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Yayýna hazýrladýðýmýz kitaptaki konular, "Sýzýntý" dergisinin
farklý nüshalarýnda farklý akademisyenlerin kaleme aldýðý
tarih yazýlarýndan oluþmaktadýr. Gayemiz bu tür kýymetli
yazýlarýn -iki kapak arasýna toplayarak- kalýcý olmalarýný
saðlamaktýr. Eserde yazýlarý bulunan bütün araþtýrmacý ve
akademisyenlere teþekkürlerimizi sunarýz.

Tarihimizi bilmek zorundayýz. Hususiyle de Osmanlýyý
bilmek, anlamak zorundayýz. En azýndan tarihten ders
almak için ecdadýmýzý öðrenmek zorundayýz.

Takdim Yerine
“Osmanlý” Derken
Biz, “Osmanlý” derken ve Osmanlýdan bahsederken, kesinlikle bunu bir ýrkçýlýk düþüncesiyle yapmýyoruz. Elbette,
böyle þanlý bir ecdadýn evladý olmak ve böyle asil bir soy kütüðüne baðlý bulunmak bize onur verir; ancak bunun ýrkçýlýkla uzaktan yakýndan alakasý da yoktur. Dense dense buna
müspet milliyetçilik denir ki bu da kitap ve sünnet çerçevesi içindedir.
Evet, soy kütüðümüzle kývanç duyuyoruz. Çünkü onlar
kendilerine düþen vazifeyi hakkýyla ifa ederek, Ýslâm’a omuz
vermiþ ve dinî duygu, dinî düþünceyi kýtadan kýtaya taþýmýþlardýr. Taþýmýþ ve dokuz asýr Ýslâm’ýn bayraktarlýðýný yapmýþlardýr.
Osmanlý, Selçuklunun bir devamýydý. “Devlet-i EbedMüddet” mefkûresi Selçukluyla baþladý. Bu ideal, Nizamülmülk’le mektep ve medreselere girdi. Dolayýsýyla da, o
dönem itibarýyla mükemmel ve mücehhez bir nesil yetiþti.
Selçuklunun da Osmanlýnýn da mayasýnda böyle bir gaye-i
hayal vardýr ki onlarýn metafizik gerilimleri bu kadar uzun
sürebilmiþti.
Hem biz niçin ecdadýmýzdan bahsetmeyeceðiz ki? Nesebini söylemenin suç olduðunu iddia eden de kim?

10

Deryadan Katreler

Hem onlar aleyhine bu kadar kampanya varken ve durmadan aðýz dolusu küfürlerle onlara sövülürken, bizim onlarý müdafaa etmemiz neden suç olsun?
Osmanlý padiþahlarýný karalamak, bize bugüne kadar ne
kazandýrdý? Mazimizi inkâr hangi terakkiye vesile oldu?
Köksüz bir nesil yetiþtirmenin faturasý önümüzde deðil mi?
Ýnsafsýzlýðýn da bir sýnýrý olur. Ancak; ecdadýmýz için insafsýzlýkta sýnýr tanýmak kadar dahi bir insaf gösterilmemiþtir. Öyle ki iftiranýn en iðrençleri kullanýlarak dokuz asýrlýk
þanlý tarih karalanmýþtýr. Bilhassa son altý asýrlýk bir tarih bütünüyle karalanmaya ve bir günah destaný gibi gösterilmeye
çalýþýlmýþtýr.
Sorarým size, Osman Gazi vefat ettiðinde geriye ne býraktý? Evet, o bütün bir hayat boyu çadýrda yaþadý ve bir çadýrda öldü. Elindeki imkânlarla o da bir sarayda yaþayabilir ve
gününü gün edebilirdi. Ama o ve onun nesli böyle yapmadý;
yapmadý ve pek çoðu itibarýyla ömürlerini at sýrtýnda geçirdiler. Savaþ meydanlarýnda can veren Osmanlý padiþahlarýnýn
sayýsý hiç de az deðildir. Zaten, bu ideal ve yüksek düþünce
bittiðinde, Osmanlý da bitmiþtir. Süleyman Þah, Murad Hüdavendigâr, Yýldýrým, Fatih, Yavuz, Kanunî hepsi de “Ý’lâ-yý
Kelimetullah” yolunda ölmüþtür. Yavuz, hanýmýyla bir arada
olmaya fýrsat dahi bulamamýþ ve hep bir muharebeden diðerine koþup durmuþtur. Düþünün ki Yavuz’un sadece iki çocuðu olmuþtur. Allah aþkýna bu saltanat sürmek midir?
Tarihimizi bilmek zorundayýz. Hususiyle de Osmanlýyý
bilmek, anlamak zorundayýz. En azýndan tarihten ders almak için ecdadýmýzý öðrenmek zorundayýz. Bu gerçekleri dile getirmek bizler için sadece bir vazife ve mükellefiyettir.
Bunun ýrkçýlýkla da hiçbir ilgisi ve alakasý yoktur.
HI

Bir Baþka Zaviyeden Kuruluþ
Ýhsan Çomak

Niçin Osmanlý Devleti’nin Kuruluþu?
13. yüzyýl sonlarýna doðru Kuzeybatý Anadolu’da ortaya çýkan küçük bir beylik, yüz yýl gibi kýsa bir süre içerisinde Anadolu’nun dörtte üçünü, Balkanlarda ise Sýrbistan ve
Boðdan’a kadar olan topraklarý hâkimiyetine alan bir devlet hâline gelmiþ, daha sonraki asýrlarda ise Asya, Avrupa
ve Afrika’da çok geniþ topraklara sahip olarak, yüksek bir
medeniyet vücuda getirmiþtir. “Selçuklu-Bizans sýnýrýndaki
küçük bir beyliðin nasýl olup da dünyanýn en büyük devletlerinden biri hâline geldiði tarihçileri hâlâ meþgul eden bir
sorudur.”1
Osmanlý Devleti sadece medeniyetiyle deðil siyasi varlýðýyla da büyük öneme sahipti. Zirvede olduðu dönemler
bir tarafa, yýkýlýþýndan 70 yýl geçmesine raðmen bugün, bir
zamanlar Osmanlý hâkimiyeti altýnda bulunan ülkelere gittiðinizde, o devri az çok bilen veya büyüklerinden dinlemiþ
olan insanlar “Osmanlý” adýný duyunca saygýyla ayaða kalkmakta ve “Bir daha ne zaman!” diye sormaktadýrlar. Þurasý
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kesindir ki tesirleri dolaylý olarak hâlâ devam eden böyle bir
devletin kuruluþu çok büyük öneme sahiptir. Geçmiþe gelecek için bakýlmalýdýr. Günümüzde yeni kurulacak devletlerin, Osmanlý Devleti’nin kuruluþundan almalarý gereken ibretler ve stratejiler vardýr. Ýþte bu yüzden Osmanlý Devleti’nin kuruluþu defalarca incelenmiþ ve tekrar incelenmeye
layýk bir mevzudur. Yazýmýzda Osmanlý Devleti’nin kuruluþunu inceleyerek devleti ayakta tutan bazý temel dinamikleri ve esaslarý tespite çalýþacaðýz.

Kuruluþ Öncesi Anadolu’daki Siyasi Geliþmeler ve
Kayýlar’ýn Göçü
13. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Moðollarýn Batýya doðru yaptýklarý istilalar sonucu Maveraünnehr, Azerbaycan ve
Ýran’daki göçebe Türkmen ve yerleþik nüfus, Anadolu’ya
göç etmeye baþladý. 1243’de yapýlan Kösedað Savaþý’ndan
sonra bütün Selçuklu topraklarýný iþgal eden Moðollar
1277’ye gelindiðinde ise Anadolu’da doðrudan hâkimiyetlerini kurmuþlardý.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin otoritesinin zayýflamasýndan sonra Anadolu’da pek çok Türk beyliði kuruldu. Bu dönem “Beylikler Dönemi” olarak adlandýrýlýr.
Söðüt ve Domaniç yöresinde bir beylik kurmuþ olan Osmanoðullarýnýn atalarý ise, muhtemelen 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Merv’den Doðu Anadolu’ya gelen Oðuzlar’ýn en soylu kollarýndan biri olan Kayý boyuna mensub bir
aþiret idi. Doðu Anadolu’da ilk yurt tutulan bölge Van Gölü’nün kuzeydoðusundaki Ahlat yöresidir. Daha sonra þimdi
Suriye sýnýrlarý içinde bulunan Caber mevkiine gönderilirler.
Selçuklu Sultaný Alaeddin 1231 yýlýnda Ertuðrul Gazi’ye dirlik olarak Söðüt civarýný verir.2
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Ertuðrul Gazi 1281’de ölünceye kadar Kastamonu civarýndaki Çobanoðullarý’na tâbi bir uç beyi olarak kalmýþtýr.
Yerine geçen oðlu Osman Gazi ise 1300 yýlýna kadar Çobanoðullarý’na baðlý kalmýþ, bu tarihten sonra ise Konya’daki
Anadolu Selçuklu sultanýna baðlanmýþtýr.3 Ýþte bu tarih Osmanlý Devleti’nin kuruluþu olarak kabul edilir. Ertuðrul Gazi zamanýnda beyliðin topraklarý 4800 km2 kadardý. Osman
Gazi öldüðünde bu rakam 16.000 km2’ye çýkmýþtýr. Orhan
Bey ise oðlu 1. Murat’a 95.000 km2’lik bir toprak býrakmýþtýr.4 Acaba Osmanlýlar bu hýzlý büyümeyi nasýl gerçekleþtirdiler? Kanaatimizce bu sorunun cevabýný Osmanlý Devleti’nin
kuruluþunda aramak lazýmdýr.

