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ÖNSÖZ

ergimizin 9. 
Sayısı ile 
karşınızdayız. 
Bu sayımızda 
Teknoloji 
konusunu 

işlemeyi tercih ettik.

Teknoloji konusunu seçtik çünkü 
en basit bir arkadaş ortamında 
bile dünyayı değerlendirirken 
teknolojinin hayatımızı ne denli 
değiştirdiğinden bahsederiz. 
Teknolojinin insan hayatına 
avantajları olduğu kadar 
dezavantajları olduğu herkes 
tarafından kabul edilen bir 
gerçektir. Fakat bize göre 
teknoloji, bilinçli şekilde 
kullanılarak esiri olunan değil, 
esir alınan bir şeydir ya da öyle 
olması gerekmektedir. Tarih 
boyunca ortaya çıkmış buluşları 
tümden reddeden yahut bütün 
bir hayatını o buluşlara göre 
dizayn eden milletlerin uzun 
vadede sorunlar yaşadığını analiz 
edebiliyoruz. Reddedenler çağın 
gerisinde kalıyor ve hayatını 
kolaylaştıracak buluşlara set 
çekmiş oluyor, hayatını buna 
göre dizayn edenler ise, yapay bir 
hayat yaşamaya mahkum oluyor. 
Bu yorumdan hareketle, teknoloji 
– insan ilişkisi ihtiyaca binaen 
kullanılması gereken, kullanıcısının 
orta yollu bir yaklaşımla onun 
esiri olmadan yürütmesi gereken 
bir süreçtir. Teknoloji – insan 
ilişkisine bakıldığı zaman, genelde 
hep ‘bağımlılık’ üzerinde durulur. 
Teknolojinin insana yararlarından 
çok bahsedildiğine rastlanmaz. 

Kıymetli okurlarımız, 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Çünkü genelde bir şeyin yararı 
değil, zararı üzerine durulur. Yarar 
elde eden zaten mantıklı bir adım 
atmaktadır fakat bunun ilerisi olan 
‘bağımlılık’ sürecine saplanmış 
kişi ise, balı zehre çevirme 
misali, yararlı bir şeyi abartarak 
zarara dönüştürmektedir. Aslında 
‘bağımlılık’, bağımlı olunan 
şeyin muhtevasıyla değil, onu 
kullanan kişinin zihinsel süreç 
içerisinde o şeyin varlığını gizli 
kutsamasıyla gerçekleşen bir 
süreçtir. Yani karşımızda birçok 
işlevi olan bir alet var ve biz, 
hayatımızdaki bir boşluğu onunla 
kapatıp o şeyin varlığına kendimizi 
muhtaç hissediyoruz. Bizce bu 
muhtaçlığın oluşmaması için 
kişinin hayatında ideallere sahip 
olması gerekir. Bir Müslüman 
için bu ideal, Allah rızası için 
yaşamaktır. Yapılan her işte, her 
eylemde Allah’ın rızasını gözeten 
birisi, boşa vakit harcamaktan 
imtina eder ve dünyadaki tüm 
eşyaları bir araç olarak görür, 
onun esiri olmaz, onu kendi esiri 
yapar. Nitekim Rabbimiz ayette 
şöyle buyurmuştur: “Ben kulumu, 
eşya ve hadiseleri feth ve teshir 
etmesi için kendime halife olarak 
yarattım”.

Teknoloji temalı bu sayımızda, 
yazarlarımız teknoloji – insan 
ilişkisi, teknolojinin etkileri 
üzerine araştırmalar ve 
röportajlar gerçekleştirdiler. 
Umarız ki faydalı bir sayı 
olmuştur. Bir sonraki sayıda 
görüşmek dileğiyle, kendinize iyi 
bakın.

Ekrem Kubilay Karadeniz
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nsanlık bir buhran yaşıyor. Bu buhranı oluşturan sebepler, bakıp 
da göremediğimiz, görüp de hissedemediğimiz şeyler. İnsanoğlu 
bakmakla görmek, görmekle hissetmek arasındaki ince çizgiyi 
fark edebilseydi, her şey gün yüzü gibi anlaşılır olurdu.

Dünyada olup biten şeyleri anlamsızlaştıran, var olan bilgi 
enformasyonunun çeşitli manipülasyonlara uğrayarak insanları 
doğru bilgiye ulaştırıcı değil, belli zümrelerin kendi emellerini 
gerçekleştirmede bir araç olarak kullanmasıdır.

Böylesi bir düzende, iyiliği yaymak ve doğruluktan şaşmamak şiarıyla 
hareket eden bir topluluk olarak bize düşen, elbette ki bu bilginin 
yanlış kullanımına bir ‘dur!’ demektir. Bu duygular ve amaçla, gençleri 
bu yanlış bilgi akınından muhafaza etmek için yola çıktık.

Biliyoruz ki, gençlik bir çınardır. Ve bu çınarın oluşumu için tohum 
gereklidir. Tohum ise, ithal değil, tamamen yerli olmalıdır. Ekilen ithal 
tohumlar, körpe zihinleri zehirliyor, hakikati perdeliyor.

Söz konusu hakikatin muhafazasıysa ve iyilik denen olgu, kuru bir 
iyilikten de öte doğrulukla bağlantılı olduğuna göre, iyiliği yayarken 
doğruluğu da gözetenler, bilginin doğrusunu da göstermekle 
mükelleftir! Biz de bu doğruyu gösterme niyetindeyiz.

Kuruluş amacı gençleri bilgilendirmek, iyiliği teşvik etmek ve onlara bu 
dergide köşe vererek söz hakkı tanımak olan dergimiz, bu doğrultuda 
bilgi ve birikiminden istifade edebileceği herkesi yazar kadrosuna 
dahil eder, alanında uzman hocaları da misafir yazar olarak kabul 
ederek tüm bunları okur kitlesinin istifadesine sunar. Oluşturduğu 
‘Gençler Yazıyor’ köşesiyle de her kesimden gencin görüşlerini ifade 
edebilmeleri imkanını sağlar.

Güzel bir amaçla çıktığımız bu yolda, siz kıymetli okurlarımızın ilgi ve 
alakalarına nazaran çok daha zengin içerikler ve yazar kadrosuyla 
mevzuları konuşmaya devam edeceğiz. 

Manifesto
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Yaşadığımız çağ 
“teknoloji çağı” olarak 
adlandırılmaktadır. Hiç 

kuşku yok ki biz de içinde 
bulunduğumuz zamanın şartlarına 
ayak uydurmak zorundayız. 
Fakat bunu kendi irademizle 
yapmalı, maddenin hükmü altında 
yaşamaktan kaçınmalıyız. Zira 
asrın gelişmelerinden bîhaber 
yaşamak ne kadar kötüyse, o 
gelişmelerin 

İTİDÂL
TEKNOLOJİYLE İLİŞKİDE
ELZEM KAİDE:

Teknoloji hiç şüphesiz hayatımızı gün geçtikçe kolaylaştırıyor.  
Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken ölçüyü kaçırmamak ve 
itidâlli davranmayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor.  

Fatih Bünyamin Çiğdem

içinde kendini yitirmek de bir o 
kadar acınası bir durumdur!

Bütün her şey gibi teknoloji de 
insan için vardır. Hatta onun var 
olma sebebi insan ve ihtiyaçlarıdır. 
Yani teknoloji ihtiyaçları karşıladığı 
sürece muteber olmalıdır. Aksi 
takdirde “teknoloji bağımlılığı” 
denen hastalığa dûçar olmamız 

kaçınılmazdır.

Elbette teknoloji denen 
bu aygıt her zaman yanlış 

kullanılmaz. Son yıllarda 
ülkemizde görülen 

askeri alandaki 
gelişmeler 
teknolojinin ideal 
kullanımının 
en çarpıcı 
örneklerinden 
birisidir. 
Askeriyede 
kullanılan 
araçların 

teknolojiyle 
buluşması hem 

onların daha güçlü 
hale gelmesine 

vesile olmuş hem 
de insan, zaman 

ve para kaynağından 
tasarruf edilmesini olanaklı 

hale getirmiştir. Yalnız askeri 
alanda değil sivil alanda da 
teknolojinin doğru kullanılması 
dünden bugüne insan hayatını 
kolaylaştırmıştır. Yapılan bütün 
icatlarda teknolojinin bir payı 
vardır. Son iki yüz yıl içerisinde 
bilhassa iletişim alanında büyük 
bir çığır açılmıştır. Örneğin, 
neredeyse bir buçuk yıldır 
içinde yaşadığımız salgın 
koşulları yüzünden çok fazla 
bir araya gelemediğimiz eş, 
dost ve akraba ile teknolojinin 
imkânlarını kullanarak çevrimiçi 
görüşme şansını yakaladık. 
Sadece bununla yetinmeyerek 
bütün okullardaki dersleri de 
yine bu yolla gerçekleştirmeye 
çalıştık. Eğitim, iletişim ve 
haberleşme hususlarındaki 
ihtiyacımızı gidermede 
teknolojinin imkânlarıyla hız 
kazandık. Buradan hareketle 
şunu söyleyebiliriz: Gereğince 

kullanıldığında en güçlü silahımız 
olan teknoloji her daim “hayra 
motor, şerre fren olmalıdır”.

Teknoloji yeri geldiğinde 
arkadaşımız, yeri geldiğinde de 
hizmetçimiz olur. Ancak asla 
sahibimiz olamaz! Çünkü onunla 
olan münasebetimiz, irademizin 
emriyle sınırlı kalmalıdır. Şayet 
onunla yapılan teşrik-i mesai 
haddini aşarsa hayatımızı onun 
insafına bırakmış oluruz. Takdir 
edersiniz ki soyut bir kavramda da 
insaf mevcut değildir. Dolayısıyla, 
maâzallah bir hiç uğruna bu 
şekilde ömrümüzü heba ederiz. 

İtidalli davranmak, ifrat ve tefrite 
yani aşırıya kaçmadan bir hayat 
sürmek demektir. Orta yolu 
tercih etmektir. Nitekim Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.) de bizlere 
böyle emretmiştir. Bu yüzden 
bir Müslüman her meselede, her 

düşünce ve hareketinde itidalli 
olmalıdır. Teknolojiyle münasebette 
de en elzem kaide yine budur. 
İhtiyacımızı giderdiğimiz an 
teknolojiyle bağımızı kesmemiz 
gerekir. O andan sonrası zaman 
israfına girer ki zaman israfı bir 
insanın yapabileceği en kötü, en 
çirkin icraattir. 
Teknoloji kullanımında itidal 
kaidesine sadık kalmak tek bir 
yolla başarılabilir. O da kullanıma 
geçmeden evvel enine boyuna 
planlama yapmaktır. Hangi 
teknolojik aletin ne amaçla ve ne 
kadar süreyle kullanılacağı önceden 
belirlenmelidir. Bir diğer çözüm yolu 
ise zamandan kazancı çok cazip 
olmayan aletler yerine kendi el 
emeğimizle işlerimizi halletmektir.

Sonuç olarak teknoloji dünden 
bugüne oldukça gelişmiş ve 
günümüzde de hâlâ gelişmeye 
devam ederken hayatımızın ayrılmaz 

bir parçası haline gelmiştir. Fert 
fert her bir Müslümanın teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmesi 
ve ihtiyacı olduğunda bunlardan 
istifade etmesi gerekir. Sadece 
bu alandaki yenilikleri takip etmek 
ve gerekli olanlarını kullanmakla 
yetinmeden var olanın üzerine kendi 
zihin perspektifi, dininin esasları 
ve mensubu olduğu kültürün 
gereklilikleriyle yeni bir şeyler 
koyarak teknolojiye yeniden nizam 
vermesi, onu terakki ettirmesi de 
gerekir. Ancak burada önemli olan 
asıl mesele vazgeçilmez kaidemiz 
itidaldir. Zira unutmayınız ki itidal, 
teknoloji dâhil madde planında her 
şeye hükmetmenin mecburî ve 
biricik yöntemidir.
Teknolojik imkanlarla ihtiyaç 
halinde ve itidalle münasebet 
kurup hayatınıza suhulet katmanız 
dileğiyle,

Selam ve dua ile…

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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Yaşadığı süre boyunca hayatını 
İslam bilim ve teknoloji tarihini 
tanıtmaya adayan dünyaca 

ünlü İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin; İslam kültür dünyasında 
geliştirilen,  icat edilen alet ve 
cihazların benzeri maketlerini ortaya 
koyma düşüncesini 80’li yıllarda 
Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Arap-
İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde 
hayata geçirdi. 2005 yılında dönemin 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un 
aynı nitelikte bir müzenin İstanbul’da 

Tarihi Yarımada’da Gülhane Parkı içerisinde, saray surlarına bitişik Has Ahırlar Binası’nda 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in gayretleriyle kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi;  İslam 
medeniyetinin bilim ve teknoloji dünyasına katkılarını ziyaretçileriyle buluşturuyor.  

İSLAM BİLİM VE 
TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

Kaynak: www.istanbul.gov.tr

kurulması isteğini Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’e bildirmesinin ardından Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in öncülüğünde 
2008 yılında müze açıldı.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesinin İstanbul için öneminden 
bahseden Müze Müdürü Ziya 
Karatekin, “İstanbul, altı yüz yıla 
yakın bir zamandır İslam şehri olup, 
beş yüz yıla yakın bir zaman da İslam 
dünyasının başkentliğini yapmış 
önemli bir şehirdir. Kültür turizminin 

dünya üzerindeki en önemli 
merkezlerinden biri olup, İslam 
Medeniyetinin altın çağlarına şahitlik 
etmiş olan İstanbul, kanaatimce her 
yönüyle İslam Medeniyet tarihini 
temsili haiz ve buna layık en doğru 
yerdir. Bu bakımdan İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin, 
böyle tarihi derinliğe sahip bir 
şehirde bulunması isabetli bir tercih 
olmuştur.” dedi.
 
“Müze, Bilim Tarihi Açısından Doğu-

Batı İlim Kültürünü Birleştiren Bir 
Köprü Niteliği Taşıyor”
3500 metrekarelik sergi alanı 
ve toplam 585 adet alet, cihaz 
kopyaları, maket ve model 
koleksiyonuyla alanında Türkiye’de 
ilk, dünyada ikinci örnek teşkil 
eden müze, bilim tarihi açısından 
doğu-batı ilim kültürünü birleştiren 
bir köprü niteliği taşıması ve bu 
kültürü gelecek kuşaklara aktarması 
açısından büyük önem teşkil ediyor.  
Müslüman bilim insanlarının insanlığa 
armağan ettiği icat ve keşiflerini, 
bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki 
değişimini kapsamlı bir şekilde sunan 
müze iki kattan oluşuyor. Üst kattan 
gezmeye başlanılan müzenin bu 
kısmında tanıtım filminin oynatıldığı 
Sinevizyon Salonu yer alıyor. Müzenin 
bu bölümünde sırasıyla Astronomi, 
Saat Teknolojisi, Denizcilik, Savaş 
Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunuyor. 
Her bölümde maketler ve maketlerle 
ilgili bilgilerin bulunduğu panolar yer 
alıyor.

Müzenin ilk katında ise Madenler, 
Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik 
ve Mimari, Optik, Kimya ve Coğrafya 
ile ilgili harita, çeşitli harita çizimleri 
gibi her bir alana özgü maketlerin 
sergilendiği bölümler bulunuyor.

Sergi salonlarının tamamında, İslam 
bilim insanlarının ortaya koydukları 
eserlerin model ve maketleri ile 
birçok önemli bilim insanının, İslam 
medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar 
arasındaki yaratıcılık döneminde 

gerçekleştirdiği bazı icatların 
kopyalarının örneklerini görmek 
mümkün.

Müzenin bahçe kısmında ise, 
üzerinde Şam’da büyük bir rasathane 
kurarak ölçümler yapan Abbasi 
halifesi el-Me’mun’un 9. yüzyılda 
yaptırdığı Dünya haritasının kopyası 
olan “Yerküre” ve İbn Sina’nın el 
Kanun fi’t-Tıbb kitabının ikinci 
cildinde bahsedilen 26 çeşit tıbbi 
bitkinin yer aldığı İbn Sina Botanik 
Bahçesi bulunuyor.

Maket olarak müzede astronomi 
ve matematik bilgini Abdurrahman 
el-Hazinî tarafından yapılan ve su ve 
ağırlık prensibine göre çalışan dakika 
terazisi; bilim insanı el Cezerî’nin 
kitabında çizimi de yer alan filli 
saati; Abdurrahman es-Sufî’nin gök 
küresi, Hıdr el-Hucendî’nin usturlabı, 
Takiyyüddin’in 1559 yılında yaptığı 
mekanik saati; ebu Said es-Siczî’nin 
planetoryumu gibi önemli bilim 
insanlarının gerçekleştirdiği bazı 
icatların kopyalarını görmek mümkün.

Müzeyle gelen ziyaretçiler için 
tavsiyelerde bulunan Karatekin, 
“Prof. Dr. Fuat Sezgin ‘Medeniyet 
tarihi, yeniden yazılmalı, çünkü 
yanlış yazılmıştır.’ der. Eserlerinde 
bunu ispat eden merhum Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, müze ziyaretçilerine 
yönelik, İslam Medeniyetinin keşif 
ve icatlarıyla ilgili birçok eserin 
replikasyonunu yaptırıp sunulmasını 
sağlamıştır. Müzemizi ziyaret eden 

konuklar, burada bin yılı aşkın bir 
zaman periyodunda yolculuğa çıkıp, 
İslam Medeniyetinin ilham verici 
altın çağını ve onun üzerine bina 
olunan Batı Medeniyetini daha 
doğru tanıma ve anlama imkânına 
kavuşmaktadırlar” diyerek ilgi duyan 
herkesi müzeye beklediklerini 
söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
olan ve Müzekart’ın geçerli olduğu 
müze, haftanın yaz döneminde 
09:00-18:00, kış döneminde ise 
9.00- 16.00 saatleri arasında 
ziyarete açık.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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FİZİK VE BİYOLOJİ

KUR’AN’DAKİ GERÇEK

Onk. Dr. Haluk Nurbaki

MODERN FİZİK VE

Ateist çağlarda bile insanların 
bir kısmı büyük sapmalara 
rağmen, “Büyük bir kudret 

vardır ama kâinatı öylesine uzaktan 
dengelemiştir” şeklinde basit sathî bir 
Allah inancına sahiptiler. Asıl mesele 
gerçek bir Allah inancına nasıl 
yaklaşım sağlanacağıydı. 

Evet, fizik bize maddenin en küçük 
zerresinin bile bir programı olduğunu 
anlatıyor, astrofizik uzaydaki 
karadeliklerin sırrını açıklayarak bu 
fikri doğruluyordu ama insanların 
Allah inancına ciddi şekilde 
yakınlaşabilmeleri için bu kudret 
hangi çerçevede ele alınmalıydı? 
Bunun anahtarını da çağımızın en 
meşhur matematikçisi Amerikalı 
Profesör Martin Gardner açıkladı. 
Gardner şöyle diyor: “Ben hem bir 
filozof hem bir matematikçi olarak 
Allah inancına gerçek bir yakınlık 
duymak istedim. Fakat gerek 
bundan evvelki felsefeler, gerek 
dinler bana istediğim Allah’ı bir türlü 
bulduramadı. Ben öyle bir Allah 
kavramı istiyordum ki her saniye 
onunla konuşabileyim ve her saniye 
onun kudretiyle içice olabileyim. Aynı 
zamanda bu kudret evrenin sonsuz 
boşluklarından atomdaki en minik 
olaylara kadar her şeyi tasarrufu 
altında tutsun, onları yönetsin. Ben 
böyle bir Allah inancı arıyordum. Ama 
benim önümdeki bilgiler bu gerçeğe 
bir türlü yaklaşamadı. Doğrusunu 
isterseniz ancak Kur’anı Kerim’i 
okuduktan sonra Allah’a inandım.”
Martin Gardner‘in son cümlesi zahirî 
alemde Müslümanlığı ilan etmek 
şeklinde kabul edilir veya edilmez, 

ayrı bir konu. Ama temel nokta 
şu: O öyle bir Allah inancı istiyor ki 
bugünkü bilim her türlü nizamın, her 
varlığın kudretinin içinde olsun ama o 
Allah olmasın. Çünkü Allah’ı tecezzi 
etmek, küçültüp parçalara ayırmak 
mümkün değildir. Allah tek kudrettir. 
İnsanın iç dünyasında “Aklıma 
bir şey geldi, gönlüme bir şey 
doğdu” şeklinde meydana 
gelen hislerin tuşuna basan da, 
evrenin hem makrokosmozundaki 
milyar kere milyar galaksiyi hem 
mikrokosmozundaki trilyon kere 
trilyon kere trilyon atomu hiçbir 
aksaklık çıkarmadan yöneten de 
Allah’tır. Bazı bilim adamları evrenin 
tam 15 milyar sene önce yaratıldığını 
söylüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 
Bu kadar zaman içinde tek atom 
çekirdeği bile aksilik çıkarmadı, kendi 
kendine patlamadı. Halbuki bunların 
suni olarak patlattığımız zaman 
kurulu düzende büyük değişiklikler 
meydana getirecek hadiseler ortaya 
çıktığını görüyoruz. Şu halde bilimin 
ve bilime yakın insanın hem sonsuz 
kudrete, hem her an insana yakın 
olma sırrına sahip bir Allah inancına 
erişmesi lazım.

