmýþtý.374

Bütün Türk dünyasý 1928 öncesinde Arap alfabesini kullanmaktay-
dý. Ýlminski’nin yýllar önce ortaya atmýþ olduðu fikirler doðrultusunda
1928’de Sovyet Rusya’da yaþayan Türk topluluklarý için temelini Kiril
alfabesinden alan ve birbirinden farklý olan alfabeler hazýrlandý.375

Rus hâkimiyeti altýnda yaþayan her Türk topluluðu için ayrý lehçe ve
alfabe geliþtirilmesi zamanla Türkleri birbirinden kopardý. Türklerin bir-
birinden hýzla uzaklaþmasýnda Sovyet Rusya’nýn, sýnýrlarý içinde yaþayan
Türk boylarýnýn her birine ayrý birer millet olduðu bilincini aþýlamaya
çalýþmasý376 da etkili oldu. Bugün bile Orta Asya’daki Türk ve Müslü-
man topluluklar kendilerini “Kazak, Kýrgýz, Azeri, vb.” þeklinde taným-
lamakta Türk denilince Anadolu’da yaþayan Türkleri anlamaktadýr.

SSCB’nin çýkardýðý “Sovyet Müslümanlarý” adlý dergi Sovyet Rus-
ya’daki Müslümanlarý hayatlarýndan memnunmuþ gibi anlatýyordu.
Rusya dýþýndaki ülkelere daðýtýlan bu dergiyi Sovyet Müslümanlarý hiç
göremiyorlardý.377

II. Dünya Savaþý’nda Türkler
Ruslar II. Dünya Savaþý’nda hâkimiyetleri altýnda olan Türkleri de

kullandýlar. Böylece hem asker sayýlarýný çoðaltýyorlar hem de Türk
nüfusunu eritiyorlardý.
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Ruslar, savaþa götürecekleri Türklere: “Türkiye, emperyalistle-
rin boyunduruðu altýna düþtü; siz bunlarý kurtarmaya gidiyorsunuz.”
diyorlardý.

1940-1942 yýllarý arasýnda Sovyet ordusundan Almanya'ya esir dü-
þen askerlerin sayýsý 5 milyonu buluyordu. Alman kaynaklarýnýn ifade-
lerine göre bunlarýn l milyon 700 bini Ruslarýn savaþa sürdüðü Müslü-
man Türk askerleriydi.

Türk esirler, esmer ve sünnetli olduklarýndan Yahudilerle karýþtý-
rýlabiliyor ve Yahudi düþmaný Naziler tarafýndan donmuþ toprak üze-
rinde, tel örgüler içinde, çadýrsýz, aç ve çaresiz bir þekilde ölüme terk
ediliyorlardý. 600 bin Türk esirin 400 bini hayatýný bu kamplarda
kaybetti.378

Almanlar iþgal ettikleri Kuzey Kafkasya'dan çekilirken, bölge hal-
kýndan 7 bin kadar kiþi Alman ordusuyla beraber Avrupa içlerine gel-
di. Alman makamlarýnca Ýtalya'nýn Paluzza bölgesinde dað köylerine
yerleþtirildi. Savaþýn sona ermesinden bir süre önce de Avusturya'nýn
Karnten bölgesi Ober Draburg çevresine nakledildiler. Mülteciler Drau
Nehri boyunca çadýrlar kurup vadiye yerleþmeye çalýþýrken Avustur-
ya'nýn bu bölgesini iþgal eden 8. Ýngiliz ordusunun eline düþtüler. Ken-
dilerinin Türkiye'ye gönderileceðini bekleyen Kafkasyalý mülteciler, 28
Mayýs 1945 günü Londra'dan gelen emirle Ruslara teslim edilecekleri-
ni öðrendiler. Bunun anlamý ise ya kurþuna dizilmek ya da Stalin'in ça-
lýþma kamplarýnda senelerce sürünmekti. Bu akýbete ölümü tercih
edenler çocuklarý ile birlikte Drau Nehri’ne kendilerini býraktýlar.379