Osmanlý Halkýnýn Menþei
Bu hýzlý büyüme ve geniþleme, emniyet ve düzeni saðlamak için yeni fethedilen yerlere Türk halkýnýn yerleþtirilmesini zorunlu kýlmýþtýr. Peki bu halk nereden gelmiþti? Yoksa
bazý Batýlý tarihçilerin iddia ettikleri gibi, yerli Rumlarý Osmanlýlaþtýrma yoluna mý gidilmiþti?
Osmanlý sarayýnda yetiþmiþ tarihçilerden öðrendiðimiz
kadarýyla, Osmanlýlar, Oðuzlar’ýn Kayý boyundan gelmektedirler. Bazý tarihçilerin reddetmesine raðmen bu rivayet doðrudur. Eðer Osmanlý padiþahlarý kendileri hakkýnda bir soy
uyduracak olsalardý, soylarýný muhakkak ki Salur ve Kýnýk
boylarýndan birine dayandýrýrlardý. Çünkü Oðuz geleneðine
göre hükümdarlar ekseriyetle bu boydan çýkarlar.5
Öte yandan Gibbons ve Shaw gibi gerçekleri çarpýtmalarýyla ün yapmýþ bazý tarihçiler, Osmanlý halkýnýn zorla
Müslümanlaþtýrýlmýþ Rumlar ve Türk halkýndan müteþekkil
olduðunu iddia ederek, Osmanlý Devleti’nin siyasi ve içtimai
dinamiklerini Hristiyanlar’a dayandýrmaya çalýþmakta, örnek olarak da Köse Mihal’i göstermektedirler.6
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“Osmanlý Devleti’nde 14. yüzyýlda hatta 15. yüzyýlýn
ilk yarýsýnda þöhret kazanan büyük þahsiyetler arasýnda
Köse Mihal ailesi gibi Hristiyan dönmeleri çok azdýr. Selçuk ve Ýlhanlý ananeleri üzerine kurulmuþ olan bürokrasi
tamamýyla Türk unsurlardan müteþekkil olduðu gibi idare
ve ordunun baþýnda bulunanlar da hemen umumiyetle
Türklerdir.7
Bu iddianýn altýnda Türkleri bedevi, medeniyetten ve
idare kabiliyetinden mahrum gösterme düþüncesi yatmaktadýr.
“Osmanlý Beyliðinin ilk kuruluþunda halk göçebe ve yarý göçebe olsa bile Anadolu’da Ýlhanlý ve Selçuklulardan kalan yerleþmiþ bir þehir geleneði ve teþkilatý vardý. Osman
Bey devletini kurarken bu açýdan hiçbir zorlukla karþýlaþmamýþtýr.8
Ayrýca Köse Mihal ve benzeri birkaç Hristiyanýn Müslüman olduktan sonra Osmanlý saflarýnda önemli mevkilere
gelebilmeleri Osmanlýlarýn ýrk ayrýmý yapmayan ve “Allah
katýnda üstünlük (ýrk ve soy ile deðil) ancak takva iledir.”
ayetiyle belirtilen geniþ müsamaha prensiblerine sýký sýkýya
baðlý kaldýklarýný gösterir.
Öte yandan, Osmanlý Devleti’nin topraklarý geniþledikçe Doðudan gelen Türkmenler bu devamlý geniþleyen ve büyüyen devletin topraklarýna yerleþmeyi tercih etmiþlerdir.
Böylelikle Osmanlýlar fethettikleri yerlerin emniyetini saðlamada zorluk çekmemiþlerdir.
Görüldüðü gibi Osmanlý Devleti, iddialarýn aksine tamamen Türk halký ve bu halkýn oluþturduðu siyasi ve kültürel gelenek üzerine kurulmuþtur.
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Osmanlý Devleti’nin Yükseliþini Hazýrlayan
Temel Esaslar
Küçük bir beylik iken büyük bir devlet hâline nasýl gelindi? Bu sorunun cevabýný ararken karþýmýza kuruluþ döneminde yükseliþi hazýrlayan sebepler olarak dinî, siyasi ve sosyal birtakým amiller çýkmaktadýr. Bu amiller birbirine kenetlenmiþ ve iç içe olduklarý için kesin bir sýnýflandýrmaya gitmek oldukça zordur. Bu yüzden biz bu sebepleri ana baþlýklar hâlinde zikredip, Osmanlý Devleti’nin kuruluþ ve yükseliþindeki rollerini izaha çalýþacaðýz.
a) Cihat Mefkûresi: 13. yüzyýl Anadolusuna baktýðýmýzda Moðol istilasýnýn Anadolu’yu kasýp kavurduðunu ve istikrarýn bozulduðunu görmekteyiz. “Moðollarýn istilasý
Anadolu’da yaþayan Türkler arasýnda cihat mefkûresinin daima canlý tutulmasýný saðlamýþtýr.9 Çünkü Moðollar baþka
dinlere müsamaha göstermiyor, kendilerine karþý koyan halký soykýrým yaparak sindirme yolunu seçiyorlardý.
Anadolu’da daima canlý kalan bu cihat mefkûresi daha
sonraki yýllarda Osmanlý fetihlerinde önemli rol oynamýþtýr.
Osmanlýlar cihat dinamiðine sarýlarak o muazzam ve inanýlmaz fetihleri gerçekleþtirmiþlerdir. Denilebilir ki Moðol iþgalinin belki de tek faydasý Anadolu halký içinde cihat düþüncesinin daima taze ve dinamik kalmasýný saðlamýþ olmasýdýr.
Osmanlý Devleti kuruluþundan itibaren fetih siyasetini,
cihat mefkûresi doðrultusunda belirlemiþtir. Cihat arzusu
Osmanlý toplumunu birlik ve beraberlik içinde tek bir hedefe doðru yönlendirmiþtir.10
b) Fetih Siyaseti: Osmanlýlarda mükemmel bir fetih siyasetinin takip edildiðini görmekteyiz. Derviþler ve tarikat
þeyhleri, Hristiyan topraklarýna gidip yerleþiyor ve ahaliye
Ýslamiyet’in sevgi ve müsamaha anlayýþýný yaþayýþlarýyla gös-
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teriyorlardý. Kurulan zaviyelerde halka yiyecek temini ve
hastalarýn tedavisi yapýlýyordu. Osmanlý ordusu fetih için
gittiðinde ise Osmanlýlarýn korkulacak insanlar olmadýðýný
zaten anlamýþ olan ahali, Osmanlý idaresini, halký ezen Bizans ve Balkan devletlerinin idaresine tercih ediyorlardý.
Öte yandan, Osmanlýlarýn, fethettikleri yerlerde yerli
aristokrasiyi ve yöneticileri (çoðunlukla) eski statülerinde býrakmalarý11, yeni fethedilecek yerlerde yaþayan zenginlere ve
yöneticilere Osmanlý egemenliðine girdikleri takdirde eski
durumlarýný muhafaza edeceklerine dair güvence oluyordu.
Öyle ki bazen Osmanlý kalelerini koruyan Hristiyan kale komutanlarýna ve týmar sahiplerine rastlanabiliyordu.12
Görüldüðü gibi, uygulanan bu fetih politikasý, Hristiyan
ahalide, gelecek Osmanlý idaresinin eski idareden daha iyi
olduðu intibaýný býrakmýþ ve Osmanlý Devleti’nin fetihlerinde çok büyük kolaylýk saðlamýþtýr.
c) Müsamaha: Kuruluþundan itibaren Osmanlý Devleti’nde azýnlýklara ve baþka dinden olanlara karþý dinî, iktisadi
ve sosyal müsamaha ve hürriyet prensiplerinin azami þekilde
uygulandýðýný görmekteyiz.
Azýnlýklar dinî açýdan ibadet ve ayinlerinde serbest; iktisadi açýdan, uðraþtýklarý iþ ne olursa olsun (ticaret, çiftçilik
ya da bir zanaat) Müslüman halk kadar serbest ve ayrýcalýklý; sosyal açýdan, giyim-kuþamdan gelenek ve göreneklere
kadar hiçbir sahada sýnýrlamaya ya da baskýya maruz býrakýlmýyorlardý. Yeni fethedilen yerlerin halkýna uygulanan bu
geniþ müsamaha Bizans ve Balkan devletlerinin aðýr vergileri ve dinî baskýsý altýnda ezilen halký cezbediyordu. Çünkü
savaþlarda yenilen devletler zararý halktan vergi olarak alýyor, ayrýca resmî mezhebin dýþýndaki mezheplere karþý baský
uyguluyorlardý. Böylelikle, çoðu zaman bir þehrin savaþma-
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dan alýnmasý veya bir belde halkýnýn ekseriyetle Ýslam’ý kabul etmesi gibi durumlar da görülüyordu.13
d) Komþu Beylik ve Devletlerle Ýliþkiler: Osmanlýlar gerek beylik döneminde gerekse devlet olduktan sonra, Müslüman komþu beylik ve devletlerle daima iyi geçinmeye çalýþmýþlardýr. Ýlk padiþahlarýn Anadolu’daki beyliklere karþý
asla hasmane bir tavýr takýnmadýðýný görmekteyiz. Ancak zaman zaman komþu beyliklerdeki karýþýklýklarý önlemek için
müdahale ettiðine de rastlamaktayýz. Osmanlýlar savaþ yaparak toprak elde etmek yerine komþu beyliklerle siyasi evlilikler yaparak veya para ile toprak satýn alarak geniþlemeyi
tercih etmiþlerdir.
Kýsaca, çevrelerindeki Türk beylikleriyle daima dost geçinmeye çalýþmýþ, buna karþý bütün enerjilerini Bizans’a yönelterek o doðrultuda geniþlemiþlerdir. Bunun arkasýnda
Müslümaný Müslümana kýrdýrmamak ve Allah’ýn dinini
Hristiyan topraklarýnda yaymak düþüncesi yatmaktaydý.
e) Tarikatlar ve Derviþler: Tarikat, insanýn birtakým ibadet usulleriyle Allah’ýn rýzasýný kazanmak ve O’na yakýnlaþmak için takip ettiði yoldur.
Derviþ kelimesi genel olarak tarikata girmiþ kiþi için kullanýlýr. Tekke ve zaviye denilen yerlerde yaþayan derviþler olduðu gibi, köy köy dolaþarak halký irþad eden derviþler de
vardý.
Osmanlý Devleti’nde yeni fethedilen topraklara yerleþerek burada zaviyelerini kuran derviþler, hem buralara yeni
yerleþen Müslüman halký irþad, hem de yerli gayrimüslim
ahaliye Ýslam’ý teblið vazifesini yerine getiriyorlardý. Gittikleri yerlere katýldýklarý ordu ile beraber bazen ordudan da
önce Ýslam’ýn mesajýný götüren bu hakikat erleri çoðu zaman
ordu geldiðinde yöre halkýnýn gönlünü fethetmiþ oluyor ve
askerî fethi kolaylaþtýrýyorlardý.14 Ayrýca, tarikatlar halk ara-
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sýnda dinî inançlarýn daha da kökleþmesini ve manevi coþkunluðun artmasýný saðlýyordu.15 Böylelikle Ýslam, halk arasýnda bütünüyle uygulanan ve uygulandýkça devleti ve toplumu daha da yücelten bir dinamik hâline geliyordu.
Osmanlý padiþahlarý tarikatlarý ve derviþleri daima koruyup desteklemiþ, þeyhlere karþý saygýyý asla eksik etmemiþlerdir.16 Osman Beyin kayýnbabasý Edebali ayný zamanda bir
tarikat þeyhidir. “Osman, Orhan ve Murat Beyler unvanlarý
arasýnda gazi derviþlerin reisi olduklarýný belirtmeye itina
göstermiþlerdir.17
Kýsaca özetlersek, tarikatlar ve bunlara mensup derviþler Bizans sýnýrýnda bulunmasý sebebiyle Osmanlý beyliðinin
sýnýrlarý içinde yoðunlaþmýþ ve yeni fethedilen yerlerde
Ýslamiyetin yayýlmasý yanýnda Müslüman halkýn manevi heyecanýnýn yüksek tutulmasý ve Ýslamiyet’in daha iyi yaþanmasýnda önemli rol oynamýþtýr.
f) Ahilik: Ahilik, kuruluþ dönemi Osmanlý toplumunun
önemli dinamiklerinden biridir. Ahilik bir meslek birliði olarak kurulmuþ, bir beldedeki esnaf ve sanatkârlarýn oluþturduðu loncalardý. Fakat daha detaylý incelediðimizde ahilerin
daha önemli roller üstlendiðini görmekteyiz.
Cömertlik, misafirperverlik, yiðitlik, halk için yaþama,
halka karþlýksýz verme fakat hiç almama gibi prensiplere dayanan ahilik teþkilatýnýn asýl gayesi; “Ýnsanlarýn dünya ve
ahirette huzur içinde olmalarýný saðlamaktýr. Bu anlayýþ için,
ahiler dünya için ahiretini veya ahiret için dünyasýný terk etmeyen dengeli bir hayat anlayýþý geliþtirmiþlerdir.”18
Ahilerle devlet arasýnda sýký bir bað vardý. “Ýlk Osmanlý
önderleri ayný zamanda merkezileþmiþ devletin savunmalarýnýn yetersiz kaldýðý yerlerde, halka yardým ve kurtuluþ getirmek için örgütlenmiþ olan ahi derneklerinin üyeleri, kimi zaman da liderleriydiler.19 Osman Beyin kayýnbabasý Þeyh Ede-
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bali ve birçok silah arkadaþlarý, hatta Orhan Beyin kardeþi
Alaaddin Paþa bu teþkilata mensuptular.20 Ayrýca bu topraklarda vakýflar da kurmuþlardý.21 Osmanlý Devleti’nin kuruluþ
çaðýnda en büyük kuvvet ve dayanaðý bu teþkilat olmuþtur.
Toplumda disiplin ve dayanýþmayý saðlayan ahilerin zaman
zaman seferlere iþtirak ettiklerini de görmekteyiz. “Ýlk fetihlerin gönüllü öncüleri, alperenler de denilen”22 ahiler gerektiðinde iþlerini býrakarak Allah yolunda cihat eden insanlardý.

Netice
Þüphesiz ki Osmanlý Devleti’nin kuruluþ ve yükseliþindeki dinamikler bu kadarla kalmýyor. Mesela Osmanlýlarýn Bizans sýnýrýnda bulunmasý onlarýn geniþlemesini kolaylaþtýrmýþtýr. Bizans’ýn çökmekte olan bir devlet olmasý, o sýrada Avrupa ve Balkanlarda Osmanlýnýn yükseliþine karþý koyacak güçte bir devlet olmamasý ve Osmanlý toplumunda uç kültürünün
hâkim olmasý gibi sebepler Osmanlý Devleti’nin yükseliþini
kolaylaþtýrmýþtýr. Fakat bize göre bu faktörler tali sebeplerdir.
Kanaatimiz þudur ki; bunlar olmasaydý Osmanlý yine büyük
bir devlet hâline gelecekti. Çünkü iç sebepler tam teþekkül etmiþti. Toplum her ferdiyle büyük bir yükseliþe hazýrdý. Toplumda Ýslamiyet fert fert en iyi þekilde yaþanmaya çalýþýlýyordu. Dinî müessesler yukarýda belirtmeye çalýþtýðýmýz gibi, tam
teþekkül ettirilmiþ ve sosyal hayatta çýkacak problemleri çözmeye hazýrdý. Padiþahýndan askerine, ondan köylüsüne herkes
yeni bir kuruluþun aþk ve heyecanýný taþýyordu.
Osmanlý Devleti’nin kuruluþ mozayiðine baktýðýmýzda,
Osmanlý halkýný cihat mefkûresine sýmsýký sarýlmýþ; tarikatlar vasýtasýyla manevi olarak donanmýþ; ahilik teþkilatýyla da
ekonomik ve sosyal açýdan düzenli bir yapýya kavuþmuþ olarak görmekteyiz. Birkaç yüzyýl içinde üç kýtada topraklarý
bulunacak olan yüksek bir devlet ve medeniyetin temelleri
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yukarýda belirtmeye çalýþtýðýmýz bu esaslar üzerine atýlmýþ ve
yükselmiþtir. Hiç þüphesiz ki yeni atýlacak veya atýlmakta
olan temellerde en az bu kadar saðlam olmalýdýr ki üzerine
büyük devlet ve medeniyetler bina edilebilsin...
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Kuruluþ Devrinde
Osmanlý Deniz Siyaseti
Halid Aktuna

Osmanlýdan Önce Türkler ve Denizcilik
Osmanlý Devleti’nin önemli baþarýlar elde ettiði bir saha
da denizciliktir. Denizcilik, Türklerin daha önce hiç bilmediði bir konu olduðundan, Osmanlý Devleti’nde donanmanýn geliþmesi diðer müesseselerden daha zor olmuþtur. Orta
Asya’da kurulan Türk devletleri kara devletleri olduðundan,
denizcilik bilinmiyordu. Bu devletlerin Basra Körfezi, Hazar
Denizi gibi denize ulaþtýklarý yerlerde ise, karþýlarýnda denizden gelen bir tehlike bulunmadýðýndan denizciliðe lüzum
görülmedi. Türkler ancak Anadolu’ ya geldikten sonra gerçek manada denizle tanýþtýlar. Malazgirt’ten hemen sonra
Anadolu’ nun büyük bir kesimini fetheden Türkler,
Anadolu’yu elde tutmak için kuvvetli bir donanmaya sahip
olmak gerektiðini hemen fark ettiler. Bilhassa Batý Anadolu
kýyýlarýný Bizans, Venedik, Ceneviz ve diðer Latin devletlerinin taarruzlarýndan korumak için denize açýldýlar. Selçuklu-
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lar ve Beylikler döneminde zaman zaman Adalar denizinin
kontrolünü ellerinde tuttular.