OZON TABAKASI
Günümüzde oldukça aktüel bir 
kimliğe KX bürünen ozon tabakasını 
ele alalım şimdi de. Nasıl oluyor da 
ozon arzın üstünde kendi kendine 
birikiyor ve güneş ışınlarının sert yani 
zararlı olanlarını tutarak yumuşak 
olanları bırakıyor? Fizik olarak 
imkansız gibi görünüyor. Çünkü 
fizikî tüm engeller yumuşakları tutar, 
sertleri bırakır. Bunun tek istisnası 

ozondur. Eğer böyle olmasaydı 
dünyada hayatın meydana gelmesi 
mümkün değildi. Ozon tabakası 
sertleri bırakıp yumuşakları tutsaydı 
yeryüzüne öldürücü ışınlar gelecekti. 
Çünkü yumuşak ışınlar hayat verici, 
sert ışınlar öldürücüdür. Sırf bunun 
dizaynı dahi ilahî kudretin arzın 
atmosferine nasıl özenli bir fizik 
sistem, nasıl kusursuz bir nizam 
kurduğunu gösteriyor. Bu nizam 
insanın aklına hiç hissetmediği halde 
her an güneşin sert ışınlarından 
korunduğunu ilham etmelidir. 
Nitekim son zamanlarda biraz da 
abartılarak “inceldi, delindi” şeklinde 
dedikodusu yapılan ozon tabakasına 
hiçbir şey olmuyor. Geçenlerde 
Amerikan Meteoroloji Merkezi 
açıkladı ki Güney Kutbu’ndaki 
incelemeler tamamen tamir oldu 
ve eski şeklini aldı. Üstelik bu 
tamamen atmosferlik olaylarla 
gerçekleşiyor. Bu nizam nasıl 
kuruldu? Bu sorunun cevabını 
düşünmek ve “Hayatın temel 
ilkelerini kimse farkında değilken 
envaî çeşit insanlarıyla kuran bir 
Allah’a inanıyorum” şeklinde yola 
çıkmak lazım.

OZON TABAKASI SERT IŞINLARI BIRAKIP YUMUŞAKLARI 
TUTSAYDI YERYÜZÜNE ÖLDÜRÜCÜ IŞINLAR GELECEKTİ. 
ÇÜNKÜ YUMUŞAK IŞINLAR HAYAT VERİCI, SERT IŞINLAR 
ÖLDÜRÜCÜDÜR. SIRF BUNUN DİZAYNI DAHİ İLAHÎ KUDRETİN 
ARZIN ATMOSFERİNE NASIL ÖZENLİ BİR FİZİK SİSTEM, NASIL 
KUSURSUZ BİR NİZAM KURDUĞUNU GÖSTERİYOR. 

İnsanın günlük hayatıyla daha 
iç içe olan birtakım hadiselere 
yönelirsek söz gelimi su mevzuunu 
inceleyebiliriz. Bütün cisimler 
soğudukları zaman ağırlaşırlar, 
yoğunlukları artar. Tersine ısındıkları 
zaman da hafifleşirler, yoğunlukları 
azalır. Bu moleküllerin sıkışması ve 
şişmesi olayından ibarettir. Eğer 
fizikte sırf bu temel ilke geçerli 
olsaydı, yani bazı akılsızların söylediği 
gibi evreni ilahi bir kudret değil de bir 
tesadüf meydana getirmiş olsaydı, 
dünyanın kuruluşundan kısa bir süre 
sonra denizlerin her tarafı buzla 
dolacaktı. Tabii o buzlar ekvatora 
geldiklerinde büyük patlamalarla 
denizleri imha edecekler, arz çatlak 
yerlerinden bir daha çatlayıp yeniden 
bozulacaktı. Halbuki bütün maddeler 
içinde sadece su ısısını kaybettikçe 
yani soğudukça hafifleşiyor, bu 

sayede buzlar suyun üstünde 
yüzüyor ve buzlar suyun üstünde 
yüzdüğü için deniz buzla dolmuyor. 
Bu nizam balıkların denizde 
yaşamasını, böylece orada hayatın 
meydana gelmesini sağlamıştır. Artık 
denizin dibini bir kayalık veya kumluk 
olarak görmüyoruz. Bugün diplerde 
yapılan araştırmalar gösterdi ki nasıl 
yeryüzünde bahçeler, ormanlar, 
güzel manzaralı koylar varsa aynıları 
denizin dibinde de var. Bu binbir 

çiçek, binbir örümcek, binbir marifetli 
varlık Cenab-ı Hakkın hususi surette 
su moleküllerini ayarlayan ölçüsüyle, 
programıyla meydana geliyor.

19. asırda her şeyi çözdüm 
zihniyetiyle yola çıkanlar başlarındaki 
yağmura bir defa insafla bakıp 
düşünmemişler ki “Su buharıdır, 
yukarıda yoğunlaşır ve düşer” diyorlar. 
Ama Sibirya’nın üstü (-60) derece. 
Su buharı orada nasıl dolaşır? 

İnsanın iç dünyasında “Aklıma bir şey geldi, gönlüme bir şey doğdu” şeklinde meydana gelen hislerin 
tuşuna basan da, evrenin hem makrokosmozundaki milyar kere milyar galaksiyi hem mikrokosmozundaki 
trilyon kere trilyon kere trilyon atomu hiçbir aksaklık çıkarmadan yöneten de Allah’tır.
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Sibirya’da binlerce bulut bir uçtan 
bir uca dolaşmıyor mu? Dolaşıyor. 
Nasıl olur da su buharı (-60) 
derecede buhar olarak kalır? Bu ne 
biçim hesaptır? insan bu noktada 
“Cenab-ı Hakk’ın ahengi ne biçim 
bir ahenktir?” diye düşünmek 
zorundadır. Çünkü o bütün 
varlıklardan farklı olarak Allah’ın 
kendisini bulması için yarattığı bir 
varlıktır. Başlangıçta inkâr havasına 
bürünse bile sonunda her şeyi tespit 
edip (-60) derecede hâlâ buharlığını 
muhafaza eden su molekülünün 
sırrını düşünmek ve bu sırrın peşinde 
koşmak zorundadır.

MUTLAKA BİR FORMÜL
Hangi fizik hadisesini getirip önünüze 
koyarsanız Allah size onunla birlikte 
kendisine inanmanız için mutlaka 
bir matematik formül vermektedir. 
Bu matematik formül çok basit 
bir düşünceden yola çıkarak da 
bulunabilir: Cebinize 10 tane farklı 
taş koysanız, bunların her birisinin 
üstüne 1’den 10’a kadar numara 
yazsanız ve iyice karıştırdıktan 
sonra hiç bakmadan 7 numaralı taşı 
çekmek isteseniz şansınız sadece 
10’da 1’dir. Aynı şekilde iki tane taşı, 
mesela 3 ve 4 numaralıları üst üste 
çekmek isterseniz buradaki şansınız 
yüzde 1’dir. Arka arkaya gelen 
taşların sayısını 3’e çıkarsanız bunları 
çekme ihtimali binde 1’e düşer. On 
tane taşı sırayla üstüste çekebilme 
şansınız ise 10 milyarda 1’dir. Bu, 
matematikte vazgeçilmez bir temel 
oluşturan “ihtimali hesap kaidesi”dir. 
Bu ana kaideyi ortaya koyduğunuz 
zaman Allah’a inanmayan insanlara 
sorulacak önemli bir soru vardır.

Bilindiği gibi insan vücudu 
döllenmiş bir yumurtadan meydana 
gelmektedir. Bu döllenmiş 
yumurtanın insan vücudu haline 
gelebilmesi için aşağı yukarı 30 
trilyon hücreye bölünmesi lazımdır. 
Ancak bu 30 trilyon hücre muntazam 
şekilde sıralanmalıdır ki bir insan 
meydana gelebilsin. Hücre ilk defa 
birden 2’ye bölündüğü zaman 
vücudun yarısının istidadı bir 
hücrede, diğer yarısının istidadı diğer 
hücrededir. Yani meydana gelen iki 

hücreden her birisi vücudun yarı 
hücresini taşıyor demektir. Aynı 
şekilde 4 tane hücre meydana 
geldiğinde her birisi varlığın dörtte 
bir hücresini taşımaya başlar. Ama 
bu bölünen hücrelerin öyle şekilde 
yan yana gelmeleri gerekir ki kemik, 
kas, zar, kaş, göz, kulak ve diğer 
organlar teşekkül ederken herhangi 
bir hata olmasın. Tabii 4 hücrede, 
8 hücrede bunu anlamak mümkün. 
Ama bir hücreden 30 trilyon hücre 
meydana geldikten sonra her birinin 
kendi yerini bulabilecek şekilde 
dizilmesi tıpkı bakmadan cebimizden 
çıkardığımız taşlara benzer. Eğer 
bir insanın veya başka bir canlının 
tek hücreden meydana gelmesine 
inançsız bir gözle bakılarak hadise 
tesadüfe dayandırılırsa döllenmiş 
bir yumurtadan bölünerek artan 
hücrelerin kendi yerlerini bulup bir 
insana dönüşme şanslarının ne 
olduğu da dikkate alınmalıdır.

Düşününüz ki 10 taşı üst üste 
çekebilmekte bile 10 milyarda 1 
ihtimale düşüyorsunuz. Ya 30 trilyon 
hücreyi anne rahminde herhangi 
bir operasyona tabi tutmadan 
aynı düzene göre dizmek ihtimali 
kaç olabilir? Bunun da hesabını 
yapmışlar. Yalnız açıklamak çok 
güç, çünkü sıfırları çok fazla. O 
kadar fazla ki alt alta 40-50 sıfır 
yazmanız lazım. Demek ki Allah 
programlamamış, yaratmamış olsaydı 
bir insanın meydana gelebilmesi 
bu kadar küçük bir ihtimale 
dayanacaktı. Bu durumda bugün 
5 milyar olduğu söylenen insan 
sayısına bilinen bütün galaksilerdeki 
yıldızların miktarını da eklediğimizde 
ulaştığımız rakam kadar hücre 
bölünmesi olsa bunlardan sadece 
bir tanesi insana dönüşecekti. 
Çünkü ancak 40 sıfırlı rakamda 
1 ihtimalle bir insan yaşayabiliyor. 
Ancak madem ki anne rahmine 
düşen her döllenmiş yumurta büyük 
ihtimalle hemen insan haline gelip 
9 ay sonra doğabiliyor, o halde 
bölünen hücreler tesadüfen cepten 
çekilen değil, üstlerine bakılarak 
yan yana konulan taşlar şeklinde 
düşünülmelidir. Bu doğrudan 
doğruya kâinatın büyük şuurunun, 

eski tanımıyla “Akl-ı küll”ün, 
modern tanımıyla büyük “Computer 
ustasının” yani Allah’ın eseridir. 
Başka türlü döllenmiş bir yumurtadan 
insan meydana gelebilme şansı 
ne matematik, ne fizik, ne biyoloji 
açısından mevcuttur.

BİR BAŞKA AÇIDAN
Şimdi de konuya daha farklı 
bir açıdan yaklaşalım. İnsan 
anne rahminde 40 günlükken 
bütün hücreleri yanyana dizilmiş 
durumdadır. Yani 3 boyutlu değil, 
yaprak şeklindedir. Bu durum tıpkı 
sineğin kanadına benzer.
Yan yana dizilmiş hücreler bilâhare 
yuvarlak bir cismi meydana 
getireceklerdir. Bu da hücrelerin yan 
yana gelmesiyle ortaya çıkan diziler 
sayesinde gerçekleşir. Bu dizilerin 
her birisi ayrı ayrı hücreleri yan 
yana ihtiva etmektedir. Mesela bir 
dizide yalnız salgı bezi hücreleri, bir 
başkasına iç deri hücreleri, diğerinde 
sinir veya kas hücreleri vardır. Bu 
durumda söz gelişi midenin meydana 
gelebilmesi için bu dizilerden farklı 
hücrelerin bir araya gelmesi gerekir. 
Yani dizilerden ayrılacak kas, salgı, iç 
zar, sinir, damar hücreleri toplanarak 

mide haline dönüşecektir. Söz 
konusu olan sadece tek organ 
olsa hücreleri yan yana getirip 
iple bağlarsınız. Ama düşününüz 
ki yüzlerce organ kendi hücresini 
bulacak.
Peki bu hücreler nasıl karşı karşıya 
gelecekler? Bunu sağlayacak 
olaya yani sinek kanadı gibi olan 
zarın kendi üstünde dönerek 
bütün hücrelerin karşılıklı 
birbirlerinin üstüne seçmelerini 
sağlamasına “Muhteşem 
dönüş” veya “ilahî raks” diyoruz. Bu 
esrarengiz dönüş sırasında hücreler 
eşlerini bularak görevli oldukları 
organı meydana getireceklerdir. Bu 
olay gerçekleşirken bir milimetrenin 
yüzde 1’i kadar bir hata olsa insanın 

dilinin altından sidik, böbreğinden 
asit çıkardı.
Bu kadar ince bir hesabın 
istisnasız her seferde tutması 
ancak çok büyük bir “Computer 
ustası”nın olayı programlaması 
şeklinde açıklanabilir. Bunu 
gördükten sonra hâlâ Allah’ın 
varlığı üstünde tereddüt etmek 
ve bir takım şaşkın fikirlerin 
peşinden koşmak gerçekten zihnin 
bozukluğunu ve ayrıca bu zihnin 
analiz edilmesi gerekliliğini ortaya 
koyar.

• Bu yazı Onkolog Dr. Haluk 
Nurbaki, Günaydın Gazetesi 
Ekleri, Modern Fizik ve Allah 
İnancı kitapçığından alınmıştır.

FİZİK VE BİYOLOJİ

BİLİNDİĞİ GİBİ İNSAN VÜCUDU DÖLLENMİŞ BİR 
YUMURTADAN MEYDANA GELMEKTEDİR. BU DÖLLENMİŞ 
YUMURTANIN İNSAN VÜCUDU HALİNE GELEBİLMESİ 
İÇİN AŞAĞI YUKARI 30 TRİLYON HÜCREYE BÖLÜNMESİ 
LAZIMDIR. ANCAK BU 30 TRİLYON HÜCRE MUNTAZAM 
ŞEKİLDE SIRALANMALIDIR Kİ BİR İNSAN MEYDANA 
GELEBİLSİN. HÜCRE İLK DEFA BİRDEN 2’YE BÖLÜNDÜĞÜ 
ZAMAN VÜCUDUN YARISININ İSTİDADI BİR HÜCREDE, 
DİĞER YARISININ İSTİDADI DİĞER HÜCREDEDİR.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

Fen bilimlerini konu alan eser, 
bin yılı aşkın geçmişe sahip 
İslâm bilim tarihinden kısa 

bilgiler sunarak onun zenginliğini 
vurgulamakta ve medeniyetimizin 
bu yönüne dikkat çekmektedir. 
Müslüman bilim adamlarının çok 
önceleri ortaya attığı pek çok 
görüş, teori ve buluşun, bugün 
hâlâ geçerliliğini koruduğu 
belirtilmekte, küçük gibi görünen 
bu hususların, o günün şartları 
içerisinde düşünüldüğünde çok 
büyük olduğu ifade edilmektedir.

Önsöz, giriş, iki bölüm ve 
sonsöz’den oluşan eser, 
uzmanlardan ziyade geniş halk 
kitleleri ve her sınıftan okuyucu 
muhatap olarak düşünüldüğünden 
akademik üslup kaygısından uzak 
bir şekilde kaleme alınmıştır. 
Eserde sıkça geçen “bilim” 
kelimesi, “ilim” kelimesinin 
değil, tabiat ve fen bilimlerinin 
karşılığı olarak kullanılmaktadır. 
Anlatılan konular; resim, fotoğraf, 
grafik, formül, çizelge ve benzeri 
unsurlarla desteklenmekte, kitabın 
sonunda da seçilmiş bir kaynakça 
yer almaktadır.

ÖNSÖZ
Bilim tarihi çalışmalarının 
ne zaman, kimlerle ve nasıl 
başladığının anlatıldığı bu 
önsözde, Batıdaki bilimlerin 
kökeninin, Yunan ve Roma 
medeniyetlerinden ziyade, 
Orta Çağda yapılan tercümeler 
aracılığıyla İslâm medeniyetine 
dayandığı belirtilmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar’ın ‘İslâm ve Teknoloji Tarihi’ isimli çok özel araştırma kitabının Dr. M. Fevzi 
Hamurcu tarafından incelemesini gelin birlikte okuyalım.

TEKNOLOJİ TARİHİ

Dr. M. Fevzi Hamurcu

İSLAM’DA BİLİM VE 

Kendi bilim tarihlerini inceleyen 
Batılı araştırmacıların, İslâm 
medeniyetiyle de ilgilenerek bu 
alandaki ilk çalışmaları başlattıkları 
ifade edilmektedir. Yazar, son 
zamanlarda İslâm ülkelerinde 
başlayan bilim tarihi çalışmalarının, 
yakın bir gelecekte yeterli ve 
kaliteli eserler verebilecek düzeye 
ulaşacağına dair umudunu da dile 
getirmektedir.

Tarihi bilgi vermekle kalmayıp 
yeni bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin ortaya çıkmasına 
basamak oluşturarak yeni ufuklar 
açmayı amaçlayan bilim tarihi 
çalışmalarını, Müslüman bilim 
adamlarınca da yakından takip 
edilmesinin zorunluluğuna vurgu 
yapılmaktadır. 

Tanzimat’tan bu yana İslâm 
ülkelerinde yaygın olan Batıcılık 
hastalığının, Batı medeniyet ve 
teknolojisinin temelinde İslâm 
medeniyetinin bulunduğunu 
gör-mekten bizleri alıkoyan bir 
etken olarak tespit edilmektedir. 
Ayrıca, XVIII. yüzyılın sonlarında 
başlattıkları emperyalist emellerini 
sürdüren Batılıların, istila ettikleri 
ülkelere kendi üstünlükleri 
konusundaki telkinleri ve kültürel 
alanda yaptıkları propagandaları 
neticesinde, büyük şahsiyetlerin, 
bilim adamlarının, kısacası her 
güzel şeyin Batı’da olduğu fikrinin 
benimsenmesine neden olduğu 
ifade edilmektedir. 

Batılı bilim adamlarından ve onların 

çalışmalarından sitayişle bahsedilen 
İslâm ülkelerinde, Müslüman bilim 
adamlarının hatırlanmamasından 
hayıflanan yazar, medeniyetimizin 
bir parçası olan bilim ve teknoloji 
alanındaki büyüklüğümüzün 
gençlere öğretilmesinin, onlara 
sunulacak en güzel hediye 
olacağını belirtmektedir. 

İslâm bilim ve teknolojisine bizden 
daha çok ilgi duyan ve bilim ve 
teknolojiyi İslâm medeniyetinin 
doğuşuyla başlatan Batılıların, 
bunu, kilisenin etkisi ve baskısıyla 
ilk devirlerde genellikle halktan 
gizledikleri hatırlatılarak, gerek 
Orta Çağda, gerekse günümüzde 
Müslüman bilim adamlarına gıpta 
ettikleri, onlardan yararlandıkları, 
zaman zaman onları övdükleri dile 
getirilmektedir. 

GİRİŞ
Beş başlık altında işlenen Giriş’te 
ilk önce, İslâm’da bilim ve 
teknolojinin yeri, bilime ve ilme 
teşvik eden ayet ve hadislerle 
anlatılmakta, ardından, İslâm’ın 
bilim ve teknolojiye verdiği değer 
kısaca işlenmektedir. 
Bilim ve teknolojinin en son 
gayesinin, insanı Allah’a götürmek 
olduğu hatırlatılarak kainattaki 
varlıkların hepsinin, Allah’ın birer 
ayeti ve işareti olduğu belirtilmekte, 
bu nedenle sadece dinî bilginin 
değil, her türlü tabiat ve insan 
bilimlerinin değerli olduğu ifade 
edilmektedir. 

Yazar, Türkiye de dahil, birçok 

ülkede bilim ve teknolojiye karşı 
olumsuz bir tavır takınılmasının 
başlıca nedeni olarak, onun, 
Batının elinde kötü kullanılmasını 
göstermekte; insanlığa maddi 
ve manevi yönden faydalı bir 
bilim sistemi ortaya koyan 
atalarımızın, bilimi ahlak kuralları 
içinde ele aldıklarını belirtmekte 
ve bilim yarışında önderliği 
yeniden ele almamız gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

İslâm tarihinde ilk öğretimin 
geçirdiği evrelerden ve Farabi, İbn 
Sina, Gazzali, İbn Miskeveyh, İbn 
Haldun gibi birçok alimin, çocuk 
eğitimi sistemleriyle ilgilendiğinden 
söz edilmektedir. Akademik eğitim 

ve bilim kurumları olan hastaneler, 
tıp medreseleri, genel akademi 
ve üniversiteler (medreseler), 
özel akademiler, kütüphaneler 
ile rasathanelerin çalışmaları 
ve sonraki dönemlere etkileri 
anlatılmaktadır. 
İlk çağlardan beri bilimlerin 
sınıflandırılması konusunda 
yapılan çalışmalar anlatılırken 
Aristo ile başlayan ilk sistematik 
sınıflamanın, daha sonra 
Müslüman bilim adamlarınca 
ortaya konan yenilikler ve 
geliştirdikleri sistemlerle, katettiği 
mesafeler örnekler verilerek 
incelenmektedir. 

Son olarak, bilim tarihi ile ilgili 

eserlerin XIX. yüzyılın sonlarına 
doğru yazılmaya başlandığını, 
XX. yüzyılda ise bir disiplin 
halini aldığını belirten yazar, 
çeşitli bilim dallarına göre tertip 
edilen, İslâm öncesi milletlerin 
ve kendi dönemine kadar İslâm 
medeniyetinin bilimsel tarihini 
ihtiva eden İbnü’n-Nedim’in 
“Kitabu’l-Fihrist”ini, bu alandaki ilk 
eser olarak takdim etmektedir. 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kitabın esas kısmını oluşturan 
bu bölümde bilim dallarının her 
biri ayrı ayrı ele alınarak önce 
kısa bir tarihi bilgi verilmekte, 
sonra bilim adamlarımızın ortaya 
koydukları bazı teori, teorem ve 
hipotezlerden örnekler verilmekte; 
bilim dallarıyla ilgili teknik ve 
teknolojik uygulamalara da işaret 
edilmektedir. 