Bugünkü Rusya ile Rus Çarlýðý’ný veya Sovyet Rusya’yý aynýymýþ gi-
bi görmek veya göstermek doðru olmaz. Çünkü üç dönem birbirinden
büyük oranda farklýdýr. Çarlýk Rusyasý zamanýnda devleti büyütme uð-
runa baþka milletlerin hak ve hürriyetleri yok sayýlýrken, Sovyet Rus-
ya zamanýnda ferdiyetçi düþünce ve þahsi hürriyetler yok sayýlarak dev-
letin ideolojisi dayatýlmýþtýr. Þimdiki Rusya ise modern manada de-
mokratik bir sistemin oluþmasý ve korunmasý için çaba göstermektedir.

I. Dünya Savaþý (1914-1918)
Coðrafi Keþiflerle birlikte Avrupalýlarýn sömürgecilik faaliyetleri

baþladý. Sanayi Ýnkýlabý ile birlikte ortaya çýkan hammadde ve pazar
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ihtiyacý sömürgeciliðe hýz kazandýrdý. Petrolün sanayide ve ulaþýmda
kullanýlmaya baþlamasý ve Avrupa’da yeni devletlerin ortaya çýkmasý
sömürgeciliði büyük bir rekabete dönüþtürdü. Sömürgecilik Avrupa
devletlerinin genel ahlaký hâline geldi. Baþka topluluklarýn haklarýný
gasbetmek, masum insanlarý öldürmek, her türlü hile ve düzenbazlýða
baþvurmak sömürgecilikte baþý çeken Ýngiltere ve Fransa tarafýndan
mubah görüldü.

Sömürge topraklarý asýl topraklarýnýn 104 katýna ulaþan Ýngiltere
ve sömürgeleri asýl topraklarýnýn 20 katýna ulaþan Fransa, sömürge
edinmekte gecikmiþ olan Almanya ile Ýtalya’ya karþý cephe aldý. Za-
manla her iki grubun da ittifak kurduðu devletlerin sayýsý arttý. Baþla-
yacak savaþ çok sayýdaki devleti içine alacaktý. Öyle de oldu; Balkan-
larda baþlayan savaþ dünyanýn büyük bir kýsmýný etkisi altýnda aldý.
Birkaç sömürgeci devletin çýkarý için milyonlarca masum insanýn ca-
nýna kýyýldý; insanlar sakat kaldý, yavrular yetim kaldý, toplumlar pe-
riþan edildi.

Zulüm
I. Dünya Savaþý sonunda Filistin Cephesi’nde Ýngilizlere esir dü-

þen askerlerimiz balýk istifi doldurulduklarý vagonlarla Mýsýr'a götü-
rüldü. Seydibeþir esir kampýnda ilaçlý suya sokulan esirlerden 15 bini
kör oldu.380 Ýlaçlý su ile doldurulmuþ bir havuzun içine sokulan Türk
esirler kafalarý suyun içine sokularak kör edildi. Ýlaçlý su gözlerini
tahrip etmiþti.

Çanakkale'ye Anzak birlikleri ile gelen Avustralyalý gazeteci Char-
les Bean'in 68 sene sansürlü tutulan savaþ sýrasýnda tuttuðu hatýratý da
oldukça ilginçti.

Resmî Savaþ Muhabiri Bean'in günlüðünde insanýn tüylerini diken
diken eden en önemli ayrýntý maalesef Türk esirleri canlý canlý yaktýk-
larýný itiraf ettiði satýrlardýr. Bean, “8 Aðustos 1915” diye baþlayan sa-
týrlarýna þöyle devam ediyor: "Bugün Pazar. Bu topraklara ayak basalý
15 hafta oldu... Bugün hayatýmda gördüðüm en alçakça davranýþlardan
birine þahit oldum. Sýðýnaðýmýn hemen karþýsýnda 100 kadar Türk ile
2 Alman esirin barýndýðý tutukevi çevresine benzin dökülüp tutuþtu-
ruldu. Türklere çok yakýn gelen dev alevler karþýsýnda zavallý esirler tu-
tukevinin en uç köþesine üþüþtüler ama acý akýbetten kurtulamadýlar...
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Bu görüntüyü seyredip gülüþenler arasýnda Ýngilizler de Avustralyalýlar
da vardý.”381