Orhan Gazi Devri ve Ýlk Donanma Faaliyetleri
Osmanlýlarda denizcilik iki koldan geliþti. Birinci kol,
müstakil ve kendi himmetleriyle denize açýlan leventlerdi.
Karada akýncýlarýn yaptýðý hizmeti denizde leventler yapýyordu. Denizciliðin ikinci kolu ise, devletin teþkil ettiði donanma kuvvetleriydi.
Osmanlýlar, Orhan Gazi devrinde Marmara Denizi’ne
ulaþýr ulaþmaz, bölgedeki þartlar gereði donanma kurdular.
Hiç denizcilik tecrübeleri olmadýðý hâlde, küçük gemilerle
Marmara’ya açýldýlar. Bu donanma, Marmara Denizi’nde faaliyet gösterdi ve Bizanslýlarla muhatap oldu.
Akça Koca’nýn komutanlarýndan Karamürsel Bey, Ýzmit
Körfezi’nin güney kýyýlarýný zaptetti ve bu bölgede bir tersane kurarak inþa ettiði hafif ve süratli gemiler ile Bizans donanmasýnýn bu kýyýlara yaptýðý taarruzlarý durdurdu. Karamürsel ismi verilen bu teknelerin daha sonra yeni þekilleri
yapýldý fakat isim ayný kaldý ve yakýn zamana kadar sahil güvenlik teknelerine verilmeye devam etti. Yine bu sýralarda
Orhan Gazi’nin bu küçük donanma ile Bizans üzerine baþarýsýz bir seferini görüyoruz.
1354 yýlýnda Orhan Gazi’nin oðlu Süleyman Paþa ve komutanlarýnýn Çanakkale Boðazý’ný geçerken aðaç kütüklerini dana derileri ile baðlayarak yaptýklarý sallarý kullandýklarý
rivayet edilir. Bu rivayet Osmanlý tarihçileri arasýnda kabul
görür. Oysa önceki vakalara bakarsak böyle bir rivayete
temkinli yaklaþmak gerekir; çünkü, küçük de olsa Osmanlýlarýn elinde gemiler mevcuttu. Eðer Süleyman Paþa gerçekten sallarý kullanmýþsa, bunun sebebi belki de dikkat çekme-

Kuruluþ Devrinde Osmanlý Deniz Siyaseti

23

mek veya süratli bir biçimde karþýya geçmek idi. Süleyman
Paþa, Gelibolu’yu fethederek Osmanlý donanmasýnýn üssü
hâline getirdi.
Osmanlýlarýn Rumeli yakasýna adým atmasý Avrupa’nýn
dikkatini çektiyse de Rumeli’deki bu ilk fethi Batý Anadolu
beyliklerinin yaptýðý vur kaç eylemleri þeklinde deðerlendirdiklerinden, ilk anda tepki göstermediler. Bir süre sonra
Osmanlýlarýn fethettikleri yerlere Anadolu’dan göçmen
naklederek hýzla yerleþmesi Avrupa’yý ve Bizans’ý telaþlandýrdý, ancak, Bizans’ýn gayretleri hiçbir netice vermedi. Orhan Gazi devrinin sonlarýna doðru Haçlýlar, Türklere karþý
çeþitli tedbirler düþünerek uygulamaya koydular. Öncelikle
Þark sularýnda sürekli donanma bulundurma kararý alýndý.
Gayet muhkem Ýzmir Limaný’nda üslenen bu donanma
Anadolu kýyýlarýndaki halka yýllarca eziyet etti. Diðer bir
tedbir, Osmanlý üzerine Haçlý Seferi düzenlenmesiydi. Bütün giriþimlere raðmen bu davete sadece Fransa’daki Savua
Kontu Amadee müspet cevap verdi. Kadýrgalarla gelerek
Gelibolu’ya saldýrdýlar. Yeterli donanmaya ve mahir denizcilere sahip olmayan Osmanlýlar mukavemet edemeyerek
maðlup oldular. Bu suretle elden çýkan Gelibolu 1376’ya
kadar Bizans’ýn elinde kaldý.

Yýldýrým Bayezid ve Yeni Hamleler
Yýldýrým Bayezid’in tahta geçmesiyle beraber Osmanlýlarýn yaptýðý hýzlý fetih hamleleri donanmaya olan ihtiyacý
iyice su yüzüne çýkardý. Bu hýzlý fetihler Avrupa’da yankýlar
uyandýrdý ve yeni bir Haçlý Seferi üzerinde görüþmeler baþladý. Usta denizci olan Latin devletlerinin Osmanlýlara karþý
ittifaký, devletin iki yakasý arasýndaki baðlantýyý kesebilir ve
tehlikeli sonuçlar doðurabilirdi. Ýþte bu sýrada Osmanlý dip-
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lomasisi harika bir surette iþledi. Bu devletlerin ve milletlerin arasýndaki husumetten istifade edilerek, onlarý kýzdýracak hareketlerden kaçýnýldý. Gerçekten o yýllarda Avrupa’nýn durumu, Osmanlýlara geniþ bir diplomatik ve askerî
manevra sahasý teþkil ediyordu. Papalýðýn gittikçe azalan nüfuzu, Balkanlar’daki Ortodoks milletlerin Katolik Latinler’e
karþý düþmanlýðý, Venedikliler ile Cenevizliler arasýnda Doðu Akdeniz hâkimiyeti yüzünden patlak veren savaþlar, bu
milletlerin Osmanlýya karþý ittifaklarýný önlemiþti. Osmanlýlar bu durumdan son derece mahirane manevralarla istifade
ettiler ve bazen bir tarafý bazen de diðer tarafý destekleyerek,
büyümeyi sürdürdüler. Öte yandan, Venedikliler ve Cenevizliler, Osmanlý Devleti’ne karþý hep iki yüzlü bir siyaset izleyerek, bütün Haçlý seferlerine donanma ile katýldýlar. Zor
durumda olmalarýndan dolayý Cenevizliler, Osmanlýlarla,
Venediklilerden daha iyi geçindiler. Osmanlýlar bu iki yüzlü
siyasete karþý mehter takýmýnýn adýmlarý gibi iki ileri bir geri hamle yaparak, bu devletlerin elindeki topraklarý mükemmel zamanlamalarla fethederken, bir taraftan da denizcilik
alanýnda atýlýmlarýný hýzlandýrdýlar. Mesela, Osmanlý akýncýlarýnýn hýzlarýný alamayarak fethettiði Kroya ve Ýþkodra
kentleri Yýldýrým Bayezid tarafýndan Venediklilere iade edildi. Yine bu yüzden, Haçlýlarýn elinde bulunan Aþaðý Ýzmir
kalesine ve þehrine dokunulmadý. Batý Anadolu sahillerinin
fethedilmesi sýk sýk bu sahilleri yaðmalayan Haçlý korsanlarý
ile problemlere sebep olunca, Yýldýrým Bayezid bir dizi uygulama ile denizcilik alanýnda hamleleri baþlattý. Gelibolu’da
kadýrgalar için bir liman kazýldý ve bir kule inþa edildi. Bu sýrada Saruca Paþa komutasýna verilen donanma, adalardaki
korsan yataklarýný vurdu. Yine Yýldýrým Bayezid, bölgedeki
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korsanlara yaptýrým olarak Anadolu’dan adalara hububat ihracýný yasakladý.

Ankara Savaþý Sonrasý Venedik ile Mücadele
Ankara Savaþý’ný takip eden Fetret devrinden sonra
Mehmed Çelebi tek baþýna tahta oturunca denizci devletlerle dostane münasebetler kurarak diplomatik tedbirlere devam etti. Ankara Savaþý’nýn ardýndan Timur, Haçlýlarýn elindeki Aþaðý Ýzmir kalesini ele geçirmiþ ve Aydýnoðlu Cüneyd
Beye vermiþti, kaleyi almak için þehri karadan kuþatan Çelebi Mehmed’e Rodos þövalyeleri de denizden donanma ile
yardým etti. Þehri ele geçiren Mehmed Çelebi, Rodoslularýn
önceden yaptýrdýðý muazzam kaleyi bir gecede yýktýrýverdi.
Bu durumu gören Rodos þövalyelerinin üstad-ý azamý, kalenin yeniden yapýlmasýna izin verilmediði takdirde aðýr donanma ile Osmanlý kýyýlarýna saldýracaklarýný söyleyince
Mehmed Çelebi, Ýzmir yerine Bodrum Kalesi’ni þövalyelere
vererek bu badireyi atlattý. Bu hareketi ile hem bu fesad yuvasý yok edildi hem de Haçlý donanmasý boðazlardan biraz
daha uzaklaþtýrýlmýþ oldu.
Bir süre sonra Kiklad adalarýnýn valisi Türk gemilerine
saldýrýnca Venediklilerle münasebetler bozuldu ve ilk mühim
Osmanlý-Venedik deniz savaþý 1416 tarihinde Gelibolu’da
meydana geldi. Baskýna uðrayan ve henüz gemilerinde top
bulunmayan Osmanlý donanmasý imha edildi. Bu teknelerdeki Türkler ve Türklere gönüllü hizmet eden Hristiyanlar
öldürüldü. Osmanlý donanmasýnda gönüllü hizmet eden Latinlerin bulunmasý, Osmanlýlarýn bunlarýn denizcilik bilgisinden istifade ettiklerini göstermektedir. Daha sonra Bizans’ýn aracýlýðýyla barýþ imzalandý. Çelebi Mehmed, bundan
böyle Venedik gemilerine saldýran Türk korsanlarýna düþ-
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man muamelesi yapýlmasýný kabul etti. Bu korsanlar (yani leventler) zaten kendi baþlarýna denize açýldýðýndan, bu maddenin taviz olduðunu düþünmek yanlýþ olur. II. Murad zamanýnda Selanik þehri yüzünden Venediklilerle iliþkiler tekrar bozuldu. Bizanslýlar þehri Venediklilere satmýþ, ancak
Ortodoks Selanik halký Katolik Latinlerin idaresini kabul etmemiþti. Öte yandan, II. Murad da bu þehrin Latinlerin elinde olmasýna asla razý olmayacaðýný bildirdi. Avrupa’ya giden
yollar üzerinde bulunan bu liman kenti Venedik gibi denizci
bir devlete býrakýlamazdý. Kýsa bir süre sonra II. Murad kenti fethetti. Buna kýzan Venedikliler tekrar Gelibolu’ya saldýrdý. Limanýn bir zincirini kýrmalarýna raðmen Türkler, Venediklileri bozguna uðrattýlar ve amiral gemisini batýrdýlar. Bir
süre sonra Venedikliler yeni bir donanma ile Çanakkale Boðazý’nýn Anadolu istihkâmlarýný zaptederek muhafýzlarý öldürdüler. Bu olaylardan sonra Venedikliler, Eðriboz Adasý’nýn elden çýkmasýndan, Osmanlýlar ise Venedik donanmasýnýn kýyýlara taarruzundan çekinerek anlaþmayý uygun buldular. Donanmanýn bu baþarýsýna raðmen II. Murad’ýn Varna Savaþý öncesi Anadolu’dan Rumeli’ye Ceneviz gemileriyle geçmesi, Osmanlý donanmasýnýn hâlâ istenilen seviyede
olmadýðýný göstermektedir.

Netice
Fatih’e kadar, mühim bir mesele olmasýna raðmen donanmaya yeterince önem verilemedi. Kara savaþlarý, Bizans’ýn fitneleri sonucu çýkan þehzade isyanlarý, Timur yenilgisi ve denizde alýnan maðlubiyetler donanmanýn geliþmesini geciktirdi. Düzenli kara ordusunun I. Murad zamanýnda
teþkil edilmesine raðmen, düzenli bir donanma ancak Fatih
döneminde oluþturulabildi. Kuruluþ devrinde, hatta Fatih
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zamanýnda bile donanmada kara ordusu komutanlarý ve kara askerleri görev yapýyordu. Devlet, II. Bayezid zamanýna
kadar denizciliði ve donanmayý kurumlaþtýramadý. Bunun
sebebini yukarýda belirttiðimiz gibi, Türklerin denizci bir
millet olmayýþýna baðlayabiliriz.
Kuruluþ devrinin donanma faaliyetlerine bakarsak, bunlarýn genel tarih açýsýndan pek mühim olmadýðý görülür. Ancak bu devirde alýnan maðlubiyetlerin yeni kurulan bir devlete aðýr darbeler olarak yansýyacaðý da bir gerçektir. Ýlâ-yý
Kelimetullah’ý gaye edinen Osmanlýlar, hiçbir tecrübeye sahip olmadýklarý bu konuda aldýklarý maðlubiyetler ve düþtükleri zor durumlardan gerek askerî, gerekse siyasi tedbirlerle sýyrýlmýþ, büyük bir azim, cesaret ve kararlýlýkla bu çetin þartlarýn üstesinden gelerek neticede dünyanýn en güçlü
donanmasýna sahip olmuþlardýr. O dönemde Osmanlýlarýn
yaþadýðý bu süreç siyasi ve askerî tarih açýsýndan fikir verici
ve ufuk açýcý mahiyettedir.
Kaynaklar
-

Hammer; Büyük Osmanlý Tarihi (Trc. Mehmet Ata) C:1, Ýkra Okusan,
Ýstanbul-1989

-

Uzunçarþýlý, Ýsmail Hakký; Osmanlý Tarihi C:1, Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, Ankara-1988

-

Uzunçarþýlý, Ýsmail Hakký; Osmanlý Devletinin Merkez ve Bahriye Teþkilatý, Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, Ankara-1988

-

Öztuna, Yýlmaz; Büyük Türkiye Tarihi C:10, Ötüken Yayýnevi, Ýstanbul1983

-

Baþtav, Þerif; Bizans Ýmparatorluðu Tarihi Son Devir, Türk Kültürünü Araþtýrma Enstitüsü, Ankara-1989

-

Hoca Saadettin Efendi; Tacü’t-Tevarih (Hazýrlayan: Ýsmet Parmaksýzoðlu),
Kültür Bakanlýðý Ankara-1992

-

Mehmet Neþrî; Neþrî Tarihi (Yayýnlayan: Faik Reþit Unat, Mehmet a.
Köymen) Türk Tarih Kurumu, Ankara-1987

-

Oruç Beð Tarihi, (Hazýrlayan: Atsýz) Tercüman 1001 Temel Eser.