Kıble tayini, namaz vakitlerinin 
tespiti ve miras paylaşımı gibi 
ihtiyaçlar nedeniyle Müslümanların 
en erken ve en çok matematik 
bilimleri ile uğraştıkları ifade 
edilmektedir. İlk matematik 
araştırmalarının, Emeviler 
dönemine kadar gitse de 
çalışmaların genellikle Abbasiler 
döneminde başladığını ifade eden 
yazar, uluslarası üne kavuşmuş 
Harizmi ve İbn Türk ile çalışmaların 
daha da hızlandığını belirt-
mektedir. 

XV. yüzyıldan sonra İslâm 
dünyasının çeşitli yerlerinde bazı 
matematikçiler görülse de, bu 
alanda fazla ilerleme olmayıp 
daha çok eskilerin tekrarlandığı 
ve bir duraklama döneminin 
başladığı zikredilmektedir. 
Fatih’ten sonra, Osmanlı medre-
selerinden felsefe ve matematik 
bilimlerinin kaldırılması nedeniyle 
pek çok bilimin gerilediği, XVIII. 
yüzyılda ise Batıdan etkilenme 
ve tercüme döneminin başladığı 
belirtilmektedir. 

Bugünkü cebir, trigonometri ve 
uzay geometrisinin ve Batı-Latin 
matematiğinin öncüleri olan ilk 
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Müslüman matematikçilerin 
buldukları ondalık sisteminin, 
Romalıların ve İslâm’dan önceki 
Arapların kullandıkları sayı 
sistemlerine göre avantajlı yönleri 
anlatılmaktadır. Kuzey Afrikalı 
Müslüman matematikçilerin 
bulduğu bu sayı sisteminin, daha 
sonra Avrupa’ya, oradan da bize 
geçtiği belirtilmektedir. Arap 
rakamları diye bilinen rakamların 
ise, aslında Hind rakamları olduğu 
ve X. yüzyılda İslâm dünyasına 
geçtiği ifade edilmektedir. 

Sayılara, mana anlamı da veren, 
mesela, yokluğu sıfır’ın, bir’i 
mutlak varlık olan Allah’ın sembolü 
olarak kullanan Müslüman 
matematikçilerin, sayılarla sanat 
ve müzik arasında kurdukları 
bağın, İslâm sanatının yaratıcılık 
gücünü 

oluşturduğu belirtilmektedir. 
Kesir sayıların bugün kullanılan 
yazım şeklinin, Müslüman 
matematikçilerce tespit 
edilmesinin yanında, ondalık 
sayıların ve ondalık işaretlerinin 
de ilk defa X. yüzyılda yaşamış 
matematikçi el-Üklidisi’nin 
kitabında kullanıldığı, Osmanlılar 
döneminde Avrupa’ya geçen 
bu sisteme, Avrupalıların “Türk 
sistemi” dedikleri belirtilmektedir. 
İlk olarak 873 yılında Müslüman 
bir matematikçinin kullandığı 
“sıfır” kavramını, Avrupalıların 
ancak 250 yıl sonra aldıkları, 
Cebir biliminin kurucusu 
Harizmi’nin “el-Cebr ve’l-
Mukabele” adlı meşhur 
eserinin Latince’ye çevrilerek 
XVII. yüzyılın başlarına kadar 
Avrupa üniversitelerinde ve 
bilim çevrelerinde okutulduğu 
belirtilmekte ve Müslüman bilim 
adamlarının matematik bilimine 

yaptıkları sayısız katkılar 
örneklerle anlatılmaktadır. 

İlk olarak Mısır’da ortaya 
çıkan, oradan eski 
Yunanlara geçen ve 
bilimlerin en eskisi olan 
geometriye, Müslüman 
matematikçilerin 
sağladığı büyük 

katkılar anlatılmaktadır. 
Uzay geometrisi ve 

trigonometrinin doğmasına 
neden olan Müslüman 

bilginlerin, matematik aletlerini 
ve matematiği; musiki, güzel 
sanatlar, hat sanatı, süsleme 
sanatı, zeka geliştirme oyunları ile 
nasıl ilişkilendirdikleri örneklerle 
açıklanmaktadır. 

Metodoloji yönünden 
matematik ve felsefenin bir 

kolu olarak görülse 
de, aslında ayrı 

bir bilim gibi 
önem verilerek 

geliştirilen 
astronominin 
ise, kıble ve 

namaz vakitlerinin 
tespiti, karada ve denizde 

yön tayini, ziraat, siyaset gibi 

alanlarda elverişli zamanın 
belirlenmesi ve benzeri pratik 
faydaları nedeniyle, Müslümanların 
en erken ve en çok uğraştıkları 
bilimlerden biri olduğu ifade 
edilmektedir. XIV. yüzyılda 
fazla ilerleme kaydedemeyen, 
XVI. yüzyılda ise duraklama 
dönemine giren astronomi 
bilimine, Müslümanlarca sağlanan 
katkının, sanıldığından çok daha 
fazla olduğu, yazdıkları eserlerin 
çoğunun X. yüzyıldan XVI. 
yüzyıla kadar Latince, Yunanca, 
İspanyolca ve Fransızca’ya 
çevrilerek defalarca basıldığı, 
böylece Galile, Kopernik, Kepler 
ve diğer birçok Batılı astronomi 
bilginini etkiledikleri ifade 
edilmektedir. İslâm bilim tarihinde 
çekişmeli bir konu olan astrolojinin 
ise, bazı bilim adamlarınca pozitif 
bir bilim olarak kabul edildiği, 
bazılarınca da bilim sayılmadığı 
belirtilmektedir. 

Astronomi, matematik ve diğer 
bilim dallarındaki ilerlemelerden 
olumlu şekilde etkilenen haritacılık 
alanındaki büyük ilerlemeler, 
Müslüman bilim adamlarının 
çizmiş olduğu başarılı dünya 
haritalarından örnekler verilerek 
anlatılmaktadır. Eserde ayrıca, 
İslâm bilim tarihinde tabiat 
bilimleri adıyla gelişen fizik 
bilimleri alanındaki çalışmalar, fizik 
aletlerinin yapımı, ağırlık ve zaman 
ölçmeye yarayan çeşitli mekanik 
ve otomatik makinelerin bulunuşu 
ve günlük hayatta kullanılan 
bazı aletler örnekler verilerek 
anlatılmaktadır. 

Bugünkü modern kimyanın 
kurucuları Cabir bin Hayyam 
ve Muhammed Zekeriyya er-
Razi’nin pek çok eserinin XI. ve 
XIII. yüzyıllar arasında Latince’ye 
çevrildiği ifade edilmekte; kimya 
ekollerinin özeti, çeşitli maddeleri 
elde etme teknikleri gibi konularda 
Müslüman bilim adamlarının 
yaptıkları katkılar anlatılmakta, 
daha IX. yüzyılda petrolü bildikleri, 
arıtılması ve damıtılması için 
çeşitli işlemler yapıkları ve 

günlük hayatta genellikle ışık ve 
ısı elde etmek için kullandıkları 
anlatılmaktadır. 

Genel tabiat bilimleri ve kozmoloji 
içerisinde gelişen genel biyolojinin 
ise, VIII. yüzyılda en-Nazzam ve 
onun öğrencisi el-Cahız ile geliştiği 
belirtilirken Osmanlılarda bu 
konulardaki çalışmaların, daha çok 
eskilerin tercüme ve şerh edilmesi 
şeklinde olduğu ifade edilmektedir. 

Darwin’in, materyalist ve mekanik 
tekamül görüşüne karşılık, ondan 
on asır önce daha mükemmel 
bir görüşün, felsefi anlamda en-
Nazzam tarafından ortaya atıldığı, 
öğrencisi el-Cahız tarafından da 
bilimsel bir temele dayandırıldığı 
ifade edilmektedir. El-Cahız’ın, 
takamülün nedeni olarak bizzat 
Allah’ı göstererek tabiattaki 
bu kanunu, O’nun koyduğunu 
belirttiğinden söz edilmekte, 
tekamül ile ilgili görüşleri ayrıntılı 
olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, 
ünlü kimyacı Cabir İbn Hayyam’ın, 
bazı eserlerinde, insanlar da dahil 
bütün canlı türlerinin suni yollarla 
türetilebileceğine dair görüşleri 
aktarılmakta ve bu görüşlerin, 
bugünkü tüp bebek uygulaması 
ile olan benzerliklerinden söz 
edilmektedir. 

İlk devirlerden beri birçok İslâm 
aliminin, farmakolojik faydalarından 
dolayı bitkilerle ilgilendiklerinden 
söz edilmekte ancak, bitkilerle 
ilgili özel çalışmaların ve eserlerin, 
VIII. yüzyıldan itibaren çıkmaya 
başladığı belirtilmektedir. VIII. 
yüzyılda eserler verilmeye başlanan 
zooloji alanının ise, bilimsel 
anlamda en-Nazzam ve el-Cahız 
ile başladığı belirtilmekte ve çeşitli 
bilim adamlarının bu konuda yaptığı 
çalışmalar aktarılmaktadır. Ayrıca, 
Müslümanlarca başlatılan bilimsel 
jeoloji, mineraloji, ziraat ve hayvan-
cılık çalışmalarına da eserde yer 
verilmektedir.

Müslüman bilim adamlarınca en 
çok rağbet edilen ve geliştirilen tıb 
ve tıbbi bilimlerin Batı üzerindeki 

etkilerinin, XVIII. yüzyılın sonuna 
kadar sürdüğü belirtilerek bu 
bilime yapılan katkılar örnekler 
verilerek anlatılmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM
İkinci bölümde, eserde görüşlerine 
müracaat edilen bilim adamları, 
alfabetik olarak sıralanıp kısa 
hayat hikayeleri ve eserleri 
anlatılmaktadır. 

SON SÖZ
Bu bölümde genel bir 
değerlendirme yapan yazar; 
mükemmel ve tam bir İslâm 
bilim tarihinin yazılabilmesi ve 
İslâm bilim felsefesinin ortaya 
konabilmesi için, henüz el yazması 
halinde bulunan milyonlarca 
eserden orijinal nitelikte 
olanların bir çoğunun, tahkikli bir 
şekilde yayınlanması gerektiğini 
söylemekte; ancak, sahip 
olduğumuz zengin malzemenin, 
geniş bir döneme ve sahaya 
yayılmış olmasının, bu amacın 
gerçekleşmesini zorlaştıracağını da 
kabul etmektedir. 

Irk ve renk ayırımı yapmadan 
çeşitli milletleri tek bir çatı 
altında toplayarak insanları 
birbiriyle kaynaştırıp zihni meleke 
birliği meydana getiren İslâm 
medeniyetinin, bunun sonucunda, 
bilimin yaratıcı gücünü oluşturduğu 

ve kısa zamanda baş döndürücü 
bir ilerleme sağladığı ifade 
edilmektedir.

IX. yüzyıldan itibaren gelişmeye 
başlayan İslâm bilim tarihinin, 
XIV. yüzyılın ortalarında doruk 
noktasına eriştiği, ancak, bu 
noktadan itibaren duraklama 
dönemine girdiği, müteakip 
yüzyıllarda ise sonu gelmez bir 
gerilemeye maruz kaldığı, XVIII. 
yüzyıldan itibaren de Batı bilim 
tarihinin etkisiyle unutulmaya 
başlandığı ifade edilmektedir. 
Yazar son olarak, İslâm biliminin 
gerilemesinin nedenleri üzerinde 
de durmaktadır. 

Oldukça kapsamlı bir şekilde 
hazırlanan bu eser, İslâm bilim 
tarihinin zenginliğini göstererek 
Batı karşısında kendini küçük 
görme hastalığından kurtulmanın 
zorunlu olduğunu vurgulamakta 
ve Müslüman bilim adamlarının 
geçmişteki başarılarını 
sıralayarak bugün de aynısını 
yapmanın mümkün olduğunu 
göstermektedir. Her kesimden 
okuyucu düşünülerek kaleme 
alınmış olmakla birlikte bu eser, 
İslâm bilim tarihi ile ilgili araştırma 
yapanlar için, pek çok bilim dalı ile 
ilgili bilgiler sunması ve doyurucu 
kaynakça vermesi nedeniyle 
mutlaka başvurulması gereken 
önemli bir kaynaktır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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HAMD-U SENA

y Yusuf’u kuyuda, Yunus’u balığın karnında, İbrahim’i 
ateşte bırakmayan Rabbim. Sana aldığımız nefesler 

adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey yerlerin ve göklerin hakimi, Cennetin ve Cehennemin ebedi 
maliki olan Rabbimiz. Sana yarattığın varlıklar adedince Hamd ü 

senâlar olsun.

Ey bizleri yediren, içiren, giydiren, hayatımıza yön veren izzet ve ikram 
sahibi Rabbim. Sana çöldeki kum taneleri adedince Hamd ü senâlar 
olsun.

Ey yok iken var eden, var ettikten sonra İslam ile şereflendiren ve 
hayatımızı Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ile nurlandıran 
Rabbim. Sana denizlerdeki damlalar adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey bize bizden daha yakın olan, bizi nimetleriyle perverde eden ve 
bizleri halden hale çeviren Rabbim. Sana esma-i hüsnan adedince 
Hamd ü senâlar olsun.

Ey bizlere namazı hem zikir hem fikir hem şükür kılan ve bizleri 
huzuruna kabul edip muhatap kılan Rabbim, Sana edilen secdeler 
adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey Kuran’ı gönüllerimize şifa, dertlerimize deva, hayatımıza rehber 
kılan ve akıllarımızı ve kalplerimizi Kuran ahlakı ile ahlaklandıran 
Rabbim. Sana yazılan mürekkebler adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey cahiliyye asrını Asr-ı Saadet’e inkılab eden, kıştan sonra 
baharı yaratan ve öldürdükten sonra diriltmeye muktedir olan 
Rabbim. Sana arş’da ve arz’da seni tesbih eden melekler 
adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey rahmeti gazabını geçen, kullarını bir anneden daha çok seven, 
Vedud, Rahim ve Rahman olan Rabbim. Sana kullarının sana ettiği 
Hamd ü senâlar adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey yetimin, yoksulun, yolda kalmışın sahibi ve gözeticisi Rabbim. Dua 
dua elleri karıncalanmış mağdur kullarının ettiği dualar adedince sana 
Hamd ü senâlar olsun.

Ey sakınanları, temizlenenleri ve tevekkül edenleri seven Rabbim.  
Sana müjdelediğin cennetindeki nurlar adedince Hamd ü senâlar 
olsun.

Ey zalimi izzetinde mazlumu zilletinde bırakmayan mahşer 
gününün sahibi Rabbim. Sana rahmetin ve gadabın adedince 
Hamd ü senâlar olsun.

Ey insanları kavim kavim ve en güzel şekilde yaratan sonra da 
inananları birbirine kardeş kılan Rabbim. Sana yarattığın güzellikler 
adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey dinini dert edinenlerin dertlerini satın alan, dinini dert edinmeyenleri 
kendi dertleriyle baş başa bırakan Rabbim.  Sana dinini dert edinenler 
adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün 
keyfiyyatıyla teshir eden Rabbim. Sana varlıklara bildirdiklerin adedince 
Hamd ü senâlar olsun.

Ey Hz. Musa’ya denizi, Hz. İbrahim’e ateşi, Hz. Davud’a dağı 
ve demiri, Hz. Süleyman’a cin ve insi ve Hz. Muhammed’e 
(aleyhimüsselam ecmain) şems ve kameri teshir eden Rabbim.  
Sana yarattığın kalbler ve akıllar adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey namazın, ibadetin, hayatın ve ölümün hakimi olan Rabbim. Sana 
söylediğimiz gibi ve söylediğimizden daha fazla olarak Hamd ü senâlar 
olsun.

Ey maddi ve manevi rızıklara bereket ihsan eyleyen ve makarr-ı 
saltanatın olan Cennetin sahibi Rabbim. Sana niyaz edilen matlublar 
adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey bizi gören, mekanımızı bilen, kelamımızı işiten, bizi rızıklandıran, bizi 
unutmayan ve her türlü noksanlıktan münezzeh olan Rabbim. Sana 
gönderdiğin peygamberler ve onlara tabi olanlar adedince Hamd ü 
senâlar olsun.

Ey her şey her cihetle kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiçbir 
şeye muhtaç olmayan ve gökyüzünü direksiz tutan Kudret sahibi 
Rabbim. Sana ölümü tadan nefisler adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey ezel ve ebed sultanı olan, bu dünyada rahmeti bütün mahlukata 
tecelli eden ve ahirette rahmeti sadece müminlere tecelli edecek olan 
Rabbim. Sana tecelliyatın adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey hamd edilmeye en layık olan, şanı pek yüce ve her işi hikmetli olan 
Rabbim. Sana yarattığın ayetlerin adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey akılların kendisini idrak edemediği, zatının hakikati bilinmeyen ve 
kudreti daima üstün gelen Rabbim. Sana yapılan tövbe ve istiğfarlar 
adedince Hamd ü senâlar olsun.

Ey herkes fena bulduktan sonra bâki kalan ve mahlukatın hepsine 
varis olan Rabbim. Sana sonsuz kere Hamd ü senâlar olsun.

Hamd ü Senâlar
SANADIR YA RABBİ!

Muhammed Vahap Yolcu
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B ir küçük obadan devlet, daha 
sonra koca bir imparatorluk 
olmak, 600 küsür sene 

üç kıtayı idare etmek kolay bir iş 
değildir. Bu nasıl gerçekleşmiştir? 
Bu başarının ardında yatan hangi 
gerekçelerdir? Hiç şüphesiz ki 
sistemin düzgün kurulmuş olması 
önemli bir etkendir. Peki yeterli 
midir? Hayır değildir, sistemin de 
iyi işletilmesi gereklidir. Kurulan 
sistemi yöneten idarecilerin; basiret 
ve feraset sahibi olmaları yanında 

ileri görüşlü olup halkına bir hedef ve 
vizyon ortaya koyması, bulundukları 
toplumun bütün ihtiyaçlarını 
görebilmeleri, adaletle hüküm 
sürmeleri, devletin sınırları içerisinde 
yaşayan her bir bireyin mutluluğunu 
sağlayabilmeleri ve bu mutluluğun 
halkın tamamında yerleşmiş olması 
gerekmektedir. Ayrıca her şeyden 
önemlisi belki de ahlaki olgunluk ve 
kemal sahibi olmalarıdır. 

Bu girizgâhtan sonra sözü nereye 

getirecek derseniz, şimdi onu 
söyleyelim. Böyle bir sistemin 
sorunsuz yürüyebilmesi aynı zamanda 
tabandan tavana halkın her kesimini 
eğitecek irfan ve kültür sahibi 
insanların çokluğu ve yardımı ile 
gerçekleşir. Bu eğitim ve irfan ordusu 
âlimler, bir çarkın dişlisi gibi işler ise 
irfan medeniyeti ve vakıf medeniyeti 
bir imparatorluk olarak karşımıza çıkar 
ve cihanı yönetir, âleme nizam verir. 
Mazlumun sığınağı, zalimin korkup diz 
çöktüğü bir devlet olur.

TABELA HİZMETLERİ
İrfan ve medeniyet tarihimize yön vermiş güzide şahsiyetleri toplumumuza tanıtmak, onların 
eserlerine ilgiyi arttırmak, yaptıkları eserleri onarmak ve topluma kazandırmak hedefiyle yola 
çıkmış olduğumuz ve bugün 258 tabelaya ulaşan hizmet yolculuğumuzu sizlerle paylaşıyoruz.

VEFA

Halit Develioğlu

Herkesin gölgesinde dinlendiği 
ulu bir çınar, güneş misali herkesi 
aydınlatan, ısıtan ve her kabiliyetin 
mükemmel yetiştiği verimli bir toprak 
haline gelir.

Osmanlı coğrafyasını dolaştığınızda 
o kadar çok eser, saray, kasır, 
hamam, medrese, külliye, pazar, 
kütüphane, okul, çeşme, türbe, 
hazire, kışla ile karşı karşıya kalırsınız 
ki şaşkınlığa düşersiniz. Bu merak 
sizi bunu kim yapmış, bunu kim 
kurmuş sorgusuna götürür ve eseri 
yapanı tanımak istersiniz. Tabelası 
olmayan bir eseri araştıracaksanız, 
işe kütüphane kaynaklarını 
taramakla başlarsınız. Bir türbe, bir 
külliye, bir dergâhın izini sürerek 
kaybolan tarihin peşine düşersiniz. 
En küçük bir izi dahi sürerek hedefe 
ulaşabilirsiniz. Doğru kaynağı 
bulduysanız, aradığınız eser hakkında 
her türlü bilgiye ulaşmış olur ve 
yapanın, yaptıranın kim olduğunu 
öğrenmiş olursunuz. Ve bu kişiler 
mutlaka ilim-irfan sahibi kıymetli 
kişilerdir genellikle. 