Araþtýrmacý Mehmet Niyazi Özdemir, yakýlma olayýnýn Yüzbaþý
Weistock'un emriyle yapýldýðýný bildiriyor. Özdemir, yakma olayýnýn
bir önceki gece gerçekleþen Türk saldýrýsýnýn bir intikamý olduðunu ve
tepelerden saldýrýya hazýrlanan Türklere bir gözdaðý vermek ve moral-
lerini bozmak gayesi ile yapýldýðýný söylüyor.382

Ýngilizlerin esirlere uyguladýðý bu zulüm uluslararasý hukuka aykýrýy-
dý. Fakat her nedense bunlarýn hesabý sorulamamýþtý.

“En iyi müdafaa, taarruzdur.” prensibiyle hareket eden büyük dev-
letler her nedense kendi yaptýklarý zulümleri unutturmak için, baþka-
larýný deðiþik sebeplerle dünya kamuoyunda suçlu gösterme eðiliminde
olmuþlardýr.

Cepheye Zorla Sürülenler
I. Dünya Savaþý’nýn baþladýðý 1914 yýlýnda Bombay’a toplanan

Hintli Müslüman askerler, Türklere karþý silah çekmek üzere Irak’a
gönderileceklerini öðrendiklerinde, gitmeyi reddettikleri için Ýngilizler
tarafýndan kurþuna dizilmiþlerdi.383

Ýngilizler, I. Dünya Savaþý’nda Türklere silah çekmeyen Müslüman
Hintli askerleri, domuz derisinden yaptýklarý iplerle idam ediyorlardý.
Haram olan domuzun derisinden yapýlan iple asýlanlarýn cennete gide-
meyeceði yaygarasýný da çýkarýyorlardý. Bu yöntemi Müslüman askerle-
ri ikna etmek için kullanýyorlardý.384 Maalesef Ýngilizlerin bu yaygara-
sýna dinini gerektiði gibi öðrenmemiþ olan Müslümanlar inanýyordu.

Ýngilizler, I. Dünya Savaþý’nda yaklaþýk 1,5 milyon Hintli asker kul-
landýlar. Hindistan’ýn savaþ yoluna akýtýlan ekonomik varlýðý ise cabasý.
Ýngilizler I. Dünya Savaþý’nda mazlumlarýn kanýný ve rýzkýný kullanmýþtý.

Hileler
Ýngilizler, Türklere karþý kullanacaklarý casuslarý özellikle Rum ve

Ermenilerden seçiyorlardý.385 Çünkü bunlar Türklerle yýllardýr ayný

R u s y a  T a r i h i

133

381 Aksiyon, Sayý: 223
382 Aksiyon, Sayý: 223
383 Özcan, Azmi; Pan-Ýslamizm, T.D.V. yay., Ýst., 1992, Sayfa: 30
384 Öke, Prof. Dr. M. Kemal; Hilafet Hareketleri, T.D.V. , Ankara, 1991, sayfa: 4
385 Hiçyýlmaz,Ergün; ‘Bozkurt” Yazarý Ajan Armstrong ve Casusluk Örgütleri, Kamer, 

Ýst., 1997, Sayfa: 18



topraklar üzerinde komþu olarak yaþamýþlardý. Türkleri çok iyi tanýyor-
lardý, kimileri Türkçe biliyordu ve Türkler de onlarý dost gözüyle görü-
yordu; fakat Rumlar ve Ermeniler, Ortadoðu petrol bölgelerine rahat
bir þekilde yerleþmek için Türkleri meþgul etmek isteyen Ýngilizler ta-
rafýndan kurnazca kullanýlmýþtý. Ermeniler ve Rumlar ümitliydiler.
Kendilerine Anadolu topraklarý üzerinde devlet vaat edilmiþti. Buna
kanmýþlardý.