Deryadan Katreler
Çetin Sungur
Kuruluþ devri Osmanlý tarihi hakkýnda en eski ve en
önemli bilgiler veren kitaplarýn baþýnda þüphesiz Aþýkpaþazâde (Derviþ Ahmet Aþýki)’nin “Tevârih-i Âl-i Osman”(*)
adlý eseri gelmektedir. Müellif, II. Murad ve Fâtih devirlerini bizzat yaþamýþ ve savaþlara katýlmýþtýr. Onun 1482 tarihinde 80 yaþlarýnda iken kaleme aldýðý eser, bu bakýmdan da
ayrý bir önem taþýr.
Aþaðýdaki yazýda Osmanlý adaletinden “Deryadan bir
katre” misali Aþýkpaþazâde’nin eserinde geçen þekliyle numuneler bulacaksýnýz.
Osman Gazi Eskiþehir’de, hamam yöresinde pazar kurdurdu. Etrafýn kâfirleri dahi gelirler, iþlerini görürlerdi. Bir
gün Bilecik’in pazarcý kâfirleri gelmiþ ve hem Germiyan
(Kütahya)’dan dahi gelmiþler. Bilecik’de iyi bardak yaparlardý. Yükle pazara satmaða getirmiþler. Germiyanlýnýn birisi
bunun bir bardaðýný almýþ, hiçbir þey vermemiþ. Bu kâfir gelip Osman Gaziye þikâyet eylemiþ. Osman Gazi dahi ol kiþiyi getirmiþ, belki doðmuþ, kâfirin hakkýný alývermiþ. Gayet
eyyü yasak etmiþ ki, Bilecik kâfirlerinin avretleri dahi Eski-
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þehir pazarýna gelirler, emn ü eman ile, pazar iderlerdi. Osman’ýn idaresine gayet i’timad etmiþlerdi ki: “Bu Türk bizimle iyi doðruluk ider.” derlerdi. (s.11-12)
Orhan Gazi, oðlu Süleyman Paþayý fetih için Göynük
ve Mudurnu taraflarýna gönderdi. Ol vilayetlerin hepsi Orhan Gazi’nin adaletini iþitmiþlerdi. Süleyman Paþa bu yöre
hisarlarýný zaptetti. O kadar adalet gösterdi ki, bütün o
vilâyetlerin halký “Ne olurdu?.. Bunlar bize kadim (en eski)
zamandan beð olsaydýlar.” derlerdi. Çok köyler bu Müslümanlarý ve yaþayýþlarýný görünce Müslüman oldular. (s.43)
Yýldýrým Bayezid Bursa’da iken Hamid (Isparta ve civarý) vilayetinin halký Han’a feryada geldiler. “-Han’ým Karamanoðlu bizim hâlimizi periþan ediyor, bize zulm ediyor.”
dediler. Bayezid Han dedi ki: “Hak Teâlâ inayet ederse varayým, O’nu insafa getireyim.” dedi. Yýldýrým’ýn ordusuyla
aniden Karaman topraklarýna girmesi üzerine Karamanoðlu
þehirden kaçtý. Þehir halký kaleye girerek, kale kapýsýný kapattýlar. Harman vakti idi; Konya meydanýnda arpa, buðday
çaçlarý (yýðýn) yýðýlmýþtý. Halkýn bir yýllýk alýn teri ve el emeði ortada kalmýþtý ve elden çýkmýþ sayýlabilirdi.
Bu esnada Osmanlý askerleri surlara vardýlar ve “Gelin
bize arpa, saman satýn.” dediler.
Ne kadar enteresandýr; savaþ için geldiði insanlardan
para ile zahire satmalarýný talep etmek 21. asýr insanýnýn aklýnýn alamayacaðý bir olay.
Onlar da birkaç adam gönderdiler ki, “Görelim sözleri
gerçek midir?” Geldiler, Bayezid Hân’a haber verdiler. Han
dahi birkaç adam gönderdi ki: “Satsunlar. Kimseye zulm olmasun. Arpalarýný kendi muratlarýnca satsunlar!” dedi. Onlar dahi muratlarýnca sattýlar, akçalarýný aldýlar. Þehir halký
bu adaleti görünce þehri teslim ettiler. Etraf þehirlere haber
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vardý ki: “Bu gelen padiþah gayet adildir.” O þehirlerden
adamlar gelip Aksaray, Niðde ve Kayseri’yi kendi istekleriyle Osmanlýya teslim ettiler. (s. 71-72)
Karamanoðlunun Macarlarla, Osmanlýya karþý ittifaka
girmesi üzerine önce Macarlarýn üzerine gidildi. Daha sonra
Sultan Murad “Ahdin kaný (hani) niçün bunun gibi iþ ettin?”
diyerek Karaman topraklarýna girdi. Karamanoðlu “Benim
suçumu affetsin.” diye sultana elçi gönderdi. Kýlýcýný ve gücünü daima Batýya karþý kullanan Sultan Murad, Karamanoðlunu affetti ve and verdi: “Þimdiden sonra hiçbir suretle
düþmanlýk etmeye!” Sultan Murad Han Gazi dahi bir tek kiþinin çöpünü zulm ile aldýrmadý ve almadý. Zira bu Osmanlý hanedanýnýn âdetleri adalet üzerinedir. (s. 121)
Baþta Anadolu insaný ve topyekûn bir insanlýk, kuvveti
hakla beraber temsil edecek, hakký tutup kaldýracak, hak erlerini beklemektedir.
*

Aþýkpaþazâde, Tevârih-i Al-i Osman, Ýst. Matb.Amire, 1332

Akýn ve Akýncý Ruhu
Çetin Sungur
Pek seri hareketlerinden dolayý Osmanlý Türklerinin hafif süvari kuvvetleri bu sýfatla tanýnmýþlardýr. Avrupa sýnýrýndaki eyalet ve sancaklarda bulunurlar; bir program ve plan
dahilinde yaz ve kýþ akýn yaparlar, düþmanýn umumi durumu, mühimmat depolarý, stratejik yerleri hakkýnda mühim
malumat toplarlardý.
Akýncý; öncüdür, serdengeçtidir, fedaidir ve bir gönül
eridir. Yolu açan, arkadan gelenlere zemin hazýrlayan odur.
Fakat çoðu kez bu yolda baþlarýný ve canlarýný feda ederler.
Belirtmiþtik, akýncý fedaidir. Osmanlý, Rumeli’ne adým
atýnca bu zor misyonu omuzlayan akýncý oldu. Akýn, bir
kara sevda, akýncý ise bu meþakkatli yolun kara sevdalýsýdýr. Ama nasýl bir karasevda? Evliya Çelebi, Viyana yakýnlarýnda Kasým Voyvoda þehitleri ziyaretgâhýna gittiðinde
kýrk yerde yýðýn hâlinde 12.000 akýncýnýn silahlarýyla birlikte yattýðýný anlatýr.
O ayný zamanda bir idealisttir. Ýdeal sahibi olmayanlar
bu ocakta yer bulamazlardý. Bu kudsi ocak, ateþîn çýraklarýnýn kalp ve kafalarýný yoðurarak tam bir hizmet eri yaptýktan
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sonra Avrupa’nýn derinliklerine gönderecektir. Bu iþ çok derin ve kavi bir iman gerektirirdi. Nitekim “Kelle koltukta, kefeni boynunda “ bir vazife üstlenmiþtir. Cihat ideali, millî
mefkûreler ve bilinmez ufuklara akma, akýncýyý Avrupa içlerine binlerce defa çekip götürmüþtür.
Evliya Çelebi akýncýyý þöyle tarif eder: “Gazileri daima
kýlýcý belinde, tüfengi elinde adamlar olup, þeb-ü ruz (gecegündüz) silahlarý ile yatarlar. Hatta gusl eder iken ve namaz
kýlar iken bile alat-ü silahlarý yanlarýnda amade durur. “
Baþka topluluklardan ocaða asker alýnmaz. Akýncý olmak için Osmanlý Türkü olmak þarttýr. Yaptýðý iþ, en ufak bir
hatayý, gecikmeyi affetmez bir özellik taþýr. Þahsi bir hata,
bir akýncý birliðinin mahvýna sebep olabilir.
Ocakta, cesaret ve yiðitliðin yanýsýra bilgi ve kültür
esastýr. Ekserisi Almanca, Lehçe, Macarca ve Ýtalyanca’yý
ana dilleri gibi konuþur. Çünkü Venedik, Polonya ve Almanya Devlet-i Âli ile hemhuduttur. Akýncý sýk sýk bu ülkelere girip çýkar.
Akýncýlarýn muntazam teþkilâtlarý vardý. Akýncý kanununa göre bin akýncýya bir binbaþý, yüz akýncýya bir yüzbaþý ve
on akýncýya onbaþý kumanda ederdi. Akýncý birliklerinin ne
zaman, nerede olacaðý belli olmazdý. Düþmanla karþýlaþýrsa
derhâl küçük takýmlara ayrýlýr; hücum eden kýsým bir mukavemete uðrarsa, arkadaki takým yýldýrým sürati ile hücuma
geçerdi. Pek ani ve sert olan hücum düþman saflarýný sarsar
ve parçalardý.
Akýnýn “akýn” ismini alabilmesi için mutlaka baþlarýnda
akýncý beyinin yani kumandanýnýn emri altýndaki bütün askerlerle yapýlmasý gerekirdi. Her akýncýnýn ismi, hüviyeti,
eþkâli ve hangi mýntýka akýncýlarý olduðunu ihtiva eden def-
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terleri vardý. Bu defterlerin biri devlet merkezindeki defterhanede diðeri ise eyalet kadýlýklarýnda muhafaza edilirdi.
Akýncýnýn maaþý yoktur; akýna çýkmalarý emredilince
düþman hududuna kadar yetecek þekilde yiyecek verilir, daha sonra ihtiyaçlarýný kýlýçlarýnýn hakký olarak akýna gittiði
yerlerde elde ederlerdi. Yiyecek iþleri de kendileri gibi hafifti. Atlarýnýn eðerine asýlý kuþhane denen küçük yayvan tencere ile iþlerini görürlerdi, akýncýnýn yemeðe ve uykuya ayýracaðý kadar bol vakti yoktur.
Toplu olarak bir yerde bulunmazlar, Rumeli’nin muhtelif kýsýmlarýnda hizmete hazýr beklerlerdi. Her mýntýkanýn
ayrý kumandaný olup, mensup olduklarý kumandanlarýn aile
isimleri ile anýlýrlardý. Turahanlý akýncýlarý (üsleri Mora),
Mihalli akýncýlarý (Sofya, Semendire) Malkoçoðlu akýncýlarý
(Silistre taraflarý) v.s.
Fatih, II. Bayezid ve Kanuni devrindeki akýnlar fevkalade hayret uyandýrýcý mahiyette olmuþtur. Bayezid devrinde Venedik, Dalmaçya ve Transilvanya, Kanuni devrinde
Macaristan ovalarý ile Almanya topraklarý, akýncýlarýn hedefi olmuþtur.
Divan-ý Hümayun sefer yönünü çok önceden akýncý beyine haber verir ve akýncýlar hazýrlýklarýný yaparlardý. Harp
sýrasýnda ordunun önünde saða sola yayýlarak ordunun keþif
kolu hizmetini görüp, ordunun yolunu açarlardý. Bu surette
düþmanýn pusu kurmasýna mâni olurlardý. Bunun için asýl
ordudan 4-5 gün daha ilerde giderlerdi. Hafif süvari birliklerinden teþekkül ettikleri için düþman topraklarýnda inanýlmayacak derecede süratli ilerler, etrafa þaþkýnlýk verirlerdi.
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Avrupa, akýncý olmaksýzýn savaþ kazanýlmayacaðýný Osmanlýlardan yüzyýllar sonra öðrendi ve kurduðu akýncý teþkilatýna “komando” dedi.
Dün Moskova varoþlarýndan Orta Afrika’ya, Hint Okyanusun’dan Atlantik’e kadar kutlu sancaðý taþýyanlar hep
akýncý ruhuna sahip insanlar oldu. Yarýn da bu vatan ve topraklar için koþacak olanlar ancak akýncý ruhuna sahip insanlar olacaktýr.

-

Kaynaklar
Uzunçarþýlý, Ýsmail Hakký, Osmanlý Tarihi, c.l. Ankara, 1982. Uzunçarþýlý, Ýsmail Hakký, Kapýkulu Ocaklarý, c. 2, Ankara, 1984. Öztuna, Yýlmaz,
Büyük Türkiye Tarihi, c. 18, Ýstanbul 1978.

Osmanlýlarda Harp Sanayi
Yusuf Çelik
Asya, Avrupa ve Afrika’nýn kilit noktasý hüviyetinde
olan Anadolu’da beylik kuran Osmanlýlar, kuruluþ devrinde
dahi birçok devletle mücadele etmek zorunda kalmýþtý. Nitekim bu mücadele zaman zaman ayný anda yedi-sekiz devlete kadar çýkmýþtý. Bir de Osmanlýlarýn Ýslamiyeti temsil etme makamýnda bulunmalarý, Haçlý grubuyla yýllar süren
amansýz mücadelelere girmelerine sebep olmuþtu.
600 yýllýk bir tarihe imzasýný atan Osmanlý Devleti’nin
güçlü bir harp sanayiine sahip olmasý kaçýnýlmazdý.
Avrupa ordularýnda çok sonralarý kullanýldýðý anlaþýlan
tüfek, II. Murad zamanýnda Osmanlýlar tarafýndan kullanýlýyordu. Varna ve II. Kosova meydan muharebelerinde müttefik Avrupa ordularýnýn maðlub edilmesinde tüfekli piyadelerin önemli payý olmuþtur.
V-l füzelerinin temelini teþkil eden alev füzeleri ilk defa Ýstanbul’un fethinde kullanýlmýþtýr. Yýllar sonra bu çalýþma prensibini 20. yüzyýl mühendisleri ele alarak geliþtirmiþlerdir.
Germi Hisarý kuþatmasýnda Sultan II. Murad, Germe
kulesi önünde kurdurmuþ olduðu seyyar tophaneyi, Hitler,
ancak Rusya seferi sýrasýnda taklit edebilmiþtir.
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Giderek geliþen top sanayiinde, Yavuz Sultan Selim zamanýnda bir kademe daha atlayarak yivli toplarýn dökümüne geçilmiþtir. Batý dünyasý ise bunlarý ancak 1868 yýlýnda
Almanya’da yapabilmiþtir. Ayrýca bu padiþahýmýz zamanýnda
toplara hareket mekanizmasý verilmiþ ve 360° lik bir çevreyi dövme imkânýna kavuþturulmuþtur. Ridaniye seferinde,
yine tarihte ilk defa peþi peþine 5-10 gülle atabilen toplar
kullanýlmýþtýr. 820 cm’lik dev toplar da bu dönemin mahsüllerindendir. 16.yüzyýlýn ikinci döneminde Balyemez adýnda
17 ton aðýrlýðýnda 281 kg’lýk gülleler atabilen þaheserler
imal edilmiþtir.
Devletin çeþitli bölgelerinde tophane, humbarahane, fiþekhane, baruthane, tersane denilen fabrikalar vardý. Ayný
zamanda harp malzemeleri imal eden bu ve benzeri fabrikalar, kurulduklarý merkezlere büyük zenginlikler saðlýyordu.
Mesela Sofya’nýn güneyindeki ufak bir kasabada kurulan 17
demir fabrikasý, o bölgeyi epey kalkýndýrmýþtýr.
Osmanlý ordusunun silahlarý birkaç yýlda yenilenir ve
daha mükemmelleriyle deðiþtirilirdi.
Anadolu’nun üç tarafýnýn denizlerle çevrili olmasý, Osmanlý Devleti’nin deniz gücüne de önem vermesini gerektirmiþtir.
Fatih Sultan Mehmet, padiþah olduðunda kadýrgacý sayýsý 30 civarýndaydý, vefat ettiði zaman ise bu sayý 250 harp,
500 nakliye gemisine ulaþmýþtý. Fatih Sultan Mehmet’in Haliç’te inþa ettirdiði tersane ayný anda 200 gemiyi tezgâha koyabilecek kapasitede idi. Bu tersanedeki iþçi sayýsý ise
60.000’i bulmuþtu.
Osmanlý Devleti’nin 16 ve 17. yüzyýllardaki baþarýsýnýn sebeplerinden birisini de mükemmel bir gemi inþa tekniðine ve
esaslý bir gemicilik bilgisine sahip olmasýna dayandýrabiliriz.
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Bu dönemde Süveyþ’den Tuna’ya, Karadeniz’den Cezayir’e
kadar yayýlmýþ 140 adet tersanesi olan devletin 500 parça
üstün vasýflý harp gemisi olmak üzere 4000 parçalýk donanmasý vardý.
Belli bir dönemde Osmanlýlar, çaðýn icap ettirdiði ilim
ve tekniði bayraklaþtýrýp Hakkýn, hakikatin ve adaletin mümessili olmuþlardýr. Günümüzde ise süper güçlerin kontrolündeki harp teknolojisi milyonlarca masumun ölmesine,
yüzbinlerin açlýk ve sefalet çekmesine sebep olmaktadýr.
Gönlümüz Osmanlýlarýn torunlarýnýn tekrar ilim ve fenne
vakýf olup her türlü geliþmenin Hak ve adalet doðrultusunda kullanýlmasýna vesile olmasýný temenni etmektedir.