Biz tarihimizin peşine düştüğümüzde 
şunu gördük ki bu medeniyeti 

oluşturan irfan ehlinin sayısı oldukça 
fazladır. Bu irfan ehli şahsiyetler 
halkı da idarecileri de yetiştirmiş ve 
topluma yön vermişlerdir.
Böyle bir gerçeklik ışığında 
medeniyete yön vermiş bu irfan ehli 
şahsiyetleri görünür kılma arzusu 
bizde; kendilerinin kabirlerini bulup 
kendilerini tanıtmak şeklinde hizmete 
dönüştü ve bu ilmi, dini, fikri, siyasi 
şahsiyetleri anlatmak, bilinirliklerini 
arttırmak ve topluma onları 
göstererek bir büyük eğitim faaliyeti 
ile onların eserlerine ilgiyi arttırmak, 
yaptıkları eserleri onartmak ve 
topluma kazandırmak hedefine 
dönüştü. Şu ana kadar 258 adet 
ilim-irfan sahibi insanın kabirlerine 
tabela takarak ve video çekimleri 
ile kendilerinin tanıtımını yaptık ve 
insanların bu konuya duyarlılığını  
arttırdık, sivil toplum kuruluşlarını 
harekete geçirdik, kamu kurumlarını 
TV’de yaptığımız bilgilendirme 
çalışmaları ile halka duyurduk, sosyal 
medyayı da kullanarak tarihimize 
sahip çıkmanın en kolay yöntemini 
halka göstermiş olduk inşallah. 
Türkiye’de hatta dünyada Osmanlı 
İmparatorluğu’nun eserlerine sahip 
çıkarsak, ümmet şuuru ile ilim-irfan 

aşkını tekrar canlandırabilirsek yine 
özlenen bir devlet, millet ve ümmet 
olacağımız kanaatindeyiz.
Bu inançla ve umutla bütün eski 
eserlere, türbe ve hazirelerdeki 
ilim adamlarına tabela hizmeti 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 
Böylelikle halkımıza âlimlerimizi, fikri, 
siyasi, dini ve askeri büyüklerimizi 
tanıtarak, onların eserlerinin 
bilinirliğini arttırarak ve koruma altına 
alınmalarını sağlayarak, eserler 
yok olmadan ve yok edilmeden 
bu eserlerin gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamış olacağız.

“Tarihe Vefa Tabela Hizmeti” 
hareketinde gönüllü ekibimizde 
bendeniz Halit Develioğlu, UYD 
Başkanı Oğuz Kirişçi, Araştırmacı 
Ahsen Gökçe, Abdullah Koç ve 15 
kişiye yakın bir topluluk birlikte hareket 
ediyoruz. Ekipte iş paylaşımı yapıp; 
Fatih, Üsküdar, Eyüp Sultan gibi tarihi 
semtler ile birlikte Anadolu’da 7 ilde 
medfun tarihi şahsiyetlerin yerlerini 
belirleyip, TDV İslam Ansiklopedisi, 
Sefine’tül Evliya ve Hadikatül Cevami 
vb. eserlerden bu şahsiyetlerle ilgili 
dokümanları temel alarak bilgilendirme 
levhasını hazır hale getiriyoruz.

ŞU ANA KADAR 258 
ADET İLİM-İRFAN SAHİBİ 
İNSANIN KABİRLERİNE 
TABELA TAKARAK VE 
VİDEO ÇEKİMLERİ İLE 
KENDİLERİNİN TANITIMINI 
YAPTIK VE İNSANLARIN BU 
KONUYA DUYARLILIĞINI  
ARTTIRDIK, SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARINI 
HAREKETE GEÇİRDİK, 
KAMU KURUMLARINI TV’DE 
YAPTIĞIMIZ BİLGİLENDİRME 
ÇALIŞMALARI İLE 
TARİHİMİZE SAHİP 
ÇIKMANIN EN KOLAY 
YÖNTEMİNİ HALKA 
GÖSTERMİŞ OLDUK.

TARİHE VEFA GÖSTEREBİLME GAYRETİNDE YAPILAN
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F ilistin toprakları üzerinde 16. 
yüzyıldan beri süren Osmanlı 
Devleti’nin hâkimiyeti, I. 

Dünya Savaşı yıllarında önemli 
ölçüde güç ve toprak kaybı 
yaşadığı yıllara kadar devam 
etmiştir. I. Dünya Savaşı’nın 
ardından Osmanlı Devleti’nin 
Filistin topraklarından çekilmesiyle 
birlikte bölgenin yönetimi 
İngilizlerin eline geçmiş, İngilizler 
de Filistin’de geçici bir askerî bir 
yönetim kurmuş, daha sonra 1922 
tarihinde Milletler Cemiyeti’nde 
alınan karar ile Filistin resmen 
İngiliz vesayet yönetimine 
bırakılmıştır. 

İngilizlerin daha öncesinde, 1917 
tarihinde ortaya koyduğu Balfour 
Deklarasyonu ile burada Yahudiler 
için vatan toprağı oluşturmak 
istediği bilinmekteydi. İngiltere 
Dışişleri Bakanı Arthur Balfour’un 
Siyonist Dernekleri Başkanı Lord 
Rothschild’e yazdığı mektup 
bugün Balfour Deklarasyonu 
olarak anılmaktadır. Bu mektupta 
Arthur Balfour, Rotschild’e 
“İngiltere, Filistin’de Yahudi 
halkı için bir milli yurdun tesisini 
olumlu karşılamaktadır.” ifadelerini 
kullanmıştır. Böylece İngilizlerin 
Siyonistlerin bölgedeki emellerine 
karşı tutumu açıkça belli olmuştu. 
Bu sebeple İngiliz mandası 
yönetimi sırasında özellikle Avrupa, 
Rusya ve Ukrayna’dan on binlerce 
Yahudi sistematik şekilde Filistin’e 
göç etmişti. 

1945 yılına gelindiğinde II. 
Dünya Savaşı’nın sonuçlarından 
biri olarak Birleşmiş Milletler 
kurulmuştu. Filistin’de Filistinliler 
ile Yahudiler arasındaki çatışmaları 
engelleme konusunda zorluk 
yaşayan İngiliz yönetimi, Balfour 
Bildirisi’nde de ortaya koyduğu 
Yahudilerin Filistin’de vatana sahip 

HUKUK

SELF-DETERMİNASYON 
İLKESİNİ İHLALİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN Uluslararası bir kural olmasına rağmen uygulanmayan Self-determinasyon ilkesinin süreçleri...

Arif Erdem Aktaş
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yılında Filistin topraklarındaki 
Yahudi nüfusun oranı 83 bin 
kişiyle %11 iken,1944 yılında 
bu oran 530 bin kişiyle %31’e 
yükselmişti. Şüphesiz yüzyıllardır 
bu topraklarda yaşayan 
Filistin halkı bu kadar kısa bir 
sürede topraklarına göç edip 
topraklarının büyük bir kısmının 
gasp edilmesine haklı olarak karşı 
çıkıyordu. Zira BM Antlaşması’nın 
1. maddesinde yer alan ve 
günümüzde uluslararası hukukun 
temel ilkelerinden biri olarak 
kabul edilen self-determinasyon 
ilkesi, yani “halkların kendi 
geleceklerini belirleyebilmesi 
ilkesi” göz önüne alındığında 
Filistin halkının kendi geleceğini 
belirleme noktasındaki haklarının 
ellerinden alındığı açıkça 
görülmekteydi.  Öte yandan 
Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin 
22. maddesinin 4. fıkrasına göre, 
Osmanlı hâkimiyetinde bulunan 
Filistin topraklarına, geçici olarak 
kurulan manda rejiminden sonra 
gereken şartlar oluştuğunda 
kendi kaderini tayin etme hakkı 
verilmişti. Buna rağmen BM bu 

BİR ÜLKENİN, KENDİ 
GELECEĞİ İLE İLGİLİ 
YALNIZCA KENDİSİNİN 
KARAR ALABİLECEĞİNİ 
GÜVENCE ALTINA ALAN 
BİR ULUSLARARASI 
HUKUK KURALI OLAN 
SELF-DETERMİNASYON 
İLKESİ BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER KURULUŞ 
SÖZLEŞMESİNDE 
DÜZENLENMESİNE 
RAĞMEN FİLİSTİN 
TOPRAKLARINI TAKSİM 
PLANIYLA BİRLİKTE 
BM’NİN KENDİSİ 
TARAFINDAN YOK 
SAYILMIŞTIR.

kararıyla Filistin’in bu hakkını 
gasp etmiş ve toprakların büyük 
kısmını Yahudilere bırakmıştı.

Yüzyıllardır bu topraklarda 
yaşayan Filistinlilerin toprakları, 
büyük çoğunluğu yirmi sene 
içinde sistematik olarak göç 
etmiş Yahudilere yurt olarak 
verilirken bölgede herhangi bir 
halkoylaması vs. yapılmamıştı. 
BM bu kararı vererek uluslararası 
hukukun temel ilkelerinden biri 
olan self-determinasyon ilkesini 
açıkça ihlal etmiş, ayrıca kendi 
kuruluş antlaşmasının temel 
ilkelerinden birini yine kendisi 
yok saymıştı.
Siyonist Yahudiler ise bu kararı 
uzun vadede yetersiz bulsa 
da devletleşmenin ilk adımı 
olarak olumlu karşılamıştı. Yirmi 
yıl önce kitlesel olarak göç 
etmeye başladıkları -hâlâ Orta 
Avrupa ve Rusya’dan göçler 

hızla sürüyordu- Filistinlilerin 
topraklarında devlet kurma 
yolunda büyük bir adım atmışlardı.

Bir ülkenin, kendi geleceği ile 
ilgili yalnızca kendisinin karar 
alabileceğini güvence altına alan 
bir uluslararası hukuk kuralı olan 
self-determinasyon ilkesi Birleşmiş 
Milletler kuruluş sözleşmesinde 
düzenlenmesine rağmen Filistin 
topraklarını taksim planıyla birlikte 
BM’nin kendisi tarafından yok 
sayılmıştır. Böylelikle BM kendi 
ilkelerini yok saymıştır. Bunun 
sonucunda Filistin toprakları 
üstünde Filistinlilerin izni ve rızası 
olmaksızın bir Yahudi Devleti 
kurulmuş ve devlet olarak işgal 
toprakları, taksim planı da hiçe 
sayılarak kat be kat artırılmaya 
devam edilmektedir. Buna rağmen 
BM’nin yıllardır İsrail’in bu işgal 
faaliyetlerine karşı hiçbir somut 
adım atmaması dikkat çekicidir. 

olmaları amacının gerçekleşmesine 
yönelik olarak 2 Nisan 1947’de 
BM’ye Filistin topraklarının 
Yahudilerle Filistinliler arasında 
paylaştırılarak kendi vesayetini 
sonlandırmayı teklif etmiştir. 
Bunun üzerine 25 Kasım 1947 
yılında BM Genel Kurulu’nda 
kabul edilen 181(II) sayılı 
karardaki “Taksim Planı” ile Filistin 
toprakları, Yahudiler ile Filistinliler 
arasında paylaştırılmış, Yahudilere 
Filistinlilerin topraklarında vatana 
sahip olma şansı tanınmıştır. Bu 
Taksim Planı’na göre en geç 
1 Ekim 1948’e kadar bir Arap 
Devleti ve bir Yahudi Devleti 
kurulacak ve Filistin sekiz parçaya 
bölünecekti. Üç parçası Arap 
Devletine ve üç parçası da Yahudi 
Devletine verilecekti. Yedinci 
parça olan Yafa şehrinde bir 
Arap yerleşim yeri kurulacaktı 
ve sekizinci parça olan Kudüs, 
silahtan arındırılmış ve Birleşmiş 
Milletler yönetiminde uluslararası 
statülü bir bölge olacaktı. 
Bu karar, Filistin topraklarının 
%56’sında bir Yahudi Devleti’nin 
kurulmasını öngörüyordu. 1922 

HUKUK
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DENGEYE
ÖZŞEFKATTEN

Bir kelebeğin sadece kanat çırpmasından oluşan küçük 
bir hareketin başka bir sistemi etkileyecek oranda büyük 
sonuçlar doğurabilir. O nedenle evrende küçük şey yoktur.

Hatice Fahrunnisa

Toplumun yapı taşını 
oluşturan insan, kendini 
bildiği, çevresi ile 

olan ilişkilerini düzenlediği ve 
davranışlarını dengelediği ölçüde 
kendine merhamet etmiş olur. 
Bu merhamet sadece kendisiyle 
sınırlı kalmaz yakın çevresine 
ve hatta tüm âleme dalga dalga 
yayılır. Kelebek etkisi târif edilen 
bu olgunun kendisi küçük olsa bile 
sonuçları büyüktür. Bir kelebeğin 
sadece kanat çırpmasından oluşan 
küçük bir hareketin başka bir 
sistemi etkileyecek oranda büyük 
sonuçlar doğurabilir. O nedenle 
evrende küçük şey yoktur. Her 
olay kendi açısından büyüktür ve 
sonuca tesîr eder.
İnsan yaşamı ile bunu 
ilişkilendirdiğimizde ise 
bizim yaptığımız herhangi bir 
hareketin bir başka yaşama 
etkisi olabileceğidir. Evren ve 
hayat bir bütündür. Parça ise 
bütünün habercisidir. Parçadaki 
her değişiklik iyi ve kötü olsun 
bütünü etkiler. O yüzden 
Peygamber Efendimiz mü’minlerin 
birbirlerini sevmede ve merhamet 
göstermede bir beden 
gibi olduğunu ifade 
eder. Bu bedenden bir organ 
rahatsızlanınca tüm beden ıstırap 
içinde kalacaktır. 

İnsan Allah’ın merhametinin, 
adâletinin, cömertliğinin 
yansımalarını yaşamına geçirerek, 

hayatın sebebi, varoluşun hakîkati 
olan muhabbet ile denge kurmaya 
çalışmalıdır. Muhabbet ile kurulan 
bu denge bir rahmet vesilesidir.

Öz şefkâtten başlayan, 
ailede merhamet ile devam 
eden, çalışma ortamımıza ve 
sosyalliğimize taşınan merhamet, 
yaşamımızın tüm alanlarını kapsar. 
Algı ve niyetlerimizin temelinde biz 
farkında olmasak bile yatan esas 
duygu da budur. 

Merhameti unutursak adâletsiz 
oluruz. Merhameti unutursak, 
hükmedici, maddeye tutkun 
ve talepkâr, aynı zamanda 
saldırgan oluruz. Egoist 
davranırız. Merhameti unutursak, 
başkalarına karşı güvensiz oluruz. 
Ayağımız yere basmaz ve daima 
kendimizi yetersiz buluruz. Kişi 
öz benliğini yaraladığından 
kendi başkalarından aşağı 
görür ve yersiz bir acıma 
duygusuna kapılır. Bu şekilde 
davranıldığındaysa hislerini 
saklayan bir yapı açığa çıkar. 

Kontrolün elimizde olmadığını 
düşünürüz kimi zaman. Kimi 
zamansa öfkenin bize verdiği 
cesaretle pire için yorgan 
yakarız. Bu gelgitler sırasında 
içine girdiğimiz durum nedeniyle 
aldığımız anlık etkilere otomatik 

tepkiler veririz. Ne yaptığımızın 
farkına bile varmayız. Bu döngü 
çok sık yaşanır. Karşılaştığımız 
olayların yalnız bizim başımıza 
geldiğini düşündüğümüz bile olur. 

Rabb’ül Alemin, Ahzap Sûresinin 
72. Âyetinde emanetini dağlara, 
arza ve arşa sunduğunu fakat bu 
emaneti yalnızca insanın üstüne 
aldığını söyler. Istılahta emanet 
için pek çok anlam verilmiş. 

Dini teklifleri, farzları, insana 
ihsan edilen tüm 

nimetleri emanet tanımının içine 
almak mümkün. Ancak tüm 
bunlar insanın kendine fayda 
vermesi için elzem olan olaylardır. 
Kişi yapması gerekenlerden 
kaçmamalıdır zîra bu sebepler 
onun kemâl bulması içindir. Allah 

(cc) öyle merhametlidir ki, kuluna 
kaldıramayacağı yükü hiçbir vakit 
vermemiştir, vermeyecektir. 

İnsanın kemâli de ancak 
karşılaştığı olaylara verdiği 
tepkilerin dengesi ile mümkündür. 
Farkındalığa ulaşmadığımızda 
yaşam içinde hadiselere karşı 
iki tür tepki veririz. Bu ya aşırı 
davranmak yahut geri çekilme 
şeklinde olur. O an sağlıklı 
düşünemeyiz. Doğruyu ya 
da yanlışı ayırt edecek gücü 
kendimizde bulamayabiliriz. Bizi 
öfkelendiren birine karşı çıkışımız 
esnasında “bir dakika dur, 
nefes al” demeden savunmaya 
geçtiğimiz veya karşı atakla 
saldırdığımız sürece benliğimizi 
tanımamız çok zor olacaktır. 
Nerede nasıl tepkiler gösterdiğini 
bilmeyen insan kendini 
tanıyamaz, benliğini bilemez. 

Kendini tanıyamayan yâni “dur, 
düşün” ilkesinden uzak kalan 
kişi Rabbinin kendisine kâmil 
olması için önüne koyduğu yolları 
bilemez.

Bu bilinç olmadığında her 
alanda sıkıntılar baş gösterir. 
Özellikle de kazancımızla, 
evlatlarımızla, sevdiklerimizle 
problemler yaşamaya başlarız. 
Oysa bu sıkıntılar Rabbimizin bizi 
güçlendirmesi için gönderdiği 
tutunup çıkmamız gereken 
sebeplerdir. Biz bunları sıkıntı 
olarak değerlendirdikçe, 
gereğinden fazla ve yanlış 
anlamlar yükleyerek itîbar ettikçe 
kör kuyulardan çıkamayız. Bu 
sıkıntılar, kemal adımlar atmak 
için değerlendirildiğinde dimdik 
ayakta durmamızı sağlayacaktır. 
Kendimizin efendisi olarak 
ve evrensel bilinç farkındalığı 

MERHAMETİ 
UNUTURSAK ADÂLETSİZ 
OLURUZ. MERHAMETİ 
UNUTURSAK, 
HÜKMEDİCİ, MADDEYE 
TUTKUN VE TALEPKÂR, 
AYNI ZAMANDA 
SALDIRGAN OLURUZ. 
EGOİST DAVRANIRIZ. 
MERHAMETİ 
UNUTURSAK, 
BAŞKALARINA KARŞI 
GÜVENSİZ OLURUZ. 
AYAĞIMIZ YERE BASMAZ 
VE DAİMA KENDİMİZİ 
YETERSİZ BULURUZ. 
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kazanmış bir birey özelliği ile 
yaşama devam edebilmek için en 
güzel fırsatlarımızdır. Kulluğun en 
güzel izhârıdır ayrıca.

Farz edelim ki, kol kaslarınız 
zayıf ve doktor size bir egzersiz 
programı veriyor. Spor salonunda 
çalışmaya başlıyorsunuz, ilk anda 
canınız elbet yanacak, kolunuz 
ağrıyacak belki de dayanamaz 
bir noktaya geleceksiniz. Ancak 
sabırla devam ederseniz zaman 
içinde kolunuz güçlenecek ve o 
sıkıntı olarak addettiğiniz ağırlıklar 
sizi zorlamayacak. Yaşam da spor 
salonu gibidir. Olaylar, sıkıntılar, 
sorunlar son nefesimize kadar 
hep olacak. Bizim onlara ne kadar 
itîbar edip etmediğimizi, dengede 
olup olmadığımız belirleyecek.

Bu konuda Rabbimiz bizlere 
şöyle seslenir; “Andolsun ki sizi 
biraz korku ve açlık; mallardan, 
canlardan ve ürünlerden biraz 
azaltma (fakirlik) ile deneriz. 

ZULÜM, ADALETSİZ 
DAVRANMAK EZİYET 
VE CEFA ETMEK 
DEMEKTİR. İNSAN EN 
BÜYÜK ZULMÜ SIRAT-I 
MÜSTAKİM ÇİZGİSİNDEN 
YÂNİ DENGEDE 
YAŞAMAKTAN SAPARAK, 
KENDİ HAK ETTİĞİNİ 
KENDİNE VERMEMEKLE 
YAPAR. İTİDÂLİ 
SAĞLAYAN KİMSE 
YERİNDELİK BİLGİSİNİN 
FARKINDADIR. HEM 
KENDİSİNİN HEM DE 
TOPLUMUN HAKKINI 
VERİR. İTİDÂL; İKİ 
AŞIRI TUTUM VE 
DAVRANIŞ ARASINDAKİ 
ORTA HÂL OLARAK 
TANIMLANABİLİR.

(Ey Peygamber!) Sabredenleri 
müjdele!” (Bakara 155)

Bu denemelerden ancak kişiyi 
dengeye taşıyan algılarla çıkmak 
mümkün. Yâni sırat-ı müstakim 
üzere yaşamakla bu imtihan 
geçilebilir. Dosdoğru ve açık bir 
yoldur bu. 

Aracınızla bir seyahate çıktığınızda 
eski ve bozuk yolları değil 
artık otobanı tercih edersiniz. 
Hem daha kolay hem daha 
hızlı bir yolculuk yaparsınız. Bu 
tercihin mali bir bedeli vardır 
elbette. Rabbimiz bizim hayat 
yolculuğunda hızla yol almamız 
ve meşakkatsiz bir biçimde 
hakikate vasıl olmamız için 
ana yolu tercih etmemizi ister. 
Ödeyeceğimiz bedel ise yanlış 
algılarımızı düzenlenmek ve 
gereken sabır göstermektir. Tıpkı 
âyette müjdelenenler gibi olmak 
için. Bu yolu göstermesi, Allah’ın 
Rahmân ve Rahîm olarak kulunu 

merhametle kuşatmasıdır. İstenilen 
bu yolu takip etmek ise insanın 
kendine göstereceği en büyük 
merhamettir.

İTİDALE GİDEN YOL 
“Bizi dosdoğru yola ilet” (Fatiha 6)

Şefkât ve merhamet de diğer tüm 
duygular gibi özümüzde yâni iç 
âlemimizde başlar. Yaşamımızın 
büyük bir kısmı yarış hâlinde 
geçiyor. Hep en zirveler için 
kendimizi motive ediyoruz. Yüksek 
ve sarp bir tepeye tırmanır gibi 
yaşamaya başladık. İşin ilginç 
tarafı ise başarı elde ettiğimiz 
ve iyi sonuç aldığımız işlerle ilgili 
gördüğümüz takdirler bizi huzurlu 
kılmaya yetmiyor. Özümüze 
dönük olması gereken şefkâtimiz 
kısırlaştı. Bunun bir sonucu olarak 
kendimize acımasızca davranıyor 
yıkıcı eleştirilerde bulunuyoruz. 
Ardından ise yetersizlik duygusu 
ve ulaşamama hissi yaşıyoruz. 
Tüm bunların cenderesinde 

yaşarken kendimizi sevmediğimizin 
bile farkına varamıyoruz. 