Filistin Cephesi’nde Türk askeri üniformasý giyerek ordu içine sýzan
casuslar, Türk askerlerini kaçmaya teþvik etmiþlerdi.386

Ýngiliz uçaklarý, esir Türk askerlerinin rahatlýk içinde yaþadýðýný
gösteren yazýlar ve resimler daðýtmýþlardý.387 Hâlbuki Türk esirlere yap-
týklarý muameleler insanlýk dýþýydý.

Ýngilizler, Millî Mücadele esnasýnda da Anadolu’daki asker ve hal-
ký tereddüde düþürmek için bol bol para vererek Anadolu’ya ajanlar
göndermiþlerdi.388

I. Dünya Savaþý esnasýnda Ýngilizler, Suriye Cephesi’nde, askerleri-
nin çoðunu portakal bahçelerinde gizlemiþler, kamplarýný ise Kudüs ve
Batý Þeria’da göstermiþlerdi. Kendilerini gizleyerek Anadolu yönünde
ilerlemiþlerdi. Askerlerini yerli halka bile hissettirmeden takviye etmiþ-
lerdi. Türk ordusu bir gün öncesine kadar Ýngiliz saldýrýsýndan haberdar
olamamýþtý. Bu saldýrýyý Ýngiliz birliðinden kaçan Hintli bir asker Türk-
lere haber verdiyse de bu dikkate alýnmamýþtý. Türk ordusu saldýrýyý Þe-
ria Vadisi yönünden beklediðinden siper ve yýðýnaklarý o tarafa yapmýþ-
lardý. VII. Ordu üzerine sürpriz bir þekilde taarruza geçen Ýngiliz birlik-
leri ordunun sað kanadýndaki askerlerin çoðunu esir almýþtý.389

Maori kýtasýnda Er Abraham’ýn Çanakkale Savaþý’nda anlattýðý
olay þöyledir: “Bir Ýngiliz hastane gemisini, Suvla Koyu’nda demirle-
miþtik. Türk tarafý bu gemiye, hastane olduðu için, zarar vermiyordu.
Bir Ýngiliz savaþ gemisi bu durumdan faydalanmak için kýyý ile hasta-
ne gemisi arasýna girerek Türkler tarafýna top atýþýna baþladý. Türkler
de buna cevap verdiler. Türk mermileri hastane gemisinin yakýnýna
düþmeye baþlayýnca Türkler atýþý durdurup Ýngiliz savaþ gemisinden
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bölgeyi terk etmesini iþaretlerle istediler. Biz kendi savaþ gemimizin
bu davranýþýný hiç beðenmedik; Türkleri takdirle karþýladýk.”

Türk Centilmenliði
Ýngiltere’de genelkurmay baþkanlýðýna kadar yükselebilmiþ olan

Festings, Çanakkale Savaþlarý esnasýnda teðmen rütbesindedir. Savaþ
esnasýnda, bir pazar günü, yanýndaki askerleri de alarak cephe gerisin-
de kurmuþ olduklarý kiliseye gitmek üzere silahsýz bir þekilde yola çýkar.
Silahsýz Ýngiliz birliði, yolda bir Türk askeri tarafýndan esir alýnarak
Türk teðmenin yanýna getirilir. Ýngiliz teðmen Ýncil üzerine yemin ede-
rek kiliseye ibadet etmek için giderken silahsýz bir þekilde esir alýndýk-
larýný söyler. Bu durum üzerine Türk teðmen, Ýngiliz birliðini serbest
býrakýr. Festing, yýllar sonra genelkurmay baþkaný olduktan sonra bu
olayý minnetle anlatmýþtýr.