1
2

Kaynaklar
Necdet Sevinç, Osmanlý Sosyal ve Ekonomik Düzeni.
Aydýn Anak, Denizin Sesi Dergisi Mart, Nisan 1988 sayýsý Anadolu’da
Tersanecilik.

Yükselme Döneminde Harp Taktiði
Dr. Emin Manisalý
Osmanlý ordularý yükseliþ devrinde kendilerinden çok
daha kalabalýk ordularla karþýlaþmýþ ve büyük zaferler elde
etmiþlerdir. Osmanlý Devleti’nin yükselmesinde, zaferlerin
elde edilmesinde tatbik edilen savaþ taktiðinin payý çok
büyüktür.
Osmanlýlarda bir savaþýn önce siyasi hazýrlýðý yapýlýrdý.
Savaþýlacak devlet ve çok defa devletlerin jeopolitik vaziyeti
göz önüne alýnýr, müttefikleriyle olan baðlarý koparýlmaya
çalýþýlýrdý. Bu, çok incelik ve dikkat isteyen bir iþti. Çünkü
Osmanlý Devleti bazen, Fatih Sultan Mehmet zamanýnda
olduðu gibi 20 küsur devletle birden savaþýr hâlde bulunurdu.
Savaþýlacak kuvvetlerin hesabý iyice yapýldýktan sonra
orduyu savaþa hazýrlama çalýþmalarý baþlardý. Osmanlý
ordusu daima savaþa hazýr, meslekleri askerlik olan bir kuruluþtu. Ancak orduyu toplamak ve savaþ alanlarýna götürmek
önemli bir meseleydi. Ne kadar kuvvetin, ne zaman ve
nerede yýðýnak yapacaðý ve hangi yollarýn geçileceði kararlaþtýrýlýrdý. Bu yollarýn hangi konaklarýnda ne miktar yiyecek, yem ve cephane bulundurmak icap edeceði hesaplanýr,
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bu yerlerin sancak ve alay beylerine kadý ve naiblerine emirler gönderilir, yol üzerindeki depolarýn mevcudu öðrenilirdi. Geçilecek yollarýn ve köprülerin vaziyeti, ne kadar
zamanda ve ne kadar kuvveti geçirebileceði incelenirdi. Çok
defa ordu yürüyüþe geçmeden önce yollar, son bir defa
bakým ve kontrolden geçirilirdi.
Seferin nereye yapýlacaðý önce beylerbeyi ve sancak beylerine bildirilirdi. Fakat çok defa son ana kadar gizli tutulurdu. Mesela: Akkoyunlulara karþý Otlukbeli Savaþý’nýn hazýrlýklarýnýn hangi devlete karþý yapýldýðý, padiþahtan baþka
herkesçe meçhul idi. Fatih, Trabzon Rum devletine karþý
seferinde de böyle yapmýþ ve düþmaný gafil avlamýþtý.
Nitekim son çýktýðý seferin nereye olduðuna, günümüze
kadar tarihçiler karar verememiþlerdir. Çünkü seferin daha
baþýnda Fatih vefat etmiþtir.
Yavuz da Mýsýr seferine çýkarken, Ýran üzerine gidildiði
propagandasýný yapmýþtýr. Sultan Ýbrahim zamanýnda Girit
seferine giden Osmanlý donanmasý, Malta’ya gidiyor
zannediliyordu. Girit sularýna iyice yaklaþýnca, Kaptan-ý
Derya Yusuf Paþa, padiþahýn mühürlü hatt-ý hümayununu
açmýþ, amiraller seferin Girit üzerine olduðunu öðrenmiþlerdi.
Bu gizlilik, yabancý haber alma teþkilatlarýna karþýydý.
Osmanlýlarýn da Avrupa ve diðer ülkelerde son derece gizli
ve mükemmel bir haber alma teþkilatý vardý. Avrupa ve Asya
devletlerinin son durumlarý, bütün teferruatýyla Divan-ý
Hümayuna bildirilirdi.
Ordu birliklerini toplamaya memur komutanlarýn
mesuliyeti büyüktü. Bir tek gün kaybýna bile tahammül
yoktu. Yýldýrým Bayezid, Niðbolu için 43 günde yýðýnak yaptýrmýþtýr ki bu, o devir devletlerinde görülmemiþ, aklýn
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almayacaðý bir þeydi. Yýðýnak alanlarý, her ihtimal göz
önünde bulundurularak seçilirdi. Yýðýnak alaný çok
emniyetli olsa bile, gene de bütün ihtiyat ve koruma tedbirleri ihmal edilmezdi. Yýðýnak yapan birlikler, derece derece
birbirine baðlýydý. Yýðýnak bitmeden, savaþ baþlamazdý.
Osmanlý ordusu normal olarak günde 20-25 km. yürürdü.
Ayný asýrlarda Avrupa birliklerinin günlük ortalama
yürüyüþü ise 10 km. idi. Bu hususiyet, bütün manevra ve
teþebbüs kabiliyetinin Osmanlýlarýn elinde olmasý demekti.
Avrupalýlarýn 16. yüzyýl strateji kaideleri “Toplamak,
yavaþ ve az yürümek, müsait yerde durup beklemekti.”
Osmanlýlarýn strateji kaideleri ise, bugünkü kaidelere daha
uygun olup: “çabuk toplanmak, mümkün olabilen hýzla
yürümek, düþmaný hemen yakalayýp yok etmek” ten ibaretti. Düþman henüz birleþmemiþse parça parça yok edilmesine
çalýþýlýrdý.
Osmanlý ordusu savaþ alanýnda dört bölüme ayrýlýrdý.
Merkez, sað, sol kanatlar ile ihtiyatlardý. Ýhtiyatlara çok
ehemmiyet verilirdi. Düþman, ihtiyatlarýmýzý yok sanarak,
Osmanlý saflarýna iyice dalýnca; önce çok üstün olan
Osmanlý toplarýyla yýpratýlýrdý. Sonra merkezde bulunan
padiþahýn veya “Serdar-ý Ekrem” denilen baþkomutanýn
emriyle ihtiyat kuvvetleri iþe karýþýrdý.
Ýhtiyat kuvvetleri son anda iþe karýþýnca, baþkomutan
iki kanadý kýskaç gibi kapatarak düþmaný yok ederdi.
Baþkomutan, ordusunun bütün birliklerine hâkimdi.
Emirleri dakikasý dakikasýna yerine getirilirdi, birliklerini
satranç taþý gibi rahatça sevkedebiliyor, bütün komutanlarýný
tanýyordu. Osmanlý ordusunun en büyük üstünlüklerinden
biri de bu hususiyetti. Çünkü Avrupa ordularý, birleþik
kuvvetler, dilleri, milliyetleri, hükümdarlarý, komutanlarý
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ayrý birlikler hâlinde Osmanlý ordusunun karþýsýna çýkýyordu. Her komutan ancak kendi birliðine söz geçirebiliyor,
baþkomutan unvanýný taþýyan Avrupa hükümdarýnýn iktidarý
doðrudan doðruya kendine baðlý kuvvetlerden öteye
gidemiyordu.
Osmanlý ordusunda askerlik bir meslekti. Savaþ çýkýnca
asker toplanmaz, bu iþi meslek seçmiþ, devletçe belirli yerlere yerleþtirilmiþ maaþlý veya týmarlý muharipler toplanýrdý.
Sulh zamanýnda talim ve terbiye çok sýký tutulurdu. Osmanlý
silahlarý, daima en modern silahlardý. En küçük yýpranmada
deðiþtirilir, yenileri verilirdi. Bu iþle “cebeci” sýnýfý uðraþýrdý.
Osmanlý Devleti’nin bitmek tükenmek bilmeyen mali ve
iktisadi kaynaklarý, en büyük ve en mükemmel ordu ve
donanmalarý en iyi þekilde savaþ alanýna götürebilecek güç
ve kuvvetteydi.
Osmanlýlarýn yükselme çaðlarýnda yaptýklarý savaþlar,
18. ve 19. asýrlarda Friedrich, Napolyon vb. Avrupalý komutanlarýn yaptýklarý savaþlardan; gerek alýnan neticeler,
gerekse savaþa katýlan kuvvetlerin savaþa þevki bakýmýndan
çok daha büyük ve ehemmiyetlidir.
Osmanlýlar, bu savaþlarla asýrlarca sürecek olan bir
cihan devletinin temellerini atýyorlardý.

Azamet Devrinde
Osmanlý Devleti’nin
Dünya Siyaseti
Çetin Sungur
Fernand Grenard, Osmanlý Devleti’nin kuruluþu için:
“Bu yeni imparatorluðun kuruluþu, insanlýk tarihinin en büyük ve en þaþýlacak vakalarýndan biridir.” der ve devam eder:
“Onlarýn kaderlerindeki en büyük fevkaladelik baþlangýçlarý
oldu; böylesine büyük bir netice için pek küçük olarak iþe
baþladýlar. Ama bir defa iktidarlarý yayýlýp, saðlamlaþtýktan
sonra, girdabýn içinde tek sabit nokta oldular. Onlar yarýmadada rüzgârýn tesiriyle oradan oraya dalgalanan muhtelif unsurlarý etraflarýnda toplayan bir cazibe çekirdeðiydi.” 1
Söðüd’ün baðrýnda sessiz sedasýz çimlenen bu filiz kýsa
zamanda etrafýna dal budak saldý ve kökleþti. Öyle ki Avusturya Elçisi Busbecg’in ifadesiyle “karþýlarýna çýkmanýn çýlgýnlýk sayýldýðý bir güç” hâline geldiler.
Dünyanýn dört bir tarafýnda baþaklar verecek olan bu
muhteþem devletin tohumlarý alp-erenler, gazi-derviþler ve
garip-yiðitler tarafýndan atýlmýþtýr. Onlarýn çile ve ýztýrapla-
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rý, alýn terleri, gözyaþlarý bir cihan devletinin temeli ve harcý olacaktýr.
Uç ananesi daimi gaza, Osmanlý Devleti’nin kuruluþunun ve yükseliþinin dinamik amilleridir. Onlar bu uç-gazi
ananesinden hareketle 15. asýrdan itibaren bütün Ýslam
dünyasýnýn koruyucularý rolünü benimseyeceklerdir. Gaza,
cihanþümul hâkimiyet için hamlelerin, devletin askerî karakterinin ana prensibidir ve öyle kalmýþtýr.2
Müslüman Türkler, Ýslam ülkelerinin bütünüyle müdafaasýna, Allah tarafýndan kendilerinin görevlendirilmiþ olduklarýna ve Ýslam milletlerinin varlýðýna, kendi millî varlýklarýnýn kalkan olmasý gerektiðine inanýyorlardý.3
Osmanlý hükümdarlarý Fatih devrinden itibaren “en büyük gaziler” sýfatý ile anýlýyordu. Kanuni Sultan Süleyman’ýn
cülusunda, Mekke þerifi, gönderdiði mektupta “Sizler Efrenç’den (Avrupa) ve emsalinden memleketler fethetmekle
bizden ve bütün Ýslam sultanlarýndan üstün bulunuyorsunuz.” diyordu. Osmanlý sultanlarýnýn “Hilafet-i Kübra”ya
sahip olmalarý, bütün Ýslam dünyasýnýn, Hristiyan dünyasýna
karþý koruyucusu, Ýslam’ý himaye edebilecek fiilî kuvvet ve
kudrete sahip, Ýslam’ýn en büyük sultaný manasýnda anlaþýlýyordu. Bu devirde Osmanlý Devleti hiç þüphesiz, bir Anadolu - Balkanlar devleti durumundan, bir “Dünya Devleti” durumuna yükseldi.
O zamanki dünyada hiçbir mühim mesele yoktu ki Osmanlý politikasý ilgilenmesin ve aðýrlýðýný hissettirmesin... Sumatra’dan Toulan’a, Mombasa’dan Astrahan’a kadar Osmanlý kuvvetleri dünyanýn dört köþesinde faaliyette idiler. Onlarýn
bu dünya politikasý daima gaza fikrine dayanýyordu.4
Osmanlýlar geniþ bir coðrafya ve dünyayý temsil ettikleri için hemen her sahada zirveyi tutma, rakiplerinden önde
olma mecburiyetindeydiler. Çoðu kez, bir anda birkaç yerde
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mücadele hâlindeydiler ve devletin gücü ve imkânlarý, bu
mücadeleyi sürdürecek durumdaydý.
Mesela 1538 yýlýnda Barbaros Hayreddin Paþa, donanmasýyla Akdeniz’e açýlýrken, Mýsýr Valisi Süleyman Paþa, Kýzýldeniz’den Hint Okyanusu’na hareket etmektedir. Bu suretle Türk donanmalarý bir taraftan Adalar deniziyle, Akdeniz hâkimiyetini elde ederken, bir taraftan da Kýzýldeniz,
Umman Denizi ve Hint Okyanusu Osmanlý satvet ve hâkimiyetine açýlýyor, ayný anda Kanuni Sultan Süleyman Boðdan (Kuzey Romanya) seferine çýkarken, diðer taraftan da
bir Osmanlý donanmasý ve ordusu Hindistan sahillerine çýkartma yapýyordu.5
Bu devirde Türk deniz siyasetinin esasý þu idi; Türk donanmasý, dünyanýn geri kalan bütün donanmalarýnýn toplamýndan daha güçlü olmalý ve daima bu seviyede tutulmalý
idi. Belki gemi sayýsý bakýmýndan deðil, fakat gemilerin mükemmelliði, efradýn talim ve terbiyesi, deniz topçusunun
menzil üstünlüðü bakýmýndan bu husus 16. asýr boyunca
gerçeðin ta kendisi olmuþtur. Bilindiði gibi dünya tarihinde
Osmanlý Devleti’nden sonra ancak iki devlet, Ýngiltere ile
ABD ayný deniz siyasetini gerçekleþtirmeye muvaffak olmuþlardýr.6
Osmanlýlar, Ýslam dininin verdiði iman ve kudretle 16.
asýrda “Cihan hâkimiyeti mefkûrelerinin” zirvesine ulaþýyorlardý. Gerçekten Osmanlýlar birçok eski kavim, din, medeniyet ve imparatorluklarýn hüküm sürdüðü üç kýtanýn ortasýnda ve Akdeniz havzasýnda dünya nizamýný ve Osmanlý sulhunu (Pacta Ottomana) kuruyorlardý. Muazzam imparatorluk
Avrupa ortalarýnda, Akdeniz ve Hint denizi civarýnda, Afrika ve Arabistan çöllerinde, Kafkas ötelerinde ordularý veya
hudut gazileri ile daima cihat yaparken, bu milletler camiasý,
bir dünya nizamý ve sulhu içinde yaþýyorlardý.7
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Osmanlý Devleti’nin takip ettiði dýþ politikanýn ana hatlarý þöyleydi:

Avrupa’da:
Osmanlý Devleti daha kuruluþtan itibaren gaza sahasý
olarak Batýyý seçmiþtir. Kuruluþtan yarým asýr sonra 14. asrýn
ikinci yarýsýnda Avrupa’ya adým atmýþlar, bu andan itibaren
de bütün Avrupa’yý karþýlarýnda bulmuþlardýr.
16. asýrda da devletin asýl ilgi odaðý Avrupa’dýr. Devlet,
en büyük gayretini ve imkânlarýný buraya taþýmaktadýr. Mecburdur... Zira Avrupa’nýn denetim ve kontrol altýnda tutulmasý hayati önem taþýmaktadýr. Bu devirde Avrupa, gerek
kara ve gerekse denizlerde Osmanlý gücü karþýsýnda tamamen çaresizdir. Hele 1526 Mohaç Savaþý’nda Avrupa’nýn en
güçlü ordularýndan birine sahip olan Macaristan krallýðýnýn,
krallarý ile birlikte birkaç saat içinde tarihe gömülmesi, diðer
devletler için korkunç bir tecrübe olacak ve ayný akibete uðramaktan þiddetle kaçýnacaklardýr.
Osmanlýlarýn, Avrupa’da takip ettikleri siyaset genel olarak þöyle idi; Osmanlý topraklarýnýn güvenliðini tehdit edebilen, yahut politika ve faaliyetleri ile Müslümanlar için bir
tehlike teþkil eden bütün Hristiyan devletlere karþý askerî
harekât yaparak onlarý hareketsiz veya takatsiz býrakmaktý.8
Devlet, bazen Avrupa devletlerinden birini diðerlerine
karþý koruyor ve himaye ediyordu. Mesela Pavye Muharebesi’nde, Osmanlýlarýn, Avrupadaki en büyük rakibi Alman imparatoru V. Þarl’a esir düþen Fransa Kralý I. Fransuva’ya bu
maksatla yardým edilmiþti. Fransýz kralý, Osmanlý Devleti’nin lütuf ve mürüvvetine sýðýnarak kendisinin kurtarýlmasýný istiyordu. Kanuni “Sen ki Françe vilayetinin kralý Françesko’sun...” diye hitap ettiði meþhur mektubunu göndererek yardým edeceðini söylüyordu.9
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Fransa uzun müddet gerek kara, gerekse denizden Osmanlý yardýmý almýþtýr. Türk donanmasý Nice’i zaptetmiþ,
Toulon’da Osmanlý hâkimiyeti hüküm sürmeye baþlamýþ, þehir Grenard’ýn ifadesiyle “sarýklý küçük bir Ýstanbul’a” dönmüþtür.
Bazen Osmanlý Devleti’nin diplomatik yollarla bazý
memleketlerin içiþlerine müdahale ettikleri ve kendi siyasetlerine uygun, taraftar hükümdarlarýn iþ baþýna geçmesini saðlamaya çalýþtýklarý görülür. Ancak bu müdahale, günümüz
emperyalist-sömürgeci devetlerin müdahaleleriyle karýþtýrýlmamalýdýr. Zira bu devletlerin açýk veya gizli bütün müdahaleleri çýkarlarý doðrultusunda olup ölçüleri “Hak kuvvettedir.” Yani kuvvetli olan haklýdýr... Osmanlýlarýn tavýrlarý ise
açýklanacaðý gibi tamamen müdafaalarý ile ilgilidir ve ölçü
“Kuvvet Haktadýr.” yani haklý olan kuvvetlidir. Osmanlýlarýn
müdahale ettikleri devletlerden biri de Lehistan dedikleri Polonya’dýr. Avrupa’daki Osmanlý topraklarýnýn kuzeyinde olduðu için, devletin kuzey siyaseti bakýmýndan çok mühim bir
yeri vardýr. Kanuni devrinde Polonya, Avusturya ve Rusya’nýn tehditleri üzerine Osmanlý Devleti’ne yanaþmýþ ve jeopolitik zaruretlerden dolayý Osmanlý-Lehistan ittifaký doðmuþtur.
1572 yýlýnda Lehistan kralýnýn varis býrakmaksýzýn ölmesi, Osmanlý Devleti’nin dikkatlerini buraya çekmiþtir. Zira; Avusturya, Rusya, Ýsveç ve Fransa kendi namzetlerinin
seçilmesi için Polonya Diyet Meclisi’ne baský yapmaktadýr.
Rus veya Avusturya namzetlerinden birinin Lehistan kralý seçilmesi Osmanlý Devleti’nin kuzey siyaseti için büyük bir
tehlike demekti. Ýstanbul, kendisinin göstereceði bir namzedin seçilmesine karar verir. Bu kati karar II. Selim’in Lehistan Diyet Meclisi’ne gönderdiði 11 Mart 1573 tarihli fermanda þöyle ifade edilmiþtir;
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“Fermân-ý celîl-ül-kadrime mugayir (aykýrý) içünüzden
birinün kabulü hususunda gaflet ve tekâsül olunup beynünüzde (aranýzda) ihtilâl zuhur idüp rýzâyý þerifüme mugayir,
hariçden kimesne (kimse) getüresüz, bir veçhile özrünüz mahall-i kabulde vaki olmaz.”10
Ýstanbul, önce Stefan Batory’yi, sonra da Ýsveç prensi Vasa’yý seçtirdi. Bu, paþalara hitab ederken kullanýlan formülle
yazýlan bir emirdir: “Mucibince amel oluna!” Bir yeniçeri subayý da Viyana’ya gelerek bir Alman namzedi çýkarmamalarýný teblið ediyor, böylece padiþah ona, kendi himayesinde muhafaza edilen Polonya ile meþgul olmamasýný ihtar ediyordu.11

Kuzey Afrika’da:
16. asrýn baþlarýnda Kuzey Afrika da merkezî bir devlet
ve güç yoktu. Bu durum Ýspanya ve Portekiz’in gözünden
kaçmamýþtý.12 Bu devletler Endülüs Ýslam hâkimiyetine son
verdikten sonra, ayný þeyi Kuzey Afrika’da da yapmak üzere
harekete geçtiler. Kendilerine engel olabilecek bir güç de gözükmüyordu. Nihayet Ýspanyollar, Ýber Yarýmadasýnda Müslümanlara karþý henüz bitirdikleri ehl-i salip (Haçlý) seferine
Afrika’da devam etmek için Cezayir’e çýktýlar. Kuzey Afrika
kýyýlarýnýn önemli liman ve kalelerini birer birer ele geçiriyorlardý.13 Hristiyanlar, sahilin önemli yerlerini tutmuþlar ve
Afrika’yý tehdide baþlamýþlardý. Ýþte her þeyin bittiði sanýldýðý bir anda Osmanlýlar Kuzey Afrika’da göründüler.
G. Yver’in belirttiði gibi, Türklerin geliþi, Hristiyanlarýn
ilerlemelerini durdurup, Afrika’da Ýslamiyeti kurtardý. Ýspanyollarýn, Endülüs’te yaptýklarý katliam ve mezalimin aynýsýný Afrika’da da yapacaklarýnda þüphe yoktu. Osmanlýlar,
Kuzey Afrika’da kuvvetli ve muntazam idareleriyle bir sükûn
ve istikrar amili oldular.14 Bölge halký 16. asýr boyunca her
geçen gün daha da geniþleyip yükselmekte olan Osmanlý
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hilalinin gölgesi altýnda asýrlarca, her türlü baský ve müdahaleden uzak bir hayat yaþadý. Afrika sahillerine gaza ve cihat
için Anadolu’dan gelen ve çok iyi yetiþtirilmiþ “Leventler”
ordusu, mükemmel bir þekilde donatýlmýþ bir deniz filosu ile
bütün Akdeniz üzerinde devletin planladýðý politikayý her an
uygulamak üzere hazýr beklemekteydi.15

Orta Afrika’da:
Orta Afrika ve Ekvator civarýnda da gözler Ýstanbul’a
çevrilirdi. Afrika’nýn hemen ortasýnda bulunan Bornu Sultanlýðý da Osmanlý Devleti ile siyasi, kültürel, askerî münasebetler kurmuþtu. Onlarýn yardým istekleri üzerine Osmanlýlar, Bornu ordusunda ateþli silahlar kullanmak ve öðretmek
için Orta Afrika’ya gelmiþlerdir.16

Hindistan’da:
Osmanlýlarýn Batý Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri üzerine Avrupalýlar baþka bölgelere yöneldiler. Portekizliler 16. asrýn baþýndan itibaren Hint Okyanusu’nda görünerek, Hindistan ile Yakýndoðu arasýndaki baðý kýrmak isteyeceklerdi. Hatta Kýzýldeniz’e girerek, hac yollarýný kapatmaya çalýþýyorlardý. O zaman Ýslam dünyasýnýn ümit gözleri,
Hristiyan dünyasýna karþý 200 yýldan beri baþarý ile savaþan
Osmanlýlara, Anadolu gazilerine döndü. Portekizlilere karþý,
Ýslam’ýn bu gaza cephesine Anadolu’dan “Levent’lerin koþmasý gecikmedi.17
Portekizliler, Hint Okyanusu’nda gözüktükleri zaman
Hindistan zayýf ve siyasi birlikten mahrumdu. Batý Hindistan’ýn yerli Müslüman hükümdarlarý ilk defa kuzey geçitlerinden deðil de denizden gelen Portekiz tehlikesine karþý koyabilmek için kendilerini yeterli derecede kuvvetli bulmaya-
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rak, Ýslam dünyasýnýn yegâne deniz kuvvetine sahip Osmanlý Devleti’nden yardým talebinde bulunmuþlardý.18
Osmanlý Devleti takip ettiði politika gereði derhâl harekete geçti. Süveyþ Limaný’ný, kurduklarý “Hint Donanmasý”
için bir üs hâline getirmiþler ve bir “Hint Kaptanlýðý” ihdas
etmiþlerdi. Kaptanýn görev sahasý Kýzýldeniz, Hint Okyanusu ve Güneydoðu Asya’nýn güvenliði idi.

Güneydoðu Asya’da:
Portekizliler, Hint Okyanusu’nun doðusundaki adalarý
da zapta çalýþýyorlardý. Bu adalardaki hükümetler içinde en
kuvvetlisi Açe Ýslam Devleti olup, Sumatra adasýyla Malaka
yarýmadasý bunlara aitti. Portekiz müdahalesi üzerine Açe
elçileri Ýstanbul’a gelerek yardým istediler. Osmanlý Devleti,
Hint filosunu harekete geçirmiþ, gönderilmesi gereken silah, harp araç-gereçleri ve teknik elemanlar sevk edilmiþ 19
bunlarýn bir kýsmý bir daha geri dönmeyerek oralarda yerleþmiþlerdi.
Osmanlý Devleti’nin bu bölgedeki faaliyeti 16. asýr boyunca Portekiz’in ve daha sonra Ýspanya’nýn Ortadoðu Hindistan yolunu kesme çabalarýný boþa çýkartmýþ, Kuzey
Afrika örneðinde olduðu gibi, Afrika’nýn doðu sahillerinin,
Hindistan ve Güneydoðu Asya’nýn Endülüs’ün akibetine uðramasýný önlemiþtir.