Kimi zaman çevremizde 
duyduğumuz olumsuz sesleri 
şartsız kabullenerek kendimize 
haksızlık ediyoruz. Kimi 
zamansa teselliye en çok ihtiyaç 
duyduğumuz anda duygu ve 
düşüncelerimizi görmezden 
geliyoruz. En önemlisi bununla 
da yetinmeyerek tüm bu gücün 
ve kuvvetin bizden olduğunu 
varsayıyoruz. Bu şekilde sonu 
olmayan bir yarışmanın içinde 
koşmaya devam ediyoruz.

Oysa yüce Allah bize şu uyarıyı 
yapıyor; “Şüphesiz ki Allah, 
insanlara (gücünün üstünde bir 
şey yükleyerek) hiçbir şekilde 
zulmetmez. Fakat insanlar ( 
Allah’tan uzaklaşarak nefislerine 
uyarak kendi ) kendilerine 
zulmederler.” (Yunus, 44)

Zulüm, adaletsiz davranmak eziyet 
ve cefa etmek demektir. İnsan 
en büyük zulmü sırat-ı müstakim 
çizgisinden yâni dengede 
yaşamaktan saparak, kendi hak 
ettiğini kendine vermemekle 
yapar. İtidâli sağlayan kimse 
yerindelik bilgisinin farkındadır. 
Hem kendisinin hem de toplumun 
hakkını verir.

Adl kökünden mastar olup klasik 
sözlüklerde “iki aşırı tutum ve 
davranış arasındaki orta hâl” 
şeklinde tanımlanan itidâl, bu 
genel tanım çerçevesinde “orta 
hâlde bulunma, ölçülü ve ılımlı 
olma, soğukkanlılık, denge, 
düzgünlük, doğruluk” şeklinde 
açıklanmıştır; ayrıca adâlet 
kelimesinin bir anlamının da “itidâl 
ve istikamet” olduğu TDV İslâm 
Ansiklopedisi’nde anlatılır.

Felsefi açıdan itidâl, kişinin 
karakterinin aşırılıkta yahut 
zayıflıkta olmaması, dengeli olması 
anlamına gelir. Kadim tıpta ise 
“Anasır-ı Erbaa” şeklinde ifade 
edilen insanın köklerini temsil 
eden fizyolojik salgılardır. Yâni 
dört unsurun bedende dengeli bir 
hâlde bulunmasıdır.

Kur’ân-ı Kerîm’de itidâl kelimesine 
direkt rastlamıyoruz. Fakat aynı 
kökten olan “adele” fiili bir âyette 
şöyle geçer; “O Allah ki seni 
yarattı, düzenine koydu, düzgün 
şekilde yarattı ve i’tidal verdi.” 
(İnfitar, 7)

İnanç esasları ile ele alındığında 
itidâl “sırât-ı müstakîm” yâni 
her türlü yanlıştan, zayıflıktan 
ve aşırılıktan uzak bir iman ile 
orta yolda ilerlemek demektir. 
Peygamberimiz örnek yaşamında 
bu kavrama normal (vasat) 
yol demektedir. İtidal ile 
ilgili yaşamımızın her alanını 
kapsayacak kadar çok Hadis-i 
Şeriflere rastlamaktayız.

İşte onlardan birisi şudur; “İfrat 
ve tefritten uzak dur, vasatı tercih 
et; çünkü işlerin en hayırlısı orta 
olanıdır.” (Beyhaki)

Bize bizden daha şefkâtli ve 
merhametli olan, âlemlere rahmet 
olarak lütfedilen Peygamber 
Efendimiz sağlığımızdan, aile 
ilişkilerimiz ve işimize kadar her 
konuda dengede olmamızı salık 
vermiştir.  Bizi kemalât olarak 
tarif ettiğimiz olgun davranışa 
götürecek yolun bu olduğunu 
sıkça beyân etmiştir. 

Sahabe neslinden sonra gelen 
Tâbiin’in büyük âlimlerinden ve 
devrinde Sana şehrinde kadılık 
yapmış Hak dostlarından Vehb bin 
Münebbih şöyle der; “Her şeyin iki 
ucu ve bir ortası vardır. Bu uçların 
birinden tutulursa, diğer uç ağır 
basar; ortasından tutulursa, iki 
uç da dengede kalır. Öyleyse her 
şeyin ortasından tutmaya bakın!”.

Muhiddin Arabî Hazretleri de 
itidâlin vahdetin bir gölgesi 
olduğunu söyler. Şeytan ise 
Hakk’ın gölgesinden kaçar, ona 
tahammül edemez. Bu yüzden 
de bu gölgenin alanına aşırılık 
yönleri ile adım atmaya çalışır. 
Bundan aciz kalırsa zayıflığı 
bize din zannettirir. Bu yüzden 
Emîrü’l-Mü’minîn Hazreti Ali şöyle 
buyurmuştur; “Cahil birini ya ifrat 
ya da tefrit üzere görürsün. Çünkü 

cahil, şeytanın oyuncağıdır.” 

İbn-i Sinâ ise fazlalık yahut 
zayıflığa yönelen sapmaları 
hayvani duyguların doğurduğu 
sonuçlar olarak görür ve itidâli 
insana has düşünme gücünün 
eseri ve dengesizlik karşısında bir 
özgürlük olarak tanımlar.

Kişi itidâlde olmadıkça kendinde 
Hakkı açığa çıkaramaz. Faziletli 
olarak nitelenen her şey, 
“normal” bir tavır sergilemektir. 
Bu durumdan sapmak ya fazlalık 
ya da eksiklik sayılır. Fazlalık 
yönünde aşırıya gitmeye “ifrat”, 
zayıflık yönünde de aşırıya 
gitmeye de “tefrit” denir. Tefrit 
düşünce, duygu, söz veya 
eylemlerimizde gevşek ve 
ihmalkâr davranmak, geri kalmak 
demektir. 

Birkaç örnek verelim. 

Havf, Allah’tan korkmak, reca 
ise Allah’ın rahmetini ümit etmek 
demektir. Allah’ın rahmetinden 
ümit kesmek ifrat bir davranıştır. 

Bu davranış yüce kitabımızda 
ifadesini şöyle bulur; “Allah’ın 
rahmetinden ancak sapıklar, 
kâfirler ümit keser.” (Hicr, 56 )

Allah’tan korkmayıp rahmetini 
garanti bilmek ise tefrit bir 
davranıştır. Bir Hadis-i Şerifte 
Efendimiz bu hususu ahmaklık 
şeklinde şöyle tanımlar; “Her 
istediğini yapıp, rahmete 
kavuşacağını ümit eden ahmaktır.” 
(Tirmizi)

İtidal davranışı ise ikisinin 
arasında yâni ifrat ve tefrit 
arasında davranmaktır. 
Peygamberimiz bunu şu şekilde 
bizlere duyurmuştur; “Havf ve 
reca arasında bulunan mü’min, 
umduğuna kavuşur, korktuğundan 
emin olur.” (Tirmizi)

İbadetlerde de ifrat ve tefrit 
davranışlarımız vardır.  Emredilen 
kulluk görevlerini yerine 
getirmekten kaçınmak ve az 
ibadet etmek gevşekliktir yâni 
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PEYGAMBER 
EFENDİMİZ BİZ 
MÜSLÜMANLARI 
İTİDÂLLİ OLMAK 
KONUSUNDA 
BİRÇOK HADİSİNDE 
UYARIR. ÖRNEĞİN BİR 
HADİS-İ ŞERİF’İNDE; 
“BİR KİMSEYİ GÜNÜN 
BİRİNDE, ARANIZIN 
AÇILABİLECEĞİNİ 
HESABA KATARAK 
SEV. BUĞZ ETTİĞİNE 
DE GÜNÜN 
BİRİNDE DOST 
OLABİLECEĞİNİ 
DÜŞÜNEREK 
BUĞZ ET.” 
BUYURMUŞLARDIR.

tefrittir. Âyeti Kerime’de tefrit için 
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye 
kapılmayın. Eğer inanmışsanız, 
üstün gelecek olan sizsiniz.”(Âl-i 
İmran,139) hitabı vardır.

Gece gündüz diğer işleri ihmal 
ederek hep ibadet etmek ifrat 
davranışıdır. Çünkü Allah bizden 
diğer yükümlülüklerimizden el 
çekmemizi istemez. Bununla 
birlikte gücümüzün yetmeyeceği 
sorumluluklar yüklemez. Gücünün 
yetmediği şekilde ibadet etmeye 
çalışmak da mesela geceleri hiç 
uyumadan namaz kılmak, hanımı 
ile halvetten uzak kalmak, Allah’ın 
helal kıldığı yiyecekleri kendisine 
haram kılmak ve sürekli oruçlu 
olmak da ifrat davranışıdır ve 
nefse zulümdür. Peygamberimiz 
bir Hadis-i Şeriflerinde bu hususu 
şu şekilde açıklığa kavuşturur; 
“Din kolaylıktır. Bir kimse, onu 
ince eleyip sık dokursa, din ona 
mutlaka galip gelir. Öyle ise, 

ifrat ve tefritten sakının, orta yolu 
tutun.” (Buhari)

Bir gün on kadar sahabe âhiret 
için daha fazla nasıl ibadet 
edebiliriz diye istişare etmek 
için bir araya gelirler. Osman bin 
Maz’ûn’un (ra) evinde toplanırlar 
ve bazı kararlar alırlar. Ardından 
Hz. Ali ile Abdullah bin Amr bin 
As (ra) ve Osman bin Maz’ûn (ra) 
ne gibi nafile ibadetler yaptığını 
öğrenebilmek için Peygamber 
Efendimizin (sav) evine 
giderler. Peygamber Efendimizi 
evinde bulamazlar ve eşlerine 
Peygamberimizin nasıl nafile 
ibadet ettiğini sorarlar. 

Aldıkları cevaplar karşısında,  
nafile ibadetlerini az bulurlar ve 
“Peygamberin yanında biz kimiz 
ki!.. Onun geçmiş ve gelecek 
bütün günahları bağışlanmıştır.” 
derler. Peygamber Efendimiz 
Rabbine şükreden bir kul 

olabilmek için bazı geceler 
ayakları şişinceye kadar namaz 
kılmaktaydı. Fakat onlar daha 
fazlasını yapmak istediler ve 
içlerinden biri; “Ben, yaşadığım 
müddetçe geceleri hep namaz 
kılacağım” dedi. Diğeri; 
“Ömrüm boyunca hep oruç 
tutacağım, asla oruçsuz günüm 
olmayacak” dedi. Bir diğeri de 
“Kadınlardan uzak kalacağım 
ve hiç evlenmeyeceğim.” dedi. 
Bu kararlardan sonra Osman 
bin Maz’ûn (ra), geceleri namaz 
kılıp, gündüzlerini de oruçla 
geçirmeye başladı. Eşini ihmal 
ediyor, sorumluluklarını yerine 
getiremiyordu.

Bunun üzerine Resûlullah 
(sav), Osman bin Maz’ûn’u (ra) 
yanına çağırarak; “Yoksa benim 
sünnetimden (hayat tarzımdan) yüz 
mü çevirdin?” diye sormuştur. 

Yine Resûlullah (sav), bu 

kararları alanlara, kendilerini 
dünyadan tamamen uzaklaştırmayı 
düşünenlere ve o sahibelerin 
özelinde bütün ümmetine şöyle 
buyurmuşlardır; 

“Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? 
Allah’a yemin ederim ki, Allah’tan 
en çok korkanınız ve Ona karşı 
gelmekten en çok sakınanınız 
benim. Böyle olduğu hâlde ben 
bazen oruç tutuyor, bazen de 
tutmuyorum. Gecenin bir kısmında 
namaz kılıyor, bir kısmında 
ise uyuyorum ve kadınlarla da 
evleniyorum. Benim sünnetimden 
yüz çeviren, benden değildir.” 
(Buhârî, Nikâh, 1) 

Günlük yaşamımıza Hz. 
Peygamberden kanıt oluşturacak 
bu tür itidâl örneklerini 
çoğaltabiliriz. 

Bir yöneticinin idaresinde bulunan 
çalışanlarına sert, öfkeli, kaba 
davranması ifrat davranıştır. 
Sorunlarıyla hiç ilgilenmemesi, 
çalışılan ortam hakkında gerekli 
bilgileri sunmaması, yardımcı 
olmaması ise tefrit davranışa 
örnektir. Orta yolu yâni itidâli 
takip etmeli ki çalışan ne fazla 
yumuşaklıktan dolayı şımarıp haddi 
aşsın ne de fazla sert tepkilerden 
dolayı işini yapamaz hâle gelsin. 

Bir kimseyi aşırı sevip, bütün 
sırlarını ona vermek, fazla yakınlık 
kurmak ifrat davranışa bir örnek 
teşkil edebilir. Sevgisini hiç belli 
etmemek, her şeyini ondan 
gizlemek de yine tefrit davranışın 
bir misalidir. En güzeli orta yol 
olan arkadaş canlısı, iyimser ve 
düşünceli davranmaktır. 

Peygamber Efendimiz sav bu 
konuda bizleri şu şekilde uyarır; 
“Bir kimseyi günün birinde, aranızın 
açılabileceğini hesaba katarak sev. 
Buğz ettiğine de günün birinde 
dost olabileceğini düşünerek buğz 
et.” (Tirmizi)

Kişisel sağlığımızı ve yaşamımızı 
ilgilendiren mevzularda da itidâl 
önemli bir yer tutar. Çok uyumak 
ifrattır, gerekenden az uyumak 

ise tefrittir. İhtiyaç kadar uyumak 
vasattır. Bu durum kişiye göre 
elbette değişebilir. O yüzden bu 
tespit kişisel potansiyel ve ihtiyaçlar 
üzerinden yapılmalıdır.

Kibirli ve egoist davranmak ifrat, 
aşırı tevazu da tefrittir. Gerektiği 
kadar tevazu ise itidâldir. Kendinden 
aşağı olanlara karşı tevazu 
göstermek iyi ise de bunun ifrata 
kaçmaması, yâni aşırı olmaması 
gerekir. Aşırı olan tevazuya temelluk 
denir. Temelluk, ancak üstada ve 
âlime karşı caizdir. Hadis-i Şerifte, 
“Temelluk, Müslüman ahlakından 
değildir” buyurulmuştur.

Gün içinde dengeden uzaklaşıp 
sinirlendiğimiz zamanlar olur. Bunun 
da ifratı ve tefriti vardır. Aşırı öfkenin 
sonucunda saldırganlaşmak ifrattır. 
Hadis-i Şerifte, “Öfkenin ifratı 
imanı bozar” buyurur Peygamber 
Efendimiz. (Beyhaki) 

Gerektiği yerde tepkimizi ortaya 
koyamama ve kaçma davranışına 
korkaklık denir. Şecaat yâni cesaret 
ve yiğitlik ise orta yoldur. İmam-ı 

Şafii buna dikkat çekmek için ağır 
bir benzetmede bulunur; “Şecaat 
gereken yerde, korkan kimse, 
eşeğe benzer”. 

Sırat-ı müstakim olan orta yolu 
bulabilmemiz için bizleri yüce 
Allah gerekli tüm hikmetli bilgilerle 
donatmıştır. Bu hikmetler Kur’ân’ın 
tertemiz sayfalarında ve Efendimizin 
(sav) örnek yaşamındadır. 

Bizler hakikatin şahitliğini yapmakla 
yükümlüyüz. Bulunduğumuz her 
ortamda, her olay karşısında itidâlin 
en güzel öneklerini göstermekle 
ödevliyiz. Bugün dünyanın herhangi 
bir yerinde, bir insanın canı 
yanıyorsa, kimsede suç bulmayalım. 
Kabahati kendi tefrit davranışımızda 
arayalım.

Bu konuyu şu âyete yürekten âmin 
diyerek kapatalım; “Ey Rabbimiz! 
Günahlarımızı ve işlerimizdeki 
aşırılıkları bağışla -bizi itidâli 
davranışlara sevk et- adımlarımızı 
sağlamlaştır ve kafirlere karşı bize 
yardım et!” (Al-i İmran, 3/147)
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İnanç turizmi açısından büyük önem arz eden ve dünyada toplamda 33 tane bulunan 
Ashab-ı Kehf mağaralarından Azerbaycan’dakini ziyaret ettik. 

NAHÇIVAN’DA 
ASHAB-I KEHF’E TANIK OLMAK

Resul Orman

T arihe yolculuk gayesiyle 
dünyanın çeşitli 
bölgelerinde yer alan 33 

Ashab-ı Kehf mağarasından biri 
olan Azerbaycan’ın özerk bölgesi 
olan Nahçıvan’da yer alan, 
herkesin kutsal olarak kabul ettiği, 
dualar edilerek adakların kesildiği 
Ashab-ı Kehf mağaraları, yerli 
ve yabancı turistlerin ilgi odağı 
olmaya devam ediyor.
Nahçıvan şehir merkezinden 
yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki 
bir tepenin üstünde bulunan 
Ashab-ı Kehf mağarasına (Yedi 
Uyurlar) 3500 basamakla çıkılıyor.

Kuran-ı Kerim’in yanı sıra İncil’de 
de hikayesine rastlanan Ashab-ı 
Kehf’in saklandıkları yer olarak 
ifade edilen ve büyük bir ziyaretçi 
akınına uğrayan mağaralar, yerli 
ve yabancı ziyaretçilerin adaklarını 
kestiği, namaz kılıp dua ettiği bir 
yer.

Mağaraları kendi başıma gezip 
Ashab-ı Kehf mağarasının 
dünyanın birkaç bölgesinde 
olduğunu ve bu rakamsal olarak 
ifade ettiğimiz zaman 33 mağarası 
olan ama hangisinin doğru yerde 
olduğu bilinmeyen Ashab-ı 
Kehf mağarası inanç turizm 
açısından büyük önem arz ediyor. 
Türkiye’de Efes’te, Mersin’de 
bir Ashab-ı Kehf mağarasının 
ziyarete açık olduğunu 
belirtmemiz gerekiyor, ancak yöre 
halkı Kur’an-ı Kerim’de işaret 
edilen yerin burası olduğuna 
inanıyor ama Mersin ve Efes’te 
yer alan mağaraların birinin olması 
yüksek ihtimal olduğunu belirtmek 
istiyorum.

Konuyla ilgili bilgi alışverişinde 
bulunurken de mağaraların Azeri 
halk açısından önemini anlatarak, 
bölge halkının Sovyet döneminde 
İslamı yaşamasının ve bugünlere 
Müslüman olarak gelmesinin en 
büyük etkenlerinden birinin burası 
olduğunu belirtiyor ve özellikle 
üzerinde duruyorlar. Duygularını 
dile getiriyorlar: ‘O dönemde 
insanlar dağları aşarak, yürüyerek 

ve kaçak yollarla buraya gelir, dua 
eder, namaz kılar ve şehre geri 
dönermiş. Şimdilerde ise durum 
rahat. İsteyen istediği zaman 
geliyor, namazını kılıp dua ediyor’

Mağaranın kurban kesme ve 
namaz kılınan bölümü dışında 
ayrıca ‘damla bölümü’ denilen 
yerde niyet tutanlar bulunuyor. 
Niyetleri kabul olursa başlarına 

su damladığı yönünde inançları 
bulunan halk, buranın ziyaret 
edilmesi durumunda kaza ve 
belalardan uzaklaşıldığını ileri 
sürüyor.

ASHAB-I KEHF NEDİR?
Kur’an-ı Kerim’de Kehf Suresinde 
‘Hani o gençler mağaraya 
sığınmışlardı da ‘Ey Rabbimiz! Bize 
katından bir rahmet ver ve içinde 
bulunduğumuz şu durumda bize 
kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı 
kolaylaştır’ demişlerdi. Bunun 
üzerine biz de nice yıllar onların 
kulaklarını ‘dış dünyaya’ kapattık. 
(Onları uyuttuk)’ ayetleriyle 
anlatılan Ashab-ı Kehf’in, 
Allah’a inanan yedi genç olduğu 
belirtiliyor.

Roma imparatorlarından 
Dimityanus veya Dokyanus 
döneminde geçtiği ifade edilen 
olayda, yedi genç, putperest 
Roma İmparatoru’nun zulmünden 
kaçarak bir mağarada gizlenir ve 
309 yıl mağarada uyur.

Geleneksel anlamdaki hikayeye 
göre, Ashab-ı Kehf denilen 
gençlerden altısı sarayda görevli, 

hükümdara yakın kimselerdi 
ve hükümdarın müşavere 
heyetindeydi. Onun sağında ve 
solunda bulunurlardı. Sağındakiler 
Yemliha, Mekselina ve Mislina 
idi. Bunlara ‘Ashab-ı Yemin’ 
solundakiler ise Mernuş, Debernuş 
ve Şazenuş’tur. Bunlara da 
‘Ashab-ı Yesar’ denmiştir.

Dönemin hükümdarının, 
putperestliği kabul etmeyen az 
sayıdaki insanı öldürttüğü, sarayda 
putperest olmayan gençlerin 
durumlarını öğrenmesinin 
ardından onları tehdit ettiği, 
onların da inançlarından ayrılmak 
istememeleri üzerine inançlarını 
korumak için şehre yakın bir dağ 
yönüne gittikleri kaydedilir.

Yolda giderken ‘Kefeştetayyuş’ 
ismindeki bir çobanın da aynı 
inanca geçmesi üzerine sayıları 
yediyi bulan gençlere çobanın 
köpeği ‘Kıtmir’in de katıldığı ve 
dağın tepesindeki mağaraya 
yerleştikleri rivayet edilir.

Hükümdarın, yedi gencin 
saklandıkları mağarayı 
öğrenmesinin ardından adamlarına 

TARİH

emir vererek mağaranın ağzını 
kapattırdığı anlatılırken, mağarada 
kalan gençlerin ölmediği ve 
yüzyıllarca uykuda kaldıktan sonra 
uyandıkları belirtilir.