Keramet Periskopta Deðil
Ýngiliz Harbiye Nazýrý Lord Kitchener, Çanakkale Savaþý öncesinde:

“Gelibolu’nun karþýsýnda bir denizaltýmýz su yüzüne fýrlayýp, Ýngiliz sanca-
ðýný üç kere sallarsa, yarýmadadaki bütün Türk Garnizonu, tabanlarý yað-
layýp soluðu Bolayýr’da alýr.” demiþti. Savaþ baþladýktan sonra Ýngilizlerin
Turkuaz adlý denizaltýsý periskopunu (denizaltý gemilerinin su yüzeyini
görmelerine yarayan dürbün) çýkarýr çýkarmaz Osmanlý askeri tarafýndan
top mermisi ile vurulmuþ ve geminin mürettebatý da esir alýnmýþtý.390

Düþman Farký
Çanakkale Savaþý esnasýnda, Sargý Yeri’nde Türk askerleri ile bir-

likte düþman askerlerinin tedavisi de yapýlmaktaydý. Kendileri de bu-
nun farkýndaydýlar ve bile bile 28 Haziran 1915 gecesi Sargý Yeri’ni to-
pa tuttular. Yaralý askerlerin üzerine tonlarca mermi yaðdý. Ýngilizler, o
gece 18.000 yaralý askeri öldürdü.391

Noel Hediyesi
I. Dünya Savaþý içinde Aralýk 1917’de Ýngilizler tarafýndan Osman-

lýlarýn 401 yýllýk hâkimiyetinin ardýndan alýnan Kudüs’ü Ýngiliz komu-
tan Allenby, Noel hediyesi olarak görmüþtür.392
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Ýngiliz komutan Allenby, Kudüs’e girince: “Haçlý Seferleri þimdi
bitti.” demiþti. Selahâddin Eyyubi’nin yaþadýðý yerlere gelince: “Ey Se-
lahâddin, iþte yine biz, tekrar döndük.” demiþtir.393

Dostun Böylesi
I. Dünya Savaþý’nýn devam ettiði günlerdi. Mehmet Akif, Viya-

na’da kaldýðý bir gece otelinin yakýnýnda sesler ve gürültüler duydu.
Merakla aþaðýya inerek otel görevlisine seslerin ve gürültünün sebebi-
ni sordu. Görevliden: “Ýngilizlerin Kudüs’ü Müslümanlardan aldýðýný
duyan halk eðleniyor.” cevabýný aldý. Hâlbuki eðlence düzenleyen
Avusturya halký, Kudüs’ü kaybeden Osmanlý ile savaþta müttefiktir.
Ýngilizler ise karþý cephededir.

YAKIN TARÝH
Bu vatan
Millî Mücadele’nin baþlangýcýnda ve savaþ yýllarýnda din adamlarý-

mýzýn çok büyük hizmetleri olmuþtur. Onlarýn halk üzerindeki etkisi
oldukça fazladýr. Din adamlarý Osmanlý zamanýnda halkýn öncüsü du-
rumundaydý. Onlarýn halký yönlendirmesi daha kolay olmaktaydý.

Birkaç örnek:

1) Ýzmir’in iþgalinden dört saat -gibi kýsa bir süre- sonra düzenledi-
ði mitingde, “Ýþgal edilen memleket halkýnýn silaha sarýlmasý dinî bir
görevdir.” diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendinin etrafýnda Denizli hal-
ký birleþmiþtir.394

2) Isparta’da Hafýz Ýbrahim Efendi, “Demiralay” Afyonkarahisar’da
da Hoca Ýsmail Þükrü “Çelikalay” adlarýnda gönüllülerden oluþan alay-
lar oluþturmuþlardýr.395

3) Denizli-Çal Müftüsü Ahmet Ýzzet Efendi ilçesinde ve çevre-
sinde Millî Mücadele için çalýþmalarda bulunmuþtur. Halký camiye
toplayarak Milli Mücadelenin gereðini anlatmýþ, yapmýþ olduðu
toplantýda katýlýmcýlardan mücadeleye katýlacaklarýna dair imzalý
senet almýþtýr. Kurmuþ olduðu yüz kiþilik birlikle düþmana karþý da
savaþmýþtýr.396
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4) Ýzmir Müftüsü Âlim Efendi, Kýrkaðaç Müftüsü Hacý Rifat Efen-
di, Burhaniye Müftüsü Mehmet Efendi, Edremit Müftüsü Hafýz Ce-
mal Efendi, Tire Müftüsü Sunullah Efendi, Yunan iþgalini din açýsýn-
dan deðerlendiren bir fetva yayýnlamýþlardýr. Bu fetvada, Yunan iþga-
li ve zulmünün haksýzlýðý belirtildikten sonra, buna karþý fiili muka-
vemetin farz olduðu belirtilmiþtir. Ayrýca Damat Ferit Hükümeti de
telin edilmiþtir. Bu fetvadan dolayý Yunanlýlar ve Ýstanbul Hüküme-
ti bu din adamlarý hakkýnda idam kararý almýþtýr.397