Orta Asya’da:
16. asrýn ikinci yarýsýndan itibaren Ruslar, Orta Asya
Türk illerini ele geçirmeye baþladýlar. Kazan Hanlýðý’nda, Ýdil
boyunda, bütün Orta Asya’da Osmanlý padiþahý “Halife-i
ruy-i zemin” olmasý hasebiyle adý ve saný çok büyüktür. Halifenin adý bura ahalisi nazarýnda efsaneleþmiþ ve yücelmiþtir.
Fakat mesafenin çok uzak olmasý, Ýstanbul ile münasebeti
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imkânsýz kýlmakta idi. Ruslarýn, Türkistan’dan gelen ve Hacca gitmek isteyen Müslümanlara birçok müþkülat çýkarmalarý ve hac yolunu kapamalarý üzerine Orta Asya Müslümanlarý “Rum Sultaný”na yani Osmanlý padiþahýna mektup ve elçiler göndererek “Moskof keferesinin zulümlerine nihayet vermesini istiyorlardý Osmanlý Devleti önce diplomatik yolla
olayýn üzerine gitmiþ ve hac yolunun açýlmasýný istemiþtir.
Çar IV. Ývan gönderdiði cevabi mektupta, Osmanlý Devleti’ne “sadakat ve istikâmetle ubudiyet ve dostluk üzere” olmak
istediklerini, Buhara ve Semerkant’dan gelen Müslümanlar
için de tedbir aldýklarýný söylemektedir.20
Azamet ve izzet devrimizde, deðil ordu göndermek, Ýstanbul’un gönderdiði bir mektup bile bu kadar etkili oluyor,
Ruslar, Müslümanlar için gerekli tedbirleri aldýktan baþka,
ubudiyet (kulluk, hizmetkârlýk) ve dostluk üzere olmak istediklerini belirtiyorlardý.
Sonuç olarak Osmanlý Devleti bilinen dünyanýn hemen
her köþesinde faal ve etkili bir siyaset takip etmektedir. Bütün bir Ýslam dünyasýnýn korunmasý, müdafaa edilmesi devletin asýl vazifesidir. Ve bu vazifeyi asýrlarca bihakkýn yerine
getireceklerdir.
Bugün: Filistin’den, Batý Trakya’ya, Keþmir’den Filipinler’e, Eritre’den Azerbaycan’a, Türkistan’a ve topyekûn Orta Asya’ya kadar aðlayan, ah u efgân eden, ayaklar altýnda
ezilen hep bizim insanlarýmýz... Biz þu anki periþanlýk ve çaresizliðimiz içerisinde “Devlet-i Âl-i Osman”ýn büyüklüðünü
bir kez daha anladýk ve yokluðunu hissettik. Devletlerini
kaybeden Ýslam dünyasý darmadaðýn, periþan, öksüz ve yetim kaldý.
Kosova ovasýnda temsil ettiði dava ve insanlar için ölen
Murad-ý Hüdâvendigâr’ýn Kosova’daki türbesini ziyarete ge-
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len Priþtineli yaþlý bir ananýn þu sözleri ne kadar manidar, ne
kadar iç yakýcýdýr:
“Biz burada O’nun yetimleriyiz!” 21
1989 Haccýnda, Fas Yüksek Devlet Konseyi Üyesi Prof.
Dr. Ahmed Ma’ul Ayneyn ise þunlarý söylemiþtir: “Þu anda
bütün âlem-i Ýslam ayný ýzdýrap içinde... Ne zaman âlem-i
Ýslam’a sahip çýkýp bizi de sevindireceksiniz?” 22 Çok geniþ bir
coðrafyada mazlum ve maðdur insanlarýn feryadý lisan-ý hâlleriyle hep ayný þeyi söylüyor: “Ne zaman sahip çýkacaksýnýz?”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Gurura Kapýlmadýlar
Asým Uður
1560 senesinin baþlarý... Deryalarýn ünlü akýncýsý Turgut
Paþa, Trablusgarb’da beylerbeyi (orgeneral) olarak vazife
görmektedir. Turgut Paþa ayný zamanda Tunus’la, Akdeniz’in en mühim deniz üslerinden birisi olan Cerbe’nin de
hâkimidir. 75 yaþýnda bulunan büyük kaptanýn, saçý ve sakalý bembeyaz olmasýna raðmen, dinç ve hareketli olduðu görülür. Bu arada þanlý denizcinin birkaç gün önce kendisine
Ýspanya’dan ulaþan bir haberin tesiriyle düþünceli ve üzüntülü olduðu da gözlerden kaçmaz...
O günlerde Avrupa’nýn en zengin ülkesi olan Ýspanya’nýn baþýnda II. Felipe bulunuyordu. Kral büyük bir emek
ve para sarfederek güçlü bir donanma meydana getirmiþti.
II. Felipe bu donanmayý epeydir tasarladýðý bir emelini gerçekleþtirmek için kullanacaktý... Kralýn gözü Kuzey Afrika
kýyýlarýndan baþka bir þey görmüyordu... Gerek Batý Akdeniz’de gerekse Kuzey Afrika’ da olsun Ýspanya’yý tehdit eden
ciddi tehlikeler kralý rahatsýz ediyordu. Nasýl rahat olabilirdi ki? Türkler Preveze’den bu yana Ýspanya donanmasýný
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Akdeniz’den kovmuþlardý. Ýspanyollar, Turgut Paþadan da
çok çekmiþlerdi. Zira bu yaman Türk amirali korkusuz leventleriyle; Türklerle Müslümanlara karþý denizlerdeki hasmâne hareketlerinden dolayý kendilerine Akdeniz’de hayat
hakký tanýmýyordu.
II. Felipe’ye göre Turgut Paþaya aðýr bir darbe vurulmadýkça Ýspanyollar Akdeniz’ de rahat yüzü göremiyeceklerdi.
Ýstanbul’dan yardým gelmeden Turgut Paþa imha edilmeliydi. Turgut Paþa ortadan kaldýrýlýnca Akdeniz’de rahatça dolaþabilecekleri gibi Kuzey Afrika kýyýlarý ile Akdeniz’in kalbi
saydýktan Cerbe de ellerine geçecekti.
Turgut Paþa, Ýspanyollarýn Endülüs Müslümanlarýný kitleler hâlinde nasýl katlettiklerini, onlarý nasýl diri diri yaktýklarýný çok iyi biliyor; çocukluk günlerinin bu acýklý hatýrasýný zihninden çýkarýp atamýyordu. Ayrýca Ýspanyollar, denizcilik kaidelerini de hiçe sayarak Türk forsalarýna da merhametsizce muamele ederlerdi.
Fatih zamanýnda en parlak devrini yaþayan Türk Ýstihbarat Teþkilatý Kanunî zamanýnda da ehemmiyetini koruyordu.
Turgut Paþa da istihbarata deðer veriyordu. Adamlarý vasýtasýyla II. Felipe’nin bütün niyet ve faaliyetlerini öðrenmiþti.
Turgut Paþanýn en büyük endiþesi Cerbe adasý idi. Çünkü
Cerbe’de sadece 1000 Türk askeri bulunuyordu. Þu günlerde orayý takviye ve tahkim etmek imkânsýzdý. Ýþte Turgut Paþayý en çok düþündüren ve üzen husus buydu. Durumu derhâl Uluç Ali Reis’le Ýstanbul’a bildirdi.
Paþa yanýlmamýþtý. Haçlý donanmasý ile ordusu 10 Þubat 1560’da Cerbe’ye müteveccihen Sicilya’dan ayrýldý.
Müttefik Haçlý kuvvetleri Ýspanya, Almanya, Papalýk, Malta, Toskana Büyük Dükalýðý, Ceneviz Cumhuriyeti, Monako Prensliði ile Ýtalya’daki devletlerden meydana gelmiþti.
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Armada 200 gemiden müteþekkildi. Gemilere en az 30.000
asker bindirilmiþti.
2 Mart 1560’da Cerbe sularýna giren Haçlýlar beþ gün
sonra adaya asker çýkardýlar. Türk askerleri kendilerinin
otuz katý olan düþman ordusu ile beþ gün savaþtý. Adanýn
30.000 kiþilik bir düþman karþýsýnda müdafaasýnýn imkânsýz
olduðunu gören Turgut Paþaya tâbi olan þeyh, Türk askerlerinin eþya ve silahlarýný götürmeleri þartýyla teslim teklifi
yaptý. Türk askeri tamamen çekildikten sonra ada, Haçlýlara
teslim edildi. Haçlýlar ilk iþ olarak, Cerbe kalesini tamamen
yýkarak yerine daha saðlam ve daha yüksek bir kale yaptýlar.
Kaleyi iyice tahkim ettikten sonra içine 50 topla 2200 asker
yerleþtirdiler.

Donanma-ý Hümâyûn Akdeniz’de
Turgut Paþanýn gönderdiði haberden sonra Türk Donanmasý hemen hazýrlýða baþlamýþtý. 4 Nisan 1560 senesinde
Donanma-ý Hümâyûn, Kaptan-ý Derya Piyale Paþa kumandasýnda Akdeniz’e açýldý. Donanmada 120 gemi bulunuyordu. Eðriboz’da donanmaya 24 parçalýk nakliye gemileri de
iltihak etti. Gemilere mühimmat ve erzak yüklenmiþti. Bu
keyfiyet bize milletimizin ikmal ve iaþe iþlerine ne kadar çok
ehemmiyet verdiðini gösterir. Trablus’da bulunan Turgut Paþa, Piyale Paþaya düþman donanmasýnýn Cerbe’de beklediði
haberini ulaþtýrdý.

Preveze’den Sonra Kazanýlan En Büyük Deniz
Zaferi
Donanmamýz Ýstanbul’dan ayrýldýktan tam 35 gün sonra 9 Mayýs akþamý Cerbe’nin üç mil açýðýna geldi. Turgut Paþa henüz Trablusgarb’taydý; donanmaya iltihak edememiþti.
Zira Haçlýlar her an Trablusgarb’a saldýrabilirlerdi. Durum
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iyice belli olduktan sonra, ancak muharebenin üçüncü gününde donanmaya katýlabildi.
Haçlýlar Türk donanmasýnýn azameti karþýsýnda paniðe
kapýlmýþlardý.
“ Türkler geliyor!” diyerek baðýrýp çaðýrmaya baþladýlar.
Hatta, Haçlý kuvvetlerinin baþkumandaný olan Sicilya Kral
naibi, Donanma-ý Hümâyun’un geldiðini duyduðu anda savaþma fikrinden cayýp Sicilya’ya kaçmaya karar verdi. Donanmaya da hareket emrini vermeyi ihmal etmedi. Ýspanyollar baþkumandaný firar fikrinden zorlukla caydýrdýlar.
Hâlbuki kuvvetler dengesi Osmanlýnýn tamamen aleyhindeydi. Aþaðý yukarý yarý yarýya. Haçlýlar ayrýca yeni tahkim ettikleri ve kendi üslerine çok yakýn bir yerde harb edeceklerdi.
Piyale Paþa hemen harb divanýný topladý. Divan’da Barbaros’un yetiþtirdiði gün görmüþ deniz kahramanlarý olan
amiraller, düþman donanmasýnýn mutlaka imha edilmesini
istiyorlardý. Kaptan-ý Derya da ayný fikirde olduðundan,
düþmanýn imha edilmesine karar verildi. Preveze’de uygulanan taktik benimsenmiþti.
Merkezde kaptan-ý derya Piyale Paþa bulunacak, sað kanada Turgut Paþa, sol kanada da Uluç Ali Reis (Kýlýç Ali) kumanda edeceklerdi. Seydi Ali Reis de ihtiyat filosundan mesuldü. Piyale Paþa, 14 Mayýs 1560 sabahý kesif bir topçu ateþiyle düþmana saldýrýlmasý emrini verdi. Türk donanmasý
çok ustalýklý bir manevra ile ikiye ayrýlmýþ; düþmaný iyice
þaþkýna çevirdikten sonra bozmuþtu. Kanuni Sultan Süleyman Hanýn saltanatýnýn ilk yýllarýnda (1526) Türk ordusu iki
saatte koca Macar ordusunu nasýl imha ettiyse, Cerbe’de de
Barbaros’un ünlü leventleri Haçlý armadasýný iki saatte imha
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etmiþlerdi. 30.000 binden fazla olan düþman askerinin
20.000’i öldürüldü. Geri kalanlarýn çoðu yaralý olarak teknelere atlayýp Cerbe’ye kaçtýlar. Baþkomutanla amiral Gian
Andrea Doria yaralý olarak kaçabildiler.
Haçlý armadasýnda bulunan pek çok prens, amiral ve general esir edildi.. Haçlý donanmasý tamamen periþan oldu ve
imha edildi. En az 70 gemi batýrýldý. 21 Harb gemisiyle 26
nakliye gemisi Türklerin eline geçti. Fakat bunlarýn çoðu hasar gördüðünden ancak 19 tanesi Ýstanbul’a götürülebildi.
Turgut Paþa, muharebenin üçüncü günü, 12 Kadýrga ile Cerbe’ye ulaþabildi. Kaçmaya çalýþan düþman gemilerinin iþini
iki günde bitirivermiþti.
Avusturya elçisi Busbecg, 200 gemiden müteþekkil Haçlý donanmasýndan sadece birkaç geminin kurtulabildiðini hatýralarýnda kederli bir þekilde anlatýr.
Osmanlý ordusunun zayiatý Preveze’de olduðu gibi çok
az olmuþtur. 1000’e yakýn þehid verilmiþ; bir iki tane de küçük gemi batmýþtý.
Hezimet haberi Ýtalya ve Ýspanya’da büyük bir teessür
uyandýrmýþtý.
Türk Ordusunun eþsiz zaferi milletimiz arasýnda ve
Ýslam âleminde büyük bir ferahlýk meydana getirmiþti.

Cerbe Geri Alýnýyor
Muharebe, Cerbe’nin çok yakýnýnda cereyan ettiði için
kaçýp kurtulanlarýn büyük çoðunluðu adaya sýðýnmýþtý. Cerbe’yi ünlü Ýspanyol generali Don Alvaro de Sandi savunuyordu. Kalede 8800 kiþilik bir kuvvet birikmiþti.
Piyale ve Turgut Paþalar, Cerbe’yi 14.000 kiþilik bir
kuvvetle karadan ve denizden muhasara ettiler. Kuþatma
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tam 63 gün sürdü. Tarihçilerin kaydettiðine göre Don Alvaro, son Ýspanyol askeri ölünceye kadar kaleyi büyük bir
azimle savundu. 30 Temmuz 1560 senesinde Cerbe geri
alýndýðýnda 8800 kiþilik düþman ordusunun tamamý imha
edilmiþti. Don Alvaro, askerinin hepsi yok edildikten sonra, bir iki kiþilik maiyetiyle gemiye binip kaçmak isterken
esir edildi. Ýspanyollar bu muharebede en deðerli þövalyelerini kaybetmiþlerdi.

Þanlý Donanma Ýstanbul’da
27 Eylül 1560 cuma sabahý þanlý Donanma-ý Hümâyûn
Ýstanbul’a giriyordu. Cihan padiþahý Kanuni, Topkapý Sarayý’nýn sahilindeki Alay köþküne gelmiþti. Vezirler ve elçiler
yakýnýnda bulunuyordu. Binlerce Ýstanbullu muzaffer Türk
denizcilerini görmek için sahilleri doldurmuþtu.
Manzara gerçekten ihtiþamlýydý: Donanmanýn önünde,
seren direkleri kýrýlmýþ, 19 büyük düþman harb gemisi gidiyordu. Binlerce düþman esiri baþlarý açýk bir hâlde gemilerin
güvertelerine doldurulmuþtu. Avrupa’nýn en tanýnmýþ prens,
asilzade, amiral ve generallerinin bulunduðu esirler kafilesi
ise Piyale Paþanýn gemisine bindirilmiþti. Büyük düþman
bayraklarý, kadýrgalarýn arkasýnda denize serilmiþti.
Dünyanýn en mahir denizcileri olan Piyale Paþa, Turgut
Paþa, Uluç Ali Reis, Seydi Ali Reis ve benzeri kahramanlarýn
idaresinde olan Türk donanmasý gerçekten göz kamaþtýracak bir manzara sergiliyordu.
Âlim, þair ve kahraman padiþah, böylesine parlak ve kesin bir zafer karþýsýnda bile en küçük bir sevinç eseri göstermediði gibi yakýnýnda merasimi seyreden vezirlere ve elçilere dönüp “Ýþte insan bütün bunlarý görüp de gurura kapýla-
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malý, her þeyin yüce Yaradan’ýn inayetiyle olduðunu fikredip
O’na þükürler etmelidir.” der.1
Hatta o tarihte Ýstanbul’da bulunan Avusturya elçisi
Busbecg, bu muzaffer donanmanýn Ýstanbul’a giriþini üzüntüyle takip ettiðini anlattýktan sonra, bu durumu da doðrular ve hayretle Kanuni için þu sözleri yazmaktan da kendini
alamaz. “Ben de iki gün sonra padiþahý Cuma namazý için sarayýndan çýktýðý zaman görmüþtüm. Yüzünde her zamanki
gibi vakar ve hüzün ifadesi vardý. Sanki kazanýlan zaferin
kendisi ile alakasý yokmuþ, hâdise her zaman beklenen basit
bir þeymiþ gibi, heyecansýzdý. Padiþah, halkýn tezahüratýný bile mütevazý bir þekilde kabul ediyordu.”2
Elçi, Yüce Yaratýcý’nýn, kendisine ve milletine ihsan ettiði sayýsýz zafer ve nimetlerine karþý hamd ve sena sadedinde,
övgü ve gösterilere itibar etmediðini; sessiz bir ifade içinde
halka: “Hamd, sena, övgü ve alkýþ, sadece ezel ve ebed Sultanýna yapýlmalýdýr.” dediðini nasýl anlýyabilirdi?
Elhasýl, padiþahýn bu sözlü ve sessiz ifadeleri bu milleti
cihana efendi yapan sýrrý göstermesi bakýmýndan çok manidardýr.

1
2
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Zigetvar’ýn Meçhul Yiðidi
Çetin Sungur
Kanuni Sultan Süleyman, 1562 tarihinde yapýlan barýþ
anlaþmasýna raðmen, Avusturya hükümetinin Ýstanbul’a
göndermesi gereken yýllýk vergiyi ödememesi, sýnýr þehri
Zigetvar’ý tahkim ederek bir saldýrý üssü hâline getirmesi
ve sýnýrdaki bazý olaylar üzerine yetmiþ iki yaþýnda olduðu
hâlde l Mayýs 1566 tarihinde on üçüncü ve son seferine çýkacaktýr.1
Osmanlý ordusu, Sultan Süleyman’ýn hastalýðý, yaþlýlýðý
ve binbir zorluk ve meþakkate raðmen Zigetvar’a ulaþmayý
baþarýr. Ancak kale çok iyi tahkim edilmiþ olup, etrafý hendekler ve bataklýklar ile çevrilidir. Osmanlý topçusunun gülleleri çok kalýn olan duvarlarý delememekte ve duvarda gömülüp kalmaktadýr. Bundan baþka hendekler ve bataklýk
arazi, surlarýn dibine laðým açýlmasýný ve patlatýlmasýný engellemektedir.2
Kalenin alýnmasýnýn gecikmesi, hasta hükümdarý son derece rahatsýz etmektedir. Son kez ordu saflarýný teftiþ ettikten sonra yataða düþmüþtür. Bir daha ayaða kalkamayacak
olan Sultan Süleyman, vezirine þu tezkereyi gönderir: “Bu
kale benim yüreðimi yakmýþtýr.”
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Bu sefere katýlan Mustafa Selanikî’nin kaydettiði üzere
“Asker-i Ýslam üzerine þu rütbe top ve humbara atýlmýþtý ki
asla bir kala cenginde vaki olmamýþtýr...”3
Bilhassa Zigetvar’ýn aþýlamayan surlarýnýn bir mazgalýndaki büyük bir top ölüm kusmakta ve Osmanlý ordusuna aðýr zayiat verdirmektedir. Mutlaka bu top yuvasýnýn,
mazgalýn susturulmasý gerekiyordu. Ama nasýl ve kim yapacaktý?
Osmanlý ordugâhýnda yeni bir umumi hücum için hazýrlýklar yapýlýrken bir yeniçeri çadýrýnda hareketlilik gözlenmektedir.
5 Eylül sabahý humbara denilen patlayýcýlar hazýrlanarak, bir yeniçeri bölükbaþýsýna (yüzbaþý) verilmiþ ve bu kahraman subay, yapacaðý iþin büyük bir ihtimalle ölümle neticeleneceðini bildiði için son hazýrlýklarýný yapmaktadýr. 4 Vazifesi, birçok arkadaþýnýn ölümüne yol açan top ve mazgalý
havaya uçurmaktýr. Hâdiseyi, Tarih-i Selanikî’den takip
edelim:
“Abdest alýp, vasiyetini yapýp erken saatlerde surlarýn dibine yürüdü. Surlara, gözükmeden ulaþabilmiþti. Mazgal deliði altýna nerdüban (merdiven) dayadý ve týrmanmaya baþladý. Salimen mazgala ulaþtý ve humbaraya fitil takýp mazgala
yerleþtirdi. Fakat o anda düþman tarafýndan görülerek vuruldu ve týrmandýðý surlardan düþerek þehid oldu.”5
Bununla beraber o anda müthiþ bir infilak olmuþ, barut mahzeninin patlamasýyla büyük bir gedik açýlmýþtýr.
Türk askerleri tekbir sesleriyle bu kahraman yüzbaþýnýn
hayatýna karþýlýk açtýðý gedikten içeri girmiþler ve dýþ kaleyi ele geçirmiþlerdir. Artýk Zigetvar için geriye sayýþ baþlamýþ ve nihayet bu müstahkem kale 7 Eylül günü tamamen
fethedilmiþtir.
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Kimdir bu yeniçeri yüzbaþýsý? En kýymetli hazinesi olan
canýný, istendiði, lazým olduðunda tereddüt etmeden ortaya
koyan, milleti ve temsil ettiði dava için “eðer can lazýmsa iþte can” diye ortaya atýlan bu yüzbaþý kimdi bilemiyoruz.
Bildiðimiz tek ve kesin þey, onun bir hizmet eri ve ýþýk
süvarisi olduðu...
Zigetvar’a baþ eðdiren bu fedakârlýklar halkasýnýn son
diliminde Sultan Süleyman vardýr. O da bu mevzuda askerlerinden geri kalmamýþtýr.
Netice itibariyle, elindeki meþalelerle, aydýnlýk tufanýyla
karanlýklarýn üzerine giden bir ordu... Erinden subayýna,
oradan baþbuðuna kadar hep hizmet soluklayan, bu uðurda
yapýlmasý gereken herþeyi hýrz-ý can ederek ortaya koyan bir
ordu... Ve onlarýn alýn terleri üzerinde yükselen, tuðuna
selam durulan, üzengisi öpülen bir millet...

1
2
3
4
5
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Orta Doðu’da
Dört Asýrlýk Barýþýn Sonu
Turan Güngör
Osmanlý devleti, Ýslami yapý içinde daha baþka pek çok
din, dil, mezhep ve ýrklara mensup topluluklarý bünyesinde
kaynaþtýrmýþ içtimai bir hususiyete sahipti. “Millet Sistemi”
þeklinde kavramlaþtýrýlan bu kompozisyon içinde, yönetimde hâkim unsur olan Türkler, toplam nüfusun az bir yekûnunu oluþtururken, dinî bakýmdan çoðunluðu ise Müslümanlar
teþkil ediyordu.1
Osmanlýnýn “milletler mozayiði” þeklinde teþkil ettiði bu
üstünlüðü daha sonra zaafý hâline dönüþecektir. Gözlerini
Osmanlý topraklarýna diken sömürgeci Batý devletleri, önce,
devleti yüzyýllardýr dimdik ayakta tutan farklý din, mezhep
ve ýrklardan oluþan topluluklarýn herhangi bir kargaþaya
meydan vermeden bir arada yaþamalarýný saðlayan prensiplerin temelini oymaya baþlamýþlardýr. Bu metodun esasý, ýrk,
din ve mezhep farklýlýklarýný düþmanlýklara dönüþtürmektedir. Orta Doðu ise, bu düþmanlýktan en fazla nasibini alan
bölge olmuþ ve olmaya devam etmektedir.
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Ýngilizler, Osmanlýnýn varlýðýný ortadan kaldýrmak için 18.
asýrdan itibaren baþlattýklarý casusluk ve misyonerlik faaliyetleri ile Osmanlý Devleti’nin Orta Doðu’da tesis ettiði barýþý
bozmayý hedefliyordu. Gaye, hem Osmanlýyý ortadan kaldýrmak, hem de Ýslam’ý yok etmekti. Orta Doðu’ya gönderilen bu
misyoner casuslar, her vesileden istifade ederek, Osmanlý Devleti’ne karþý muhalifler yetiþtirecek ve bilhassa ihtilaflardan yararlanacaktýr. Hempher’in hatýralarýnda þunlarý okuyoruz:
“Londra Misyoner Teþkilatý baþkaný þöyle konuþtu: Biz
Ýngilizlerin müreffeh ve saadet içinde yaþamamýz için, Müslümanlar arasýna nifak tohumlarý ekmemiz lazýmdýr. Onlarýn
içinde ihtilaf kývýlcýmlarý tutuþturmalýyýz. Biz, Osmanlý Devleti’nin her tarafýna fitne sokarak, onu yýkacaðýz. Böyle yapmazsak Ýngiltere nasýl müreffeh olur? Ýþte Hempher! Bunun
içindir ki Ýslam dünyasýný nifak ve fesad ateþine vermeden,
onlarý tefrikaya atmadan geriye gelme...”2
Emperyalist devletlerin sömürgeci siyasetlerine karþý en
ciddi tedbirler II. Abdülhamid Han tarafýndan uygulamaya
konulmuþtur. Sultan Abdülhamid, parçalanmakta olan ve
bütün Avrupa’nýn göz diktiði Osmanlý Devleti’nin kurtuluþunun tek ümidini, Müslümanlarýn birleþmesinde gördüðü
için, kendine has dinî-siyasi bir faaliyet göstermiþtir. Onun
bu yeni siyasetinden maksadý, Anadolu dýþýndaki bütün
Müslümanlarý kendisine baðlamak olduðundan, o, onlarýn
dünya emperyalizmine karþý birleþmelerini istiyordu. Bunu
yaparken de üzerinde taþýdýðý “hilafet” sýfatýný kullanýyordu.
Sultan Abdülhamid’in bu siyasetiyle, hilafetin beynelmilel
vasfý bir defa daha kendini gösteriyordu.3
Sultan, özellikle sömürgeci Batý devletlerinin idaresi altýnda bulunan Müslümanlarla irtibat kurmuþ ve onlarý ma-
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nen de olsa Ýstanbul’a baðlamayý baþarmýþtý. “Onun bütün
kabilelerde, hatta en asi olan bedeviler arasýnda bile temsilcileri vardý.” Çoðu tarikat þeyhi olan bu gizli temsilciler,
Türkistan’a, Hindistan’a, Afrika’ya, Japonya’ya hatta Çin’e
kadar gönderilmiþtir. Abdülhamid, Osmanlý hilafetine bu
þeyhler vasýtasýyla beynelmilel bir hüviyet kazandýrmýþ, siyasi otoritesini Osmanlý Devleti’nin sýnýrlarý dýþýnda da tesis
ettirebilmek için, oralarda da kendi adýna cuma hutbeleri
okutturmuþtur. Arnold J. Toynbee’nin: “Bugün dahi uykuda
olduðu, fakat uyanacak olursa, Ýslam’ýn vurucu espirisi üzerinde hesaplanmayacak derecede psikolojik bir tesir yapacaðý bilinen” dediði Abdülhamid’in siyaseti, kendilerini endiþeye düþürdüðü için Avrupalýlar, bütün mesailerini Ýslam’ý ve
onun hâmisi Osmanlýyý yok etmek uðrunda kullanmýþlardýr.4
Orta Doðu’da dört asýr “Osmanlý barýþý”nýn yaþandýðý
gerçeði inkâr edilemez. Osmanlýlar, din kardeþleri olan
Araplarý, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kavmi olduklarý için
“kavm-i necip” olarak kabul ederek baðrýna basmýþ, bu milletin huzur ve emniyet içinde yaþamasýný saðlamýþtýr. Bölgenin sürekli patlamaya hazýr bir barut fýçýsý hâline gelmesinin
temelinde, Batýlý devletlerin menfaatlerinin bu bölgede kesiþmesi ve kritik bir madde olarak petrolün ehemmiyet kazanmasý yatmaktadýr. Sömürgeci devletler, Osmanlýnýn dört
yüz yýl kendine has metotlarla bir arada tuttuðu ve koruduðu Araplarý kýsa sürede bölmüþ, kabile asabiyetini tahrik
ederek din kardeþlerini arkadan vurdurmuþlardýr. Sadist ve
mazoþist bir sapýk olan Ýngiliz casusu Lawrance’in baþ kýþkýrtýcýlarýndan olduðu Arap isyaný, Osmanlý tarihinin en trajik
hâdiselerinden biridir. Ýngilizlerle anlaþarak Osmanlý Devleti’ne ihanet eden son Mekke Emiri Þerif Hüseyin, 1891 yý-

70

Deryadan Katreler

lýnda, Sultan II. Abdülhamid tarafýndan Ýstanbul’a davet
edilmiþ, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in soyundan olmasý münasebetiyle büyük saygý, iltifat ve himaye görmüþtü. Hüseyin’in
misafirliði tam on sekiz yýl sürmüþ ve amcasýnýn ölümü üzerine, Ýstanbul’dan Mekke emiri olarak ayrýlmýþtý.5
Birinci Dünya Savaþý sürerken, emperyalist güçlerin Osmanlý topraklarýný paylaþma hesaplarý içinde olduklarý bir
dönemde, Ýngilizler, Türklere karþý savaþa katýlmasý için
Mekke Emiri Þerif Hüseyin ile pazarlýða giriþtiler. Aralarýndaki anlaþmaya göre Hüseyin, Türklere karþý savaþ için askerî ve siyasi bütün güçlerini kendi komutasý altýnda toplayacak, Ýngilizler de gereken insan, para ve silah bakýmýndan
onu destekleyecekti. Hüseyin, kendini bir Arap ayaklanmasýna adayacak, Osmanlý Hükümeti’ni dünya kamuoyuna
Ýslam düþmaný olarak tanýtacaktý.6 Ancak daha sonra Ýngilizler, Fransýzlarla gizli bir þekilde anlaþarak, kurulacak Arap
devleti veya Arap devletleri federasyonunun topraklarýný
kendi aralarýnda paylaþacaklardý.7
Ýngilizlerin bir Arap imparatorluðu kurma vaadiyle aldattýklarý Þerif Hüseyin, aldatýldýðýný çok geç anlamýþtý. Daha sonra rakibi Ýbnü’s-Suud’un yanýnda yer alarak Þerif Hüseyin’i gözden çýkaran Ýngilizlerin bu hareketinde, geleneksel siyasetlerine bakýldýðýnda þaþýlacak bir taraf yoktur. Çocuklarý ve torunlarýyla birlikte Hicaz’dan kovulan Hüseyin,
Kýbrýs’a sýðýnmýþ ve piþmanlýk içinde orada ölmüþtür. Ölmeden önce söylediði þu sözler son derece önemlidir: “Bu bizim baþýmýza gelenler ve gelecekler, velinimetimiz, koruyucumuz ve asýrlar boyu efendimiz olan Osmanlý Devleti’ne
karþý iþlediðimiz günahlarýn, giriþtiðimiz isyanlarýn bir cezasýdýr.” Þerif Hüseyin’in daha sonra, Ýngilizler tarafýndan
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Ürdün kralý yapýlan oðlu Abdullah da Amman’da Türkiye
büyükelçisi Cemal Erkin’e aþaðý yukarý ayný itirafta bulunarak: “Korkarým ki