Hristiyanlıkta anlatılan olayda, 
putperest hükümdarın zulmünden 
kaçan 7 Hristiyan genç 
Malta, Malchus, Martinianus, 
Dionysius, Joannes, Serapion, ve 
Constantinus’un, aziz oldukları ileri 
sürülür.
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Genç İHH Çalışan 
Gençlik olarak genç 
insanların girişimleri ve 

başarıları her zaman bizleri 
heyecanlandırıyor. Genç 
okuyucularımıza örnek teşkil 
etmesi ve hayallerine adım 
atabilme cesareti vermesi 
açısından onların hikayelerini 
ve başarılarını sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. Bu 
sebeple edebiyat dünyasına 
başarılı bir giriş yapan ve emin 
adımlarla ilerleyen Yasin Taçar 
ile Akıl Fikir Yayınları’ndan 
çıkan içsel bir yolculuk kitabı 
olan “Kimse Bana Nesne 
Demez”i konuştuk.

İlk romanınız “Kimse Bana 
Nesne Demez” yayımlandı. 
Hayırlı olsun. Öncelikle 
romanın adından başlamak 
istiyorum. İsim nereden çıktı? 
Tekabül ettiği mana nedir? 
Neden bu isim?
Kimse Bana Nesne Demez, 
bir Yunus Emre dizesi.  Hatta 
dizenin tamamını söyleyeyim: 
“Eğer dilim bende ise, kimse 
bana nesne demez.” Romanda, 
modern zamanın bir gencinin soru 
işaretleriyle dolu anlam dünyasını 
anlatmak istedim. Modern insan, 
insanlığını kaybetmiş bir durumda 
bana göre. Modernizm, insana, 
insanlığını kaybettirmek istiyor 
demek daha doğru olabilir. Modern 
dünya kapitalizmin doğurduğu bir 
çocuk olduğu için eline geçen 

her şeye “meta” olarak bakıyor. 
Bugün insan da tezgahtaki bir 
ürün gibi, bir nesneden farksız. 
Pazarlanmaya muhtaç. Daha yeni 
şahit olduk. Afganistan’da ABD 
uçaklarına tutunarak kaçmaya 
çalışan, uçak havalandığında 
düşerek ölen insanlar bir firma 
tarafından tişörtlere basıldı, 
Afgan uçuş kulübü tarzında 

Edebiyat dünyasına, içsel bir yolculuk romanı olan “Kimse Bana Nesne Demez” kitabı ile 
başarılı bir giriş yapan Yasin Taçar ile Akıl Fikir Yayınları’ndan çıkan romanını konuştuk.

Elif Develioğlu

YASİN TAÇAR’IN OKUYANLARI İÇSEL 
BİR YOLCULUĞA DAVET EDEN ROMANI

“KİMSE BANA NESNE DEMEZ”

da bir cümle yazdılar tişörte. 
O firmanın uçaktan düşerek 
ölen insanlara “insan” gözüyle 
baktığını söyleyebilir miyiz? O 
münferit bir olay ama küçük bir 
istisna değil. Modern dünyada 
herkes o konumda, hepimiz o 
konumdayız. Sıramızı bekliyoruz. 
Biz bir ürünüz. Bir nesneyiz. 
Televizyonlar, internet platformları 

ürettikleri içerikleri reklam 
firmalarına satmıyor aslında, 
reklam firmalarına izleyiciyi, yani 
bizi satıyorlar. Ben de yüzü Allah’a 
dönük biri olarak modern dünyaya 
sırtımı çeviriyorum ve eğer dilim 
bende ise ben nesne değilim, 
diyemezsiniz diyorum.

Neden tasavvufi bir roman 
peki?
Esasında romanın “tasavvufi” 
diye bir türü yok. Roman, 
romandır. Edebiyat başka bir 
tanıma ihtiyaç duymaz. Benim 
bu kitaptan amacım büyük edebi 
değer taşıyan bir roman yazmak 
değildi, tasavvuf aracılığıyla 
modern insanın sorularına cevap 
vermeye çalışmaktı. Ben çağımızın 
reçetesinin tasavvuf olduğuna 
inanıyorum. Ve ben çağımız 
gencinin –hani meşhurdur, deizm 
artıyor falan gibi söylemler- Tanrı 
var mı yok mu sorusuna takıldığını 

düşünmüyorum, çağımız genci 
hatta insanı diyelim, Tanrı’yla 
nasıl bir ilişki kurması gerektiğini 
anlayamıyor, sorun burada bence. 
Bir tarafta dini sadece günahlar, 
sevaplar, cezalar üçgeninde 
yorumlayan, anlatan zahir erbabı 
hocalar var. Buraya baktıklarında 
karşılarına haşa çatık kaşlı bir 
Tanrı imgesi çıkıyor. Ve insanlar 
o imgeye yaklaşamıyor. Ama 
bir tarafta da tasavvuf var. Her 
şeyi sevgi üzerine kuran, insanın 
iç dinamiğini düzene sokmanın 
derdinde bir düşünce, anlayış. 
Bir taraftan namaz kılmayan 
insan zindana mı atılır yoksa 
seksen değnek mi vurulur diye 
tartışılırken, bir tarafta “bir 
kez kalp kırdıysan bu kıldığın 
namaz değil” diyen Yunus var. 
Tasavvuf ortadan kalktığında 
din, ceza hukukundan ibaret 
kalıyor. Özellikle Türkiye gibi 

BENİM BU KİTAPTAN 
AMACIM BÜYÜK EDEBİ 
DEĞER TAŞIYAN BİR 
ROMAN YAZMAK DEĞİLDİ, 
TASAVVUF ARACILIĞIYLA 
MODERN İNSANIN 
SORULARINA CEVAP 
VERMEYE ÇALIŞMAKTI. 
BEN ÇAĞIMIZIN 
REÇETESİNİN TASAVVUF 
OLDUĞUNA İNANIYORUM. 
VE BEN ÇAĞIMIZ GENCİNİN 
TANRI VAR MI YOK MU 
SORUSUNA TAKILDIĞINI 
DÜŞÜNMÜYORUM, 
SORUN BENCE TANRI’YLA 
NASIL BİR İLİŞKİ 
KURMASI GEREKTİĞİNİ 
ANLAYAMIYOR OLMASI. 

www.kitapoba.com’dan 
ve diğer online kitap 

satış mağazalarından 
temin edebilirsiniz. yeni

SÖYLEŞİ
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geçmişi dinden ayrı olmayan, 
modernleşme ile gelenek arasında 
kalmış ülkelerde de din, ceza 
hukukundan ibaret kalınca, 
tam manasıyla sekülerleşme de 
olmayınca insanlar şaşırıyor. Ne 
o ne bu. İkisi de yarım. Ortaya 
sorunlar çıkıyor, insani sorunlar. 
Sorunların çözümü “kalp kırdıysan 
namazın boşa” diyen, “kibir 
şirktir” diyen tasavvufta yatıyor. 
Kendimden ve çevremden yola 
çıkarak günümüzde yaşayan 
bir gencin sorduğu sorulara 
tasavvuf aracılığıyla cevap 
vermeye çalıştım. Umarım 
başarabilmişimdir.

Tam burada romanın 
içeriğiyle alakalı sorular 
sormak istiyorum. Günah 
meselesinden bahsettiniz, 
dinin sadece ceza hukuku 
olmasından. Siz romanda 
günaha da farklı bir pencere 
açıyorsunuz. “Günah, işleyesin 

diye yaratıldı”, “Günah 
işlemeyen insan kemale 
eremez” şeklinde cümleler 
geçiyor romanda. Bu kısmı 
biraz açar mısınız?
Evet, bizde günaha dair biraz 
yanlış bir yaklaşım var bana 
göre. Bunun kaynağı da 
Hz. Adem ile Hz. Havva’nın 
cennetten çıkarılmasına kadar 
dayanıyor. Yorum yanlışlığı. Hz. 
Adem ile Hz. Havva, cennetten 
kovulmamışlardır, işledikleri bir 
günah yoktur. Kemale ermek 
için mertebe değiştirmişlerdir. 
Günah ve kovulma Hırıstiyan 
bakış açısına dayanır. Allah, 
insanı keremiyle yaratmıştır. 
Yaratılış, bir ikramdır. Haşa, 
Allah mecbur olduğu için 
yaratmamış veya insan hak 
ettiği için yaratılmamıştır. Allah, 
sevgisinden, merhametinden, 
alakasından yaratmıştır. Alaka 
da alaktan gelir, ilk ayetlerden. 
“Ben gizli bir hazineydim, bilinmek 
istedim, yarattım” buyuruyor. 

Yunus Emre de “kul padişahsız 
olmaz, padişah kulsuz değil, 
padişahı kim bilirdi, kul demese 
yort savul” diyerek bu kudsi hadise 
şerh düşüyor bir bakıma. Yani 
Allah’ın insanı yaratma amacı 
bilinmek. Çünkü Allah’ın bütün 
isimlerinin tecelligâhı insan. 
Ancak dünyada perdeli olduğumuz 
için göremiyoruz biz tecellileri. 
Allah’ın bilinmesi için, bildirmemiz 
için bilmemiz gerekiyor. Nasıl 
bileceğiz? Kemale ererek. Bilen, 
ariftir, kemâle ermiştir. O halde 
Allah’ın bütün esmalarını idrak 
edebilmiş olması gerekir. İdrak da 
yaşayarak olur, kitabi bilgiyle değil. 
Ateşin sıcaklığını en iyi yanan bilir, 
sıcağın tanımını öğrenen değil. 
Allah’ın bazı esmaları rahmetiyle 
alakalı. Rahmeti olması için günah 
işlenmesi gerekir. “Siz hiç günah 
işlemeseydiniz sizi helak eder, 
yerinize günah işleyecek bir kavim 
yaratırdı” buyuruluyor yine bir 
kudsi hadiste. Bu, istediğiniz gibi 
günah işleyin demek değil. Bir 
insanın günah işlemesi normal 
bir durumdur demek. Hocalar, 
bir günah işledi diye insanlara 
öyle muamelede bulunuyor 
ki, gençlerin deizme yönelme 
sebeplerinden birisi bu. Allah’ın 
varlığıyla alakalı bir problem 

BEN ROMANI ÜÇLEME 
YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM, 
BİR İNSANIN KEMAL 
YOLCULUĞUNU 
ANLATMAK İSTİYORUM. 
İKİNCİ ROMANDA ZİYA 
BABA’NIN HAYATINI DA 
ANLATMAK İSTİYORUM. 
BİR ROMANA SIĞACAK 
BİR HAYATI VAR. BURADA 
KISACA DEĞİNEYİM. ESKİ 
ASKER, KURTULUŞ SAVAŞI 
GAZİSİ. ALTI KOLDAN 
ŞEYHLİĞİ VAR. KADİRÎ, 
RUFAÎ, MEVLEVÎ, UŞŞAKÎ, 
BEKTAŞÎ VE SADÎ.

yaşamıyorlar, Allah’ın anlatımıyla 
alakalı yaşıyorlar. Sürekli 
korkutulmak, cezalandırılmak 
istemiyorlar. İnsanları İslam’dan 
en çok hocaların yanlış tavırları 
soğutuyor. Bütün hocalar öyle 
demiyorum tabi ki ama sayısı 
da az değil bu hocaların. Hâlâ 
camide çocukların oynaması 
yasak diye tabelalar bile var.

Çağın reçetesi tasavvuf 
dediniz. Zaten tarihe 
baktığımızda da Türklerin 
hayatında tasavvufun ayrı 
bir yeri olduğunu görüyoruz. 
Türkler, İslam’ı tasavvufi 
yorumuyla yaşamışlardır 
diyebilir miyiz?
Elbette. Bugün bile bazı hocalar, 
içlerinde ne yazık ki profesörler 
falan da var, Türkler kılıç 
zoruyla Müslüman oldu diyorlar. 
Böyle bir şey olabilir mi? Emevi 
zulmünden, Abbasi zulmünden 
kaçan Ehli Beyt mensuplarının 
Anadolu’ya gelişiyle bu topraklar 
İslamlaşıyor. Tamamen yaşantıyla 
örnek olunmasıyla ilgili. Ehli Beyt 
mensupları ehli tasavvuf olduğu 
için Türkler doğrudan tasavvufi 
yorumla Müslüman oluyor. Moğol 
istilası ve Kösedağ Savaşı’ndan 
sonra devlet diye bir şey kalmıyor 
ortada. Halk, mutasavvıfların 
etrafında kenetleniyor. O 
mutasavvıflar ile, gaziler ile 
Osmanlı kuruluyor. Anadolu’yu 
kuranlar mutasavvıfların 
kendileri. O yüzden Anadolu 
yıkılmaz, tasavvuf da silinmez bu 
topraklardan.

Romanı okuyanlar için de ayrı 
bir yeri vardır muhtemelen. 
Ziya Baba kimdir?
Ben romanı üçleme yapmayı 
düşünüyorum, bir insanın kemal 
yolculuğunu anlatmak istiyorum. 
İkinci romanda Ziya Baba’nın 
hayatını da anlatmak istiyorum. 
Bir romana sığacak bir hayatı var. 
Burada kısaca değineyim. Eski 
asker, Kurtuluş Savaşı gazisi. Altı 
koldan şeyhliği var. Kadiri, Rufai, 
Mevlevi, Uşşaki, Bektaşi ve Sadi. 

Gözlerimi ovdum, sımsıkı kapattım, kaşıdım, acıttım. 
Açtığımda tekkedeydim. Hoca Ahmet Yesevi nurundan 
feyz aldım. Su içirdiler bana. Baktı bir dervişine, 

“yol boyunca kül olmadan/ yar nezdinde kul olunmaz” dedi. 
Kayboldu gözden. Dervişlerden biri yol gösterdi. Baktım, 
yolun sonunda Pir. Gittim, boyun eğdim. Hacı Bektaş Veli’m 
medet dedim. “Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol” 
dedi. “Hünkâr’ım” dedim. “Her ne ararsan özünde ara” dedi. 
Elini öptüm. “Ölüm var, ayrılık var” dedim. Okşadı başımı. 
Yüzünden nur saçıldı, topladım öptüm hepsini. “Eğer insan 
isen, ölmezsin korkma.” Fısıldadım, ürkerek… “Hünkâr’ım ama 
siz…” Saçlarımda gezdirdi kevser ırmağıyla yıkanmış ellerini. 
“Biz ölmeyiz” dedi. “Suret değiştiririz.” 

İlk romanlar genellikle özyaşam öyküsel olur, derler. Doğrudur. 
Aslında son romanlar da öyledir. İnsan, neyi/kimi anlatırsa 
anlatsın kendini yansıtır, kendisinin etrafında dönüp durur. 
Yasin Taçar, Hazret-i Yunus’tan ilhamla, “Kimse Bana Nesne 
Demez” dediği bu anlatısında, kendi menkıbesini, sokağı, 
tasavvuf irfanının yıldızlarını, günümüzde yaşayan, “izi yok ki 
izinden biline, gahi tozu yok ki tozundan biline, dervişlerin 
olmaz nişânı” denilen ârifleri, feyizlendiği pınarları, gıdalandığı 
azizleri, civarını cennet bildiklerini, dostlarını, yoldaşlarını, 
sokağın sert bir poyraz gibi yakan, bizi sağa sola savuran 
gerçekliklerini, celal içindeki cemali, bugündeki geçmişi, 
geleceğin bugünde nasıl kurulduğunu, olmuş olanın ve olacak 
olanın olduğunu, “Hak bir gönül verdi bana, ha demeden 
hayrân olur” hayretiyle anlatıyor. Dili su gibi akıyor, bizi bulut 
gibi kendimizden geçiriyor, sarhoş ediyor, zaman zaman 
başımızı döndürüyor. Edebî dağarımıza değerli bir katkı 
sunuyor. Bu genç yazarı coşkuyla ve umutla selamlıyorum.

SADIK YALSIZUÇANLAR:

Onun halifesi – romanda o da 
var- Abdullah Baba’yı tanıdık, 
nasip oldu. Abdullah Baba’ya 
Bektaşilik ve Sadilik verildiği için 
romana sadece iki kolu yansıttık. 
Özellikle günümüzde Bektaşiliğin 
bozulması ve yanlış Bektaşi 
algısı da romana Bektaşiliği 
eklememde etkili oldu, onu 
da söylemeden  geçmeyeyim. 
1979’da sırlanmış Ziya Baba. 
Kabri Merkezefendi’de. Gidip 
Fatiha okuyan olursa, dualarında 
bizi eksik etmesinler. Mezarlığın 
içinde, kabir taşında Ziyaeddin 
Kuldur yazar. Bir hatıra anlatayım 
son olarak. Yaşlı bir kadıncağızın 
dizleri ağrıyormuş, şiddetliymiş 

de kadın şikayetlenir dururmuş, 
Allah’a niyaz edermiş. Bir akşam 
zili çalıyor, açıyor, Ziya Baba. 
“Kızım” diyor, “bunun için niye bu 
kadar şikayet ettin? Düşünseydin 
Kerbela’yı, Hz. Hüseyin 
Efendimiz’i, gözyaşı dökseydin, 
o yaşları da ağrıyan yerlere 
sürseydin, geçerdi ağrıların.”

Daha soru sormak isterdik ama 
yeterince uzun oldu sanırım. 
Röportaj için çok teşekkür 
ederiz. Yeni kitaplarda 
görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. 
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

SÖYLEŞİ
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FOTOĞRAF HİKAYESİ

REC O    fotoğrafO    fotoğraf

Kazanılan veya kazanılacak 
olan bir zafer. Sadece bu 
dünyaya özgü değil, elbet 

kazanılacak nice zaferler vardır. En 
büyük zafer ise ahiret yurdundadır. 
Fotoğrafı ilk defa gördüğümde 
içimde bir umut yeşerdi. Hikâyesini 
ve fotoğrafçının çekerken neler 
hissettiğini dinlemek istedim. 
Ayşegül Kurt Hanım ile bu fotoğraf 
üzerine küçük bir röportaj yaptık. Siz 
de buyurun.

Ayşegül Kurt kimdir? Kısaca 
kendinizden bahseder 
misiniz?

1974 Osmaniye doğumluyum. 
Evliyim. 1993 ve 1998 doğumlu 
iki oğlum var. 2007 yılından beri 
fotoğrafa gönülden bağlıyım. 
Hayatımın merkezinde fotoğraf yer 
alıyor diyebilirim.

Bu fotoğrafın hikâyesi nedir? 
Anlatabilir misiniz?
Fotoğrafın hikâyesi şöyle; Tülay 
Hanım vesilesiyle ilk kez Suriye 
sınırından geçmiştim. Uzaktan bir 
şeyleri söylemekle yaşamanın farklı 
olduğunu daha önce deneyimlemiş 
olsam da sınır ötesinde gördüklerim 
insanın içini burkan türdendi.

Yağmur yağmış, her yer çamurdu. 
Biz mevsim şartlarına uygun 
ayakkabılarımızla yürümekte zorluk 
çekerken, küçücük çocuklar 
yüzlerinde kocaman tebessümle 
normal hayatlarına devam ediyordu. 
Doğalgaz gelene kadar tüpler 
hayatımızın bir parçasıydı İstanbul’da.  
Bugün hâlâ annemlerin ocağı 
tüplüdür fakat ilk kez böylesini 
görmüştüm. Küçükten büyüğe, 
yokluğun içinde insanların yüzünde 
tebessüm eksik değildi. Tıpkı 
umutlarını eksiltmedikleri gibi...

Fotoğrafta arka planda zafer 

işareti yapmış birini görüyoruz. 
Sizce onların kazandıkları veya 
kazanacakları şey nedir? Zafer 
sizin için ne ifade ediyor?
Kazanacakları şey; özgür bir yaşam. 
Diğer yandan benim için zafer; 
inancı, umudu ve başarıyı ifade 
ediyor.

Fotoğrafta kompozisyon 
atölyeleri yaptığınızı biliyoruz. 
Doğru kompozisyonu yakalamak 
bir nevi hikâye yazmaya 
benziyor aslında. Fotoğraftaki 
bu hikâye arayışının size kattığı 
şeyler nedir?

Fotoğraf, bir hikâye anlatım 
biçimidir. Okuduğumuz kitapta altını 
çizdiğimiz cümleler gibi fotoğrafla 
da hayatın içinden bir kesiti alır, 
izleyiciye sunarız. İzleyici çoğu 
zaman kendimiz oluruz. Deklanşöre 
basarken fark edemediğimiz farklı 
hikâyeler anlatmaya devam eder 
fotoğraf. Hayatta anlam arayışımız 
ne ve nasılsa fotoğraftaki hikâyede 
de aradığımız odur aslında. Bunların 
toplamında fotoğraf, yaşadığımız 
çevreye, insana, mimariye karşı 
farkındalığımı artırdı; farklı bir gözle 
bakmama kapı araladı.

Son olarak, en çok nelerin 
fotoğrafını çekmekten 
hoşlanırsınız ve fotoğraf 
çekmeye gönül vermiş 
gençlere vereceğiniz 

tavsiyeleriniz var mıdır?
Mimari fotoğraflar ağırlıklı olarak, 
sokak fotoğrafçılığı içinde yer alan 
her ne varsa çekmeyi seviyorum. 

Kendi çocuklarımızı büyütürken hep 
söylediğimiz bir şey vardı; hayatta sizi 
ne mutlu edecekse onun peşinden 
gidin. İnsan mutlu olduğu alanda 
daha başarılı oluyor.

Fotoğrafta da aynı şey geçerlidir. 
Ben bu yola çıktığımda yalnızdım, 
bugün genç kardeşlerimden ben bu 
yolda ilerlemek istiyorum diyenlere 
elimden geldiğince destek olmaya 
çalışırım.