5) Mustafa Kemal 15 Haziran 1919 günü Amasya’ya geldiðinde onu
karþýlayanlarýn baþýnda Müftü Tevfik ve Vaiz Abdurrahman Kamil
Efendiler bulunuyordu.398

6) Mustafa Kemal Paþanýn Kurmay Baþkaný Binbaþý Hüsrev Gere-
de’nin Amasya’daki karþýlama ile ilgili hatýrasý þöyleydi:

“En gönülden ve coþkun karþýlama Amasya’da oldu. Baþlarýnda
müftü efendinin olduðu beldenin mümtaz heyeti bizi þehrin dýþýnda
karþýladý. Saraydüzü’ndeki bu merasim paþanýn gözlerini yaþarttý. Müf-
tü efendinin itimat telkin eden güler yüzü ve nurani çehresiyle ilerle-
yerek paþaya yüksek seda ile “Paþam! Bütün Amasya emrinizdedir. Ga-
zanýz mübarek olsun.” demiþlerdi.399

Milli Mücadele’nin hazýrlýklarý, savaþlar, Türk halkýnýn gös-
terdiði akýl almaz fedakârlýklar, baþta Mustafa Kemal Paþa ol-
mak üzere bütün komutanlarýn gösterdikleri dâhice yönetimler
ve bütün bunlarýn sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma-
sý gibi konulara, baþka bir kitapta incelenmesi planlandýðý için
burada yer verilmemiþtir.

Kore Savaþý
ABD, bir zamanlar komünizme karþý verilen mücadelenin öncülü-

ðünü yapmýþtý. Buna SSCB’nin yayýlýþýný durdurma, kendisi karþýsýnda
büyümesini engelleme mücadelesi de diyebiliriz. Amerika, bu politika-
sý doðrultusunda, Kuzey Kore’ye karþý savaþan Güney Kore’nin yanýn-
da yer aldý. Türkiye de bazý sebeplerden dolayý Amerika’nýn yanýnda
olmak zorunda kaldý.

Amerika, Kore Savaþý’nda da -girdiði diðer savaþlarda- olduðu gibi
kendisinden beklenen baþarýyý gösteremedi.
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Savaþ, sadece silahla kazanýlmaz. Silahý kullanan insandýr; insaný
da güçlü kýlan maneviyatýdýr. Hayata ve ölüme verilen deðerdir. Tarih
boyunca nice savaþlar vardýr ki küçücük ordular koskoca ordularý peri-
þan etmiþtir.

Kore Savaþý esnasýnda esir düþen ABD askerlerinin durumu þöyleydi:
7.190 esirden 2.730’u esaret sýrasýnda çeþitli sebeplerden dolayý ölmüþtü.
21 tanesi ABD’ye geri dönmek istememiþ, Kore’de kalmayý yeðlemiþti.
Her üç askerden bir tanesi düþman propagandasýna kanarak düþmanla iþ-
birliði yapmýþtý. Geri dönenlerden 75 tanesi komünizm adýna ajanlýk
yapmýþtý.400 Komünizme karþý mücadele veren devletin askerleri komü-
nistler adýna çalýþmaya baþlamýþtý. “Propagandanýn etkisidir.” diye düþü-
nülebilir; fakat ayný muamelelere tâbi tutulan Türk askerlerinin hiç bi-
rinde komünizm lehine dönme emaresi görülmemiþtir.