Muhabbetiniz için çok 
teşekkür ederiz. Başka bir 
fotoğrafta görüşmek üzere 
inşallah.Ahmet Altun
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Ahir zamanda yaşayan bir 
Müslüman genç ne yapmalı? 
Bu soruya kendimce cevap 

arıyordum hala arayışım devam 
ediyor. Soruma cevap bulmak 
umuduyla birisi kıssaların en 
güzeline sahip olan Yusuf, diğeri 
Kehf suresini olmak üzere iki sureyi 
belirlemiş sürekli okuyor ve tefekkür 
ediyordum. Yusuf Suresi insanın  
çocukluğundan itibaren başına gelen 
aile, nefsani duygular ve devlet daha 
birçok konuyu ihtiva ettiği için, Kehf 
suresini  de  Peygamber Efendimiz 
aleyhisalatu vesselam’ın  “Ahir 
zamanda Deccal’in fitnesinden emin 
olmak isteyen Kehf Suresi’nin on 
ayetini okusun”( bazı rivayetlerde son 
on şeklinde)*  hadisinden hareketle 
Kehf Suresine neden ahir zamanda  
işaret etmiş diye düşünerek bu 
iki sureyi uzunca bir süre beraber 
okudum.

Tüm bunların yanında dünyadaki 
büyük küçük demeden her İslami 
hareketi araştırıyordum. Gençlerin 
önüne ne sunduklarına bakıyordum. 
Müslüman gençler için yazılmış 
kitapları elimden geldiğince okumaya 
ve incelemeye çalışıyordum. Bu 
arayışımdaki önemli anlardan birisi 
ise Müslüman ülkelerin birisinde bir 
ilahiyat profesörü tarafından İslam 
gençliğine tavsiye vermek adına 
yazılmış ve Türkçe’ye çevrilmiş 
kitaptan bir bölümü okumamdı. 
Gençlik üzerine bir konferans 
vermek isteyen ilahiyat profesörü 
hocamız konferans öncesi gençlerin 
hayatlarında karşılaştığı sorunlar 
üzerine yazılı anket yapmıştı. 
Kendisinin konuşmak istediği 
konular ve beklediği cevaplar; İslam 
ve ümmet şuuru, Müslümanların 
karşılaştıkları ekonomik, siyasi, 
ilmi sorunlar iken gençlerin verdiği 

FÜTÜVVETNAME - 1
Ian Dallas, 1967 yılında Müslüman olduktan sonra  Abdülkadir es-Sufî ismini alarak tasavvufi 
çalışmalar ve hizmetler bulunmuş çok değerli bir şahsiyetten bahsetmek istedik bu ay sizlere.  

Eren Yeşilyurt

cevaplar karşısında şok olmuştu. 
Gençlerin cevapları ise;  işsizlik, 
evlilik, sigara vb. cevaplar alınca şok 
olmuştu. Gençler bir vadide, kendisi 
bir vadideydi. Peki, neden böyle bir 
sonuç ortaya çıkmıştı? 
İslami hareketlerinden bazılarının 
gençlerin içinde bulunduğu zamanı 
ve şartları, sorunları anlamak ve 
fıtratlarındaki istidatları geliştirmek 
yerine; gençleri kendilerine iktidar ve 
nüfus alanı oluşturmak için gençleri 
bir proje olarak görüyorlardı. 
Bütün bu araştırmalarım ve 
tefekkürüm neticesinde bir şeye 
yaklaştığımı seziyordum. Bu iki sure 
arasında hangi ortak konular, hangi 
ortak kelimeler, hangi ortak esmalar 
geçiyor araştırıyordum. Daha 
sonra sadece sureleri okumanın 
ve kendimce geliştirdiğim bağlantı 
kurmanın yöntemin yetmediğine 
karar verdim. Zihnimdekileri 
dinlendirmek adına bu okumalarıma 
uzunca bir ara verdim.

Bu süreçte araya bir sürü şey girince 
bu konu zihnimin bir köşesinde 
durdu kaldı. Bu zihnimdeki resim 
Şeyh  Abdülkadir Sufi’nin müritleriyle 
hasbelkader bir araya geldiğimizde 
“fütüvvet” kavramından bahsedince 
yerine oturdu. Aradığımı bulmuştum. 
Aradığımı bulduktan sonra 
okumalarımı ve tefekkürümü  
‘fütüvvet’ üzerine yoğunlaştırmaya 
çalıştım. Coğrafyamızda ‘fütüvvet’ 
denilince aklımıza hemen ahilikle 
özdeşleşen esnafların oluşturduğu 
ekonomik birliktelik  geliyor. 
Fütüvvet kavramından bahsedersek 
kelime kökeni olarak genç, yiğit, 
cömert anlamına gelen “feta” 
kelimesinden geliyor. Fütüvvet ehli 
kahramanlık, diğergamlık, cömertlik, 
soyluluk gibi belirgin karakteristik  
özelliklerle ön plana çıkıyor. Hatta 

zaman içerisinde tasavvuf kelimesinin 
yerine kullanılmış.
Tasavvufu ve sufileri insanları 
pasifliğe sevk etmekle suçlayanları 
yalancı çıkaran bir kavram olduğunu 
ve fütüvvetin nasıl nice maddi ve 
manevi futühatların temeli olduğunu 
anladım.

Kur’an-ı Kerim’e baktığımız zaman  
“feta” ve çoğulu “fityân” kelimesinin 
Hz. İbrahim (a.s), Hz. Yusuf (a.s) 
ve Ashab-ı Kehf için kullanıldığını 
görüyoruz. Peygamber Efendimizin, 
aleyhissalatu vesselam, hayatı 
başlı başına fütüvvet örneği. 
Sahabelerinden ise “La feta illa Ali, 
la seyfe illa Zülfikar (Ali gibi genç, 
Zülfikar gibi yiğit yoktur)”  Hazreti 
Ali, kerremallahu vechehu, fütüvvetle 
özdeşleşmiş bir durumda.

ŞEYH ABDÜLKADİR 
ES-SUFİ’NİN FÜTÜVVETİ
1 Ağustos 2021’de alem-i bekaya 
irtihal eden Şeyh Abdülkadir Sufi’nin 
(Ian Dallas) hem yaşarken hem 
de ölümünün ardından birçok yazı 
yazıldı. Ama onun fütüvvet algısına 
değinen bir yazıya rastlamadım. O 
yüzden kısa da olsa onun fütüvvet 
algısından bahsetmek istiyorum.
Şeyh Abdülkadir es-Sufi ya da 
bilinen diğer adıyla Ian Dallas, daha 
öncesinden de merakımı çekmişti. 
90’lı yıllarda Türkiye’de İslami 
hareketler içerisinde entelektüel 
etkisi merakımı çekmişti. Bu 
etki 2000’lere kadar sürmüş. 
2000’lerden sonra Türkiye’de artık 
pek gündemde değildi.

1938 yılında İskoçya’nın Ayr 
şehrinde doğan es-Sufi, 1967’de 
Fez’deki Karaviyyun Camisi’nde 
şehadet getirerek Müslüman 
olmuştu. Gençlik yıllarında BBC 

için oyun ve drama yazarlığı yapan, 
sanatçı yanı güçlü bir isimdi. Onu 
diğer mühtedilerden farklı kılan 
yönlerinden biri, Eric Clapton, 
Federico Fellini, Edith Piaf, Ernst 
Jünger, Jean Cocteau gibi şöhretli 
bir çok isimle olan tanışıklığı ve onlar 
üzerinde etkisiydi.

Türkiye’deki  bir çok insan onu 
Gariplerin Kitabı romanıyla tanıyıp 
etkilendiyse de beni Cihad Bir 
Temel Tasarım kitabı etkilemişti. 
Bir sufi olarak kitabın içerisinde 
savunduğu fikirler yayınlandığı 
dönemde “radikal” bulunup kitabı 
Türkiye’de yasaklanmıştı. Bunların 
yanında İngiltere’de bir Müslüman 
köy oluşturma denemesi, altın dinar 
hareketi gerçekten dünyadaki İslami 
hareketler içerisinde orijinal bir 
örneklik sunmuştu.

Batı’nın içerisinde Müslüman 
göçmenler dışındaki kendi 
tercihleriyle Müslüman olmuş bir 
gruptu. Türkiye’deki siyasi atmosfer 
Müslümanların sistem tarafından 
daha çok ezilmeye ve yok sayıldığı 
bir dönemde mühtediler kimileri 
için “bak adamın gol diyor” diyerek 
algılandı. 

Avrupa içerisinde Avrupalı Müslüman 
bir azınlık iken var olma mücadeleleri 
yaşadığımız yüzyıl içerisinde 
hatalarıyla, sevaplarıyla incelenmesi 
gereken Müslüman bir hareket. 
Özellikle şeriatsız bir tasavvufun 
“sufizm” adı altında Avrupa 
yayınlaşmaya başladığı bir dönemde, 
amelde Maliki, itikatta Eşari akideye 
sahip Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 
çizgisinde olan bir cemaat oluşturdu.

Dünya finans kapital sistemini 
biliyordu. Sadece zikir ve duayla bu 
sistemin değişmesini temenni etmek 
yerine kağıt para yerine İslam Dinarı 
kullanılması gerektiğini savundu. 
Onun fütüvvet düşüncesinin 
temelinde sadece zikir, sadece nefs 
ile yapılan mücadele yoktu. İnsanları 
köleleştiren, kimliksizleştiren bu 
sistemle mücadele ve bu sistemi 
tanımak, anlamak ve değiştirmek 
vardı.

Onun fütüvvet düşüncesinin 
cisimleşmiş hali, Güney Afrika’da, 
Cape Town şehrinde kurulmasına 
öncülük ettiği Dallas College oldu. 
Dallas College, istidat sahibi ve fıtri 
olarak kemalata, fark yaratmaya 
ve yeni bir dünya inşa etmek için 
tüm milletlerden sorumluluğa talip 
gençlerin eğitim için gelebileceği, 
modern zamanlarda bir Müslüman 
gencin bir lider olarak yetiştirilmesi 
amacıyla kuruldu. Buradaki müfredatı 
kendi belirliyordu. 

Gerek yaptıkları, gerekse 
yapamadıklarıyla günümüz modern 
dünyasında Müslümanca bir alternatif 
oluşturmaya çalıştı. Bir, iki siyasi 
görüşüne katılmamakla birlikte onun 
hayat hikâyesi benim için modern 
zamanlarda geçen bir fütüvvet ehlinin 
mücadelesiydi.

Fikir ve gönül dünyamıza katkılarından, 
ayrıca İslam âlemine hizmetlerinden 
dolayı kendisini saygı ve rahmetle 
anıyorum. Ruhuna el-Fatiha. 

ONUN FÜTÜVVET DÜŞÜNCESİNİN TEMELİNDE SADECE 
ZİKİR, SADECE NEFS İLE YAPILAN MÜCADELE YOKTU. 
İNSANLARI KÖLELEŞTİREN, KİMLİKSİZLEŞTİREN BU 
SİSTEMLE MÜCADELE VE BU SİSTEMİ TANIMAK, 
ANLAMAK VE DEĞİŞTİRMEK VARDI.

BİYOGRAFİ
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Türk devletlerine tarihsel 
manada bakarsak, yarısından 
çoğunun taht mücadeleleri 

ile yıkıldığını görmekteyiz. Hâlbuki, 
garp kültürü ile yoğrulan devletlerde 
genellikle tek hükümdarlık ideolojisi 
kabul görmüştür. Osmanlı Devleti 
de bu kervana katılmaya iştirak 
edecekken, son anda sıyrılmıştır. 
Şu anda okumakta olduğunuz 
tarihî gerçek; bir hüzünlü Osmanlı 
şehzâdesini anlatacaktır. Gurbetin 
pis ellerinde, vatan özlemi ile yanıp 
tutuşan bir şehzâde.

Osmanlı, tarihsel süreçte henüz 
beylikken ilk sarsıntıyı yaşamıştır. 
Devletin kurucusu Osman Bey’e, 
amcası Dündar/Tündar Bey isyan 
etmiştir. Dündar/Tündar Bey, beylik 
postunu elde edebilmek için o 
dönem Osman Bey’e düşman olan, 
Karacihisar ve Yerhisar tekfurları ile 
iş birliği yapmıştı. Dündar/Tündar 
Bey’in yiğeni Osman Bey, bu hain iş 
birliğini öğrenince amcası Dündar/
Tündar Bey’i idama mahkûm etti. 
Bir ıslıklı ok ile, amcasını vurdu ve 
öldürdü.

Şimdi, alternatif bir tarih olmaz; lâkin, 
Osman Bey amcasını öldürmeseydi 
neler olurdu? Aklınızdan geçirmenizi 
ve tasavvur etmenizi istirham ederim. 
Osman Bey’den çok kısa bir süre 
sonra, bu kez I. Murad Hân devrinde 
Osmanlı bir iç savaş geçirdi. Umumî 
Osmanlı tarihçileri tarafından ilk 

iç savaş olarak anlatılan olaya da 
değinelim. Sultan I. Murad, o dönem 
vasal hükümdar konumunda bulunan 
Roma İmparatoru (Bizans İmparatoru) 
ile, Anadolu’da âsi beyler üzerine 
sefere çıkmıştı. O dönemlerde, henüz 
14-15 yaşlarında bulunan Şehzâde 
Savcı Çelebi de, etrafında bulunan 
gereksiz ve menfî (olumsuz, kötü) 
devlet adamlarının etkisi ile taht-i 
hümâyuna göz koydu. Ağabeyi 
Şehzâde Bâyezıd (Yıldırım Bâyezıd), 
defaatle kardeşini ikaz etmişti. Ancak 
Bursa kadısı durumunda bulunan bir 
kimse tarafından, zoraki olarak tahrik 
edilen ve genç bir dimağ olan Savcı 
Çelebi, Roma veliahtı ile birleşerek 
isyana vücut verdi. Bursa’da 
sancakbeyi olarak görev yapan 
Savcı, kendi adına para bastırdı; 
ekseriya kendini hükümdar ilan 
etti. Padişah Murad, bunu duyunca 
orduları ile Anadolu’dan geri döndü. 
Henüz küçük yaşta olan Savcı, 
Bursa kadısının yardımları ile 12.000 
kişilik bir ordu kurdu. Babasının 
emrinde ise, 7.000 kişilik kuvvet 
bulunuyordu. Edirne yakınlarında, 
kardeş askerler birbirine girdi. Ortalık 
öyle bir hâl almıştı ki; kan kokusu 
genzi yakıyordu. Kendi tecrübesizliği 
yüzünden savaşı kaybeden Savcı, 
kaçmak istemişse de babasının 
adamları tarafından yakalanıp esir 
alınmıştı. Sultan Murad, yapılan bu 
hatayı affetmeyerek 14-15 yaşındaki 
oğlunu devletin istikbâl-i saadeti için 
idam ettirdi.

Zeki, entelektüel, sevilen bir kişilik olan Cem Sultan, ağabeyi II. 
Bayezid’e karşı giriştiği taht mücadelesini kaybedince Batı’ya 
sığınmıştır ve böylelikle hüzünlü gurbet yılları başlamıştır...

CEM SULTAN
BİR MAHZUN ŞEHZÂDE:

Ömer Kütük / Osmanlı Tarihî Araştırmacısı

TARİH

Sultan II. Murad’da taht-i hümâyuna 
çıkınca iki kardeşini idama mahkûm 
etti. Zirâ, babası Mehmet Çelebi’nin 
neler çektiğini biliyordu. Fetret 
Devri’ni yaşamamak adına, hayatta 
bulunan iki erkek kardeşini aynı 
yerde boğdurdu. II. Murad, çok 
sevdiği oğlu Alâeddin’in ölümünü 
kaldıramamış ve taht-i hümâyunu 
terk etmişti. Henüz 12 yaşında 
bulunan, genç bir dimağ Mehmet 
tahta çıkmıştı. Lâkin, Macaristan 
haçlıları ve garp bütünlüğü birleşip 
kefere seferi olunca, II. Murad 
tekrardan taht-i hümâyuna cülûs 
ettirildi. 1442’den 1451’e kadar 
dokuz sene daha taht-i hümâyunda 
görev yapan Murad-ı Sân-i 1451’de 

vefat etti. Artık taht-i hümâyun 
Mehmet-i Sân-i’ye kalmıştı. Mehmet 
Hân, tahta geçer geçmez altı aylık 
kardeşi Şehzâde Ömer’in idam 
fermanını verdi. Bu konuda, Fâtih 
Mehmet’i doğrudan eleştirenler 
vardır. Lâkin olayın aslî mantalitesini 
kavramadan boş lakırtılardan 
öteye geçmez bu eleştiriler. Sultan 
Mehmet’in döneminde görev alan 
paşalar, kendi menfaatleri uğruna 
devleti yakabilecek kapasiteye sahip, 
yararından çok, menfî hâdiseler 
ile devleti âlâkadar eden zâtlardı. 
Bu sebeple, şehzâdenin büyüyüp 
paşalar elinde oyuncak olmasından, 
ölmesi daha yerinde bir karar idi. 
Mehmet, sadece bir kardeşinin 

canına kıymıştı. Ekseriya, Osmanlı 
Devleti’nde Tanzimat’a kadar 
gidecek olan “Kanunnâme-i Âl-i 
Osmân” (Atam Dedem Kanunları) 
kaidelerini koydu. Bu kaidelerde, 
Nişancı ve Şeyhülislâm kararı ile 
konulmuş “Kardeş Katli” kanunu 
da mevcuttur. Bu kanunda, Fâtih 
Mehmet kendi ağzından şunları 
söylemiştir; “Her kimesneye 
evladımdan saltanat müyesser 
ola! Nizam-ı âlem içün 
karundaşlarını katl eylemesi 
vaciptir. Ekser ulemâ dahi tecviz 
etmiştir. Anınla âmil olalar!”
Fâtih Mehmet, 1481 yılında vefat 
etmişti. Taht-i hümâyunda iki zât-i 
âl-i’ye kalmıştı. Bunlar; Şehzâde 
Bâyezıd (Ağabey) ve Şehzâde 
Cem’di. (Küçük Kardeş).  

Şehzâde Cem, Hicri 28 Safer 864, 
Miladî 23 Aralık 1459’da Edirne 
Saray-ı hümâyununda dünyaya 
gelmiştir. Şimdi burada aklınız 
karışmasın. İstanbul 1453’te fetih 
edildiyse, Şehzâde Cem nasıl 
Edirne’de doğuyor diye. Doğru, 
İstanbul 1453’te fetih edildi, lâkin 
harem-i hümâyun henüz İstanbul’a 
taşınmamıştı. Şehzâde Cem’in 
annesinin adı, bilinen tevârih 
kaynaklarda “Çiçek Sultan” olarak 
geçmektedir. Cem, henüz 5 yaşında 
iken babası tarafından İstanbul’a 
getirilmiş, ağabeyi Bâyezıd ile 
eğitime tâbi tutulmuşlardı. Fâtih, 
Cem’i ayrı seviyordu. Ona hususî 
hocalar tutuyordu. Cem de bu ilgiyi 
karşılıksız bırakmamıştı. Arapça, 
Farsça, İtalyanca ve Rumca öğrendi. 
Ekseriya, fennî ilimleri de gayet iyi 
aldı. Şu unutulmamalıdır ki; Şehzâde 
Cem, çok iyi bir “Fizik Mühendisi” 
dir. Şehzâde Cem, babasının isteği 
ile on yaşında iken Kastamonu 
vilâyeti sancakbeyi oldu. Yanına 
iki adet lala verilmişti. (Süleyman 
Çelebi ve Nasuh Çelebi). Bu lalalar, 
Şehzâde Cem’e kamusal bilgiler, 
ülke yönetimi, ordu idare ve sevki 
gibi hassas konuları öğrettiler. Cem, 
tüm her şey hakkında bilgi sahibi 
oluyordu. 1473’te patlak veren 
Osmanlı-Akkoyunlu harbinin en 
can alıcı muharebesi “Otlukbeli 
Muharebesi” olmuştu. Büyük 
oğul Şehzâde Bâyezıd babası 

ile sefere giderken, 14 yaşında 
bulunan Şehzâde Cem saltanat 
naibi olarak Edirne’ye gönderilmişti. 
Sefer vaktinden kırk gün geçmesine 
rağmen, Fâtih’ten bir haber 
gelmemişti. Bunu fırsata çevirmek 
isteyen, zihinlerinde bulunan menfî 
fikirleri Şehzâde Cem’e aşılamak 
isteyen Süleyman Çelebi ve Nasuh 
Çelebi, taht muhafazasında bulunan 
Cem’i tahrik ettiler. Saray’da bulunan 
ahaliyi, Cem’e biat ettirdiler. Cem, 
has odaya ümeraları çağırarak, 
saltanat ve sadık olma yemini almaya 
kalkıştı. Bu da bir nevi isyandı. 
Nihayet Fâtih seferden dönmüştü. 
Oğlunun bu şekilde hareketlere 
girdiğini ve taht-i hümâyunu tehdit 
ettiğini görünce, onu tahrik eden 
iki lalasının başını kestirdi. Ama, 
oğlu Şehzâde Cem’i affederek ölen 
ağabeyi Şehzâde Mustafa (1451-
1474)’nın sancağı olan Konya’ya 
tayin etti. Cem işte kendini burada 
tahta hazırlayacaktı. 

Fâtih’in vefatının ardından, 
vezir-i âzam Karamanî Mehmet 
Paşa her iki şehzâdeye de ulak 
gönderdi. Bu sırada Fâtih’in ölümü 
erden (askerden) gizli tutulmaya 
çalışılıyordu. Lâkin, Yeniçeriler 
olayı öğrenince saraya yürüdüler. 
Yeniçerilerin arzusu daha sakin 
tavırlı olan Şehzâde Bâyezıd’dan 

ŞEHZÂDE CEM, 
ÇOK İYİ BİR “FİZİK 
MÜHENDİSİ”DİR. 
ŞEHZÂDE CEM, 
BABASININ İSTEĞİ 
İLE ON YAŞINDA İKEN 
KASTAMONU VİLÂYETİ 
SANCAKBEYİ OLDU. 
YANINA İKİ ADET 
LALA VERİLMİŞTİ. BU 
LALALAR, ŞEHZÂDE 
CEM’E KAMUSAL 
BİLGİLER, ÜLKE 
YÖNETİMİ, ORDU İDARE 
VE SEVKİ GİBİ HASSAS 
KONULARI ÖĞRETTİLER.
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tarafından yapılan 
ziyafet tasviri 

XVI. yüzyıl 
(Cem Sultan sağ 

tarafta pelerinli 
olandır.)
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yanaydı. Lâkin, Karamanî Mehmet 
Paşa babası gibi atak ve savaşçı 
olan Şehzâde Cem’i taht-i 
hümâyuna istiyordu. Yeniçeriler 
ve paşalar arasında oluşan gergin 
hava, Karamanî Mehmet Paşa’nın 
Yeniçerilere bağırması ile arşa çıktı. 
İsyan eden bir Yeniçeri, kuşağından 
çıkarttığı palayı, Karamanî Mehmet 
Paşa’nın göğsüne sapladı. Paşa, 
orada paramparça edildi. Ekseriya, 
Şehzâde Cem’e giden elçi de idam 
edildi. Bu sayede Cem’e haber 
edilmeyecekti. Bâyezıd’a üç gün 
içinde haber gitmiş, yanına 5.000 
seçkin süvari alarak yola koyulmuştu. 
Bâyezıd payitahta gelene kadar 
vekâleten oğlu Şehzâde Korkut tahta 
çıkartılmıştı. Şehzâde, İstanbul’a 
gidip tahta çıktı. Bu anlarda, Cem’in 
haberi olmuş; ordusunu kurarak 
Bursa üstüne yürümüştü. Artık her 
şeyi savaş belirleyecekti.

Cem Sultan 4000 kadar askeriyle 
birlikte 27 Mayıs 1481’de İnegöl 
önlerine geldi. Sultan II. Bâyezıd, 
Ayas Paşa idaresindeki bir orduyu 
Cem Sultan’ın üzerine gönderdi. 28 
Mayıs’ta yapılan muharebeyi kazanan 
Cem Sultan Bursa’da padişahlığını 
ilan etti. Kendi adına hutbe okutarak 
para bastırdı ve çeşitli fermanlar 
yayımladı. Bu saltanatı ancak yirmi 
gün sürdü. Sultan II. Bâyezıd’e 
gönderdiği arabulucularla, özellikle 
büyük halası Selçuk Sultan ile 
kendisinin Anadolu’da, Sultan 
Bâyezıd’in de Rumeli’de padişah 
olmasını ve Osmanlı topraklarını eşit 
olarak paylaşmayı teklif etti, kan 
dökülmemesini talep etmiş, Bayezid 
buna “Hükümdarlar arasında 
akrabalık yoktur.” şeklindeki Arap 
atasözüyle karşılık vermişti. Bundan 
sonra taraflar daha üstün ve avantajlı 
duruma sahip olabilmek için gayret 
gösterdi ve Sultan II. Bâyezıd, 
ordusuyla birlikte Cem Sultan’ın 
üzerine yürüdü. Yenişehir Ovası’nda 
20 Haziran 1481 tarihinde yapılan 
savaşı kaybeden Cem Sultan, 
Konya’ya geldi. Lâkin, Gedik Ahmet 
Paşa komutasında bulunan Osmanlı 
birliklerinin Konya’ya doğru geldiği 
haberi, Şehzâde Cem’e ulaşınca, 
Cem ailesi ve hazinelerini alarak 

Ramazanoğulları topraklarına, 
oradan da Memlûklerin topraklarına 
giriş yaptı. Mısır’da çok seçkin ve 
ehil bir şehzâde olarak karşılandı. 
Yollarına kadifeden halılar serilmiş; 
çil çil altınlar atılmıştı. Halk, geçit 
töreninde evlerin camlarından güller 
atıyor, Fâtih’in oğluna sevgilerini 
gösteriyorlardı. Şehzâde Cem, dinine 
de sadık bir âdemdi. Memlûklerin 
elinde bulunan kutsal toprakları 
(Kudüs-Mekke-Medine) ziyaret etti 
ve hac vazifesini yerine getirmiş 
oldu. Burada, bir izahnâme yazarak 
ağabeyi Bâyezıd’a gönderdi. Ülkeyi 
yarı yarıya bölüşme teklifi eden 
Cem’e, Bâyezıd çok manalı bir cevap 
vermişti. “Bu kişver-i rum bir ser-i 
puşide-i arus-i pur namustur 
ki, iki damad hutbesine tab 
götürmez.” (Osmanlı devleti 
öylesine namuslu bir gelindir ki, iki 
damad istemez.). 

Bâyezıd, açık bir şekilde ülkemi 
paylaşmam diyordu. Çünkü, tarihi 
gerçeklikte bölünen her devlet 
yıkılmaya mahkûm kalıyordu. Sultan 
Bâyezıd, bunu bildiğinden dolayı kat’i 
surette reddediyordu. Lâkin, Cem’in 
tahtan vazgeçmeye de niyeti yoktu. 
1482 yılında, Karamanoğulları’nın 
beyi olan Kasım Bey, Şehzâde 
Cem’i kışkırtarak emrine ordu verdi. 
Cem de güç bularak Anadolu’ya 
yürüdü. Bu esnada, Sultan II. 
Bâyezıd işini sağlama almak adına 
6 Ocak 1482’de Venedik Senatosu 
ile antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya 
göre, eğer Cem Venedik’e sığınırsa, 
Venedik Senatosu tereddüt etmeden 
şehzâdeyi, Osmanlı’ya teslim 
edecekti. Bâyezıd, Gedik Ahmet’i 
kardeşinin üstüne göndermişti. 
Cem ve Bâyezıd kuvvetleri, şark 
bölgesinde muharebeye girişti. 
Lâkin, Cem yine yenilmişti. Şehzâde 

Cem, tekrardan Memlûklere sığındı. 
Burada da tutunamayacağını 
anlayan Cem, Rodos Şövalyeleri’ne 
sığınmaya karar verdi. Lâkin ağabeyi 
Bâyezıd, Cem’in gideceği yerleri 
tahmin etmiş ve Rodos’un büyük 
ustası D’Aubosson ile antlaşma 
yapmıştı. Cem, 29 Temmuz 
1482’de Rodos Adası’na sığındı. 
D’Aubosson, padişah ile yaptığı 
antlaşmaya riayet etmemiş, aksine 
Cem için 1.000.000 duka istemişti. 
Bu miktar, o dönem için devlet 
gelirlerinin 5-10 katı idi. Cem, 
burada zorbalık görmeye başlamıştı. 
Bu sebeple Fransa Kralı’na mektup 
yazarak, Fransa topraklarına gelmek 
istemiştir. Fransa Kralı bu teklifi 
kabul etmiş ve Cem’i almak için 
Rodos Adası’na 150 parçalık dev 
bir filo göndermiştir. Bu sayede 
Cem, 1483’te Nice kentine varmış, 
burada tam tamına dört ay kalmıştı. 
Dört ay sonra, Şehzâde Cem’i Papa 
VIII. İnnocentius istemiş ve Roma’ya 
davet etmişti. Kim bilir Cem için, 
sonun başlangıcı idi.

Cem, Roma’ya vardığında bir sultan 
gibi karşılandı. İlk önce, Papa’nın 
kaldığı şatoya götürüldü. Orada, 
büyük bir ziyafet verilmiş; öyle ki, bu 
ziyafet tasvire dahi konu olmuştur.
Papa, Roma’ya daha yeni gelen 
Cem’i derhal büyük odasına çağırdı. 
Burada Cem’e şöyle dedi;
-Sultan Cem Hazretleri, eğer 
Hristiyan olduğunuzu kabul eder 
ve yüce dinimize girerseniz; 
sizlere Osmanlı saltanatını 
veririm. 

Cem kısa süreli bir durgunluktan 
sonra;
-Saygıdeğer Papa! Teklifinizi 
duymamış sayıyorum. Zirâ, değil 
Osmanlı, cihan saltanatını önüme 
serseniz, ne Hâk yolundan 
ne de Peygamber Efendimiz 
Muhammed Mustafa (S.AV) ‘nın 
yolundan dönmem! dedi. 
Zaten Fâtih gibi yiğit bir babanın 
oğlu, daha başka ne gibi bir cevap 
verebilirdi. Papa’nın kirli hayalleri 
suya düşmüştü. Şehzâde Cem teklifi 
kabul etmediği için artık bir değeri 
yoktu. Bu sebeple Papa, Şehzâde 

Cem’i hapsetti. Burada ağabeyi 
Bâyezıd’a pek çok mektup yazmıştı. 
Bu mektuplar, hâlâ arşivlerimizde 
mevcuttur;
“Sen bisteri gülde yatarsın şevk 
ile handan,
Ben kil döşenem külhani 
mihnette sebep ne?”
(Sen gül döşenmiş yatakta neşeyle 
gülerek yatarken,
ben zahmet ve eziyet içinde küle 
batayım, neden)
II. Bâyezıd da aynı edebî dille 
kardeşine cevap vermiştir.
Çün ruzi ezel kısmet olunmuş 
bize devlet,
Takdire rıza vermeyesin, buna 
sebep ne?
Haccülharameynim deyu 
davalar edersin:
Ya saltanatı dünye için bunca 
talep ne?”
(Bize ezelden saltanat kısmet imiş,
sen ise kadere rıza göstermedin 
buna sebep ne,
Hacca gittin kendini temizlemek 
davasına düştün,
peki dünya saltanatı için bunca hırs 
niye)

Tam 6,5 yıl Roma’da esir 
hayatı yaşayan Şehzâde Cem, 
pişmanlıklarını dile getiriyordu. 
Ekseriya, çocuklarından ayrılmıştı. 
İki çocuğu Fransa’da kalmış, 
geriye kalanlar ise Memlûkler 
elinde vebadan vefat etmişti. Cem, 
Fransa Kralı’na mektup yazarak 
orada bulunan evlatları ile görüşmek 
istemişti. Fransa Kralı o dönem 
için büyük bir güç olduğu için 
Papa’ya baskıda bulundu. Papa 
en nihayetinde bu teklifi kabul etti. 
Fransa’ya doğru yola çıkacağı 
zaman, Cem bir vasiyet yazdırmak 
istedi. Bu vasiyetinde şunlar 
yazıyordu: 

“Ağabeğim kıymetlü ve 
mehabetlü Bâyezid Hân’ıma,
Pek şevketlü ağabeğim, vakd-i 
diyarlarda bir esir gibisine 
sürüklenir oldum. İmdi de, Frenk 
keferesinin diyarına yolculuk 
etme vakdidir. Aile-i eşrefım 
Memlûk İslâm Devletü’ndedir. 
Aile-i saadetimin bir an evvel 

payitaht-i hümâyuna sevkini 
isterüm. Vasiyet ola ki tarihe, 
tek arzum aile-i saadetimin 
payitahta varmasudur. 
Cem bin Ebû’l Feth-i Saadet 
Muhammed Hân-ı Padişâh-ı 
Âlem Penâh
Roma, 14 Cemaziye’l-Evvel 900”
Cem, bu vasiyeti yazmış ve 
Fransa’ya doğru yola çıkmıştı. 
11 günlük yolculuğun ardından, 
teslim noktasına varılmıştı. Burada, 
Fransa Kralı Cem’in yanına gelerek; 
“Artık hürsünüz” demiş, Cem’de 
“Elhamdülillah azat ve halâs 
sözü kulağımıza geldi.” demişti. 
Şehzâde Cem abdest almış şükür 
namazı kılmıştı. Tekrar tekrar, Allah 
C.C şükrediyordu. Tam bu esnada, 
fenalaşıp yere düştü. Biraz sonra 
görüldü ki; şehadet getiren Cem 
Sultan, Hâkk’ın rahmetine kavuştu.

Cem Sultan’ın, Mısır’da kalan 
çocukları ve annesi vebadan vefat 
etmiştir. Kızı ise, Memlûk Sultanı 
ile evlenmiştir. Rodos’ta kalan oğlu 
Şehzâde Murad ise, Hristiyan olmuş; 
vakti geldiğinde Rodos’u kuşatan 
Kanunî Sultan Süleyman’a karşı 
savaşmıştır. Lâkin Kanunî adayı fetih 
edince, Murad’ı boğdurtmuştur. 
Fransa’da kalan çocukları ise 
yaşamıştır. Öyle ki; Cem’in torunları 
günümüzde Malta’da yaşamaktadır. 
Tarih araştırmacısı ve gazeteci Murat 
Bardakçı derin tetkikler yapmış 
ve Cem Sultan’ın soyunu Malta 
Adası’nda bulmuştur.

Velhâsıl-ı kelâm, yiğit ve cengâver 
bir şehzâde kefere ellerinde sürgün 
yaşamıştır. Cenazesine el konulmuş 
ve Fransa Kraliyet Sarayı bahçesine 
gömülmüştür. Osmanlı Devleti ve 
Fransa Krallığı cenaze pazarlığı 
yapmış, 500.000 altın paraya 
anlaşmışlardır. 4 yıl Fransa’da kalan 
cenaze, Mudanya üstünden 1499 
yılında Bursa’ya getirilmiştir. Siz 
değerli okurlara tavsiyem; olurda 
bir gün yolunuz Fransa’ya düşerse, 
gidin Kraliyet Sarayı’na ve bahçesine 
bakan bölümde bir Fâtiha okuyun. 
Çünkü o topraklar, Ebû’l Feth 
Muhammed Hân’ın sürgünlerde 
hayatını hebâ eden oğlunu gördü.

TAM 6,5 YIL ROMA’DA ESİR HAYATI YAŞAYAN ŞEHZÂDE 
CEM, PİŞMANLIKLARINI DİLE GETİRİYORDU. EKSERİYA, 
ÇOCUKLARINDAN AYRILMIŞTI. İKİ ÇOCUĞU FRANSA’DA 
KALMIŞ, GERİYE KALANLAR İSE MEMLÛKLER ELİNDE 
VEBADAN VEFAT ETMİŞTİ.
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Yeniçeri olmak isteyen 
Çolak Hasan, Acemiler 
ocağına başvurdu. Ama 

bir elinin çolaklığından ötürü 
ağa tarafından ocağa alınmadı. 
Hasan’ın boynu büküldü, 
çolak eline baka baka savaşa  
katılamayacağım diyerek ağladı. 
Sarayın bahçesinde gezintiye 
çıkan âlim bir hoca -rivayete 
göre, devrin büyük âlimlerinden 
Hoca Sadeddin Efendi- ağlama 
seslerini işiterek Hasan’ın yanına 
geldi ve niçin ağladığını sordu. 
Hasan, çolak elini gizliyordu.

Hoca tekrar: “Derdini bana söyle 
de çaresini bulalım” dedi. 
Hasan: “Çaresini bulamazsın” 
dedi. 
Hoca: “Sen yine söyle” dedi.
 Hasan üzüntüyle: “Padişah 
efendimiz, düşman üzerine 
sefer düzenleyecekmiş. 
Lakin ben gidemeyeceğim, 
hayatım boyunca hiç asker 
olamayacağım” dedi. 
Hoca bunun üzerine: “Seni 
harbe götüreceğim. Orduda 
yalnız harp edenler yoktur. Pek 
çok kişi ordu için hizmet eder 
ama savaşta en önemlisi, her 
türlü hizmeti yapmaktır. Hizmetin 
büyüğü küçüğü olmaz. Herkes 
elinden geleni yapar. Sen de 
mutfak hizmetçisi olacaksın” 
dedi. 

Her şey bu diyalog ile başladı.

Tarihe yön vermiş birçok olay vardır. Bu olayların içinde ise her daim bir gizli kahraman vardır. 
İşte o kahramanlardan birinin hikâyesi “Haçova Savaşı” esnasında vuku buluyordu...

ÇOLAK HASAN
HAÇOVA SAVAŞI VE SAVAŞIN SEYRİNİ 
DEĞİŞTİREN HİZMETLİ

Muhammed Uneys Demirel

Tarih 1596 Haziran… Avrupalılar 
gene rahat durmayarak Eflak, 
Erdel beyleri gibi sınır beylerini 
isyana teşvik etmişti. Ardından 
tam 15 ülkenin ittifakı ile bir haçlı 
ordusu kurulmuş ve Osmanlı 
sınırlarına tacize başlamıştı. 
Girdikleri her yerde halka türlü 
işkenceler yapıyorlardı. Bütün bu 
gelişmelerin ardından, Üçüncü 
Mehmed ordusu ile bizzat sefere 
çıktı. Çolak Hasanda bu ordunun 
mutfağında görev yapıyordu. 
Önce Macaristan’ın kuzeyindeki 
Eğri Kalesi fethedildi. Üçüncü 
Mehmed ordusu ile ilerlerken 
Haçlı kuvvetleri yaklaşık 300.000 
kişilik devasa bir orduyla 
Osmanlı ordusuna saldırmak 
için Haçova meydanında 
mevzilenmişti. Osmanlı kuvvetleri 
ise 80.000 Anadolu askeri ve 

20.000 kişilik Kırım askerleri ile 
toplam 100.000 kişiydi. Nihayet 
İki ordu Haçova meydanında 
25 Ekim günü karılaştılar. İlk 
gün küçük gruplar halinde 
çarpışmalar başladı. Asıl savaş 
ikinci gün meydana gelecekti. 
Ve iki ordu savaş düzenini aldı. 
Önce Haçlı ordusunun lideri 
Avusturya Arşidükü 3. Maximilien 
emriyle Haçlılar merkezden 
hücuma kalktı. Osmanlılarda 
merkezden hücuma geçince, 
merkezdeki Haçlı topları 
ateşlenmeye başlandı. 
Yeniçeriler burada ağır zayiatlar 
verdi ve sultanın emriyle geri 
çekilmeye başlandı. Bu arada 
Osmanlı’nın sağ kolu da dağılmış 
ve geri çekilmeye başlamıştı. 
Haçlı ordusu padişahın otağına 
doğru hareketlendiler. Yeniçeriler 

ise Padişah otağının önüne set 
çekmiş, otağı savunuyorlardı. 
Nihayet Osmanlı’nın sol kolu 
da fazla dayanamayarak geri 
çekilmeye başladı. Üçüncü 
Mehmed divanı toplayıp 
vezirleriyle görüşmeye başladı. 
Divandan geri çekilme kararı 
çıkacak gibiydi. Üçüncü 
Mehmed, son olarak hocası 
Sadeddin Efendiye sordu, Hoca 
Sadeddin çekilmenin yanlış 
olacağını söyleyerek ikna etti ve 
savaş meydanından ayrılmama 
kararı alındı. Bu arada Habsburg 
kuvvetleri merkeze saldırmış 
ve yağmalamaya başlamıştı. 
Padişahın otağına yaklaşıyorlardı. 
Hasan, tüm bu gelişmeleri 
mutfak çadırının dışında, bir 
tepede seyrediyordu. Hasan 
bu durumu görünce durmadan 
mutfak çadırının önündeki 
kalabalığa koşarak onlara şöyle 
seslendi: “Ne duruyorsunuz, 
kâfir, sultanımızın otağına 
saldırıyor. Bir şeyler yapmaz 
isek Otağ-ı Hümayunu düşman 
çizmeleri kirletecek. Ellerimiz 
bağlı bekleyemeyiz. Bizde bu 
ordunun mensubu değil miyiz, 

analarımız bizi hangi günler için 
doğurdu?” diye bağırdıktan 
sonra mutfak çadırına girerek 
direklerden birinde asılı olan 
baltayı kaptı ve: “Ben gidiyorum, 
isteyen gelir” dedi. Bu hareket 
oradakileri coşturdu. Kim her 
ne buldu ise Hasan’ın peşine 
takıldı. Kiminin elinde bıçak 
kimininkinde satır vardı. Tüm 
hizmetli sınıf müdafaaya koştu. 
Hasan baltasını büyük bir 
gayretle savuruyordu. Düşman, 
kafalarına yedikleri odunlarla, 
demirlerle neye uğradıklarını 
şaşırdı. Bu gayreti ve padişahın 
savaş meydanına İslam sancağı 
ve Resulullah (sav.) Efendimizin 
hırka-ı şeriflerini giyerek yeniden 
dönmesini gören askerler 
yeniden gayretlendi ve savaşın 
seyri değişti. Allah’ın yardımıyla 
başta Çolak Hasan olmak üzere 
hizmetli sınıfın büyük çabasıyla 
savaş tersine döndü. Ve düşman 
kaçmaya başladı. Osmanlı 
kuvvetleri yeniden toparlandı 
ve son bir kez daha hücuma 
kalktılar. Bir kısmı kaçmakla 
beraber Haçlıların çoğunluğu 
bataklığa sürülerek imha edildi. 

Nihayetinde Osmanlılar kesin 
zaferi elde etmiş oldular. 

Savaşın kazanılmasında büyük 
rolü olan mutfak hizmetçisi Çolak 
Hasan ise ağır yaralanmıştı. 
Sultanın otağına getirildi. 
Ölmeden önce son defa gözlerini 
açarak: “Çok şükür, çok şükür 
padişah otağına kâfir girmedi” 
diyerek son nefesin verdi. 

Sultanın savaş meydanını terk 
etmemesinden sonra, Çolak 
Hasan’ın bu muazzam çabasıyla 
birlikte tüm ordu mensupları da 
gayretlenip, otağı savunarak 
düşmanı bozguna uğrattılar. 

Haçova Muharebesinin 
kazanılmasında Padişah Üçüncü 
Mehmed’in, Hoca Sadeddin 
Efendinin, divan üyelerinin, 
askerlerin etkisi olduğu kadar, 
hizmetli sınıfında çabalarını 
unutmamak gerekir. Allah 
onlardan razı olsun.
Bu ve benzeri hadiseler, 
günümüzde yaşanan; “Ben 
tek başıma ne yapabilirim ki?” 
diyenler için yegâne merhemdir.

TARİH