Türk askerlerinin durumu: 229 Türk askeri esir düþmüþtür. Bir ta-
nesi bile düþmanla iþbirliði yapmamýþtý. Esir düþen Amerikan askerle-
rinin çoðu psikolojik çöküntü sonucunda hastalýklara maruz kalýp ölür-
ken Türk askerleri arasýnda ölüm vakasýna pek rastlanýlmamýþtý.401

Esir olanlara birliði sorulduðunda ABD askerleri esir kampýndaki
birlik künyelerini söylerler.(ABD ordusundaki künyelerini reddedip,
esir kampýndaki propaganda sonucunda oradaki künyelerini benimse-
miþlerdir.) Türk askerleri ise “Gönüllü Türk Tugayý” künyesini söyle-
miþlerdir. Yapýlan propagandalarýn etkisine girmemiþlerdir.402

Çinli uzmanlar çok iyi Türkçe konuþan kiþiler getirerek Türklere
komünizm propagandasý yapmaya çalýþsalar da baþarýlý olamamýþlar-
dýr.403 Bu fark kültürden, hayata ve insana yüklenen deðer farkýndan
kaynaklanmaktadýr.

Müslüman Zalim Olamaz
Aliya Ýzzet Begoviç’in Ninesi Sýdýka, Üsküdarlý bir Türk kýzýdýr. Be-

goviç’in dedesi Üsküdar’da askerlik yaptýðý yýllarda tanýmýþtý Sýdýka’yý.

Tito’nun yönetimde olduðu dönemde(1946) Begoviç yazdýðý “Ýslam
Manifestosu” adlý kitap yüzünden 14 arkadaþý ile birlikte hapse atýldý
ve 3 yýl hapse mahkûm oldu. Hapse atýlmasý da kendisi açýsýndan rah-
met olmuþtu; çünkü dýþarýda kalan arkadaþlarý öldürülmüþtü.
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1983’te yeniden tutuklandý ve 14 yýl hapse mahkûm edildi. 1988’de
affedildi ve hapisten çýktý. 1990’da Yugoslavya Cumhurbaþkaný oldu.
1992’de Sýrp ordusu tarafýndan esir edildi. Daha sonra serbest býrakýl-
dý. 8 yýl cumhurbaþkanlýðý yaptý. Bosna mücadelesinin sembolü hâline
geldi. Eski Yugoslav yönetiminin merkezinde olup da komünist olma-
yan tek kiþiydi.

Sýrplara üstünlük kurduðu bir dönemde onlara çok büyük kayýplar
verdirebileceði hâlde: “Müslüman zalim olamaz, aramýzdaki fark görül-
melidir.” demiþtir.404 Ayný dönemlerde Sýrplarýn, çoluk, çocuk, kadýn,
ihtiyar demeden Boþnaklara her türlü zulmü uygulamasý göz önüne
alýndýðýnda, Aliya Ýzzet Begoviç’in nasýl bir büyüklük gösterdiði daha
iyi anlaþýlýr. Begoviç 19 Ekim 2003 günü Saraybosna’da vefat etmiþtir.

Bosna Savaþý’nda Türk halký her zaman Boþnaklarýn yanýnda ol-
muþtu. 9 Kasým 1993’te Hýrvat topçu ateþi ile yýkýlan, Kanuni zama-
nýndan kalma Mostar Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan, Türk
mühendis ve ustalarýnca, aslýna sadýk kalýnarak yeniden yapýldý. 23
Temmuz 2004 Cuma günü açýlýþ töreninde Mehter Takýmýmýzýn köp-
rüden geçiþi sýrasýnda, törendeki binlerce, ekranlarý karþýsýnda milyon-
ca insanýmýz gözyaþlarýný tutamadý. Mehter Osmanlýnýn bütün ihtiþa-
mý ile köprüyü geçerken, âdeta Bosna halkýna þu mesajý da veriyordu:
“Dün Osmanlý sizi hiç yalnýz býrakmadý, bugün de Osmanlýnýn torun-
larý yine sizin yanýnýzdadýr, tasalanmayýnýz.”

Ne hazindir ki Mostar’ýn yýkýlýþýný gören Begoviç, Mostar’ýn açýlýþý-
ný görememiþtir.
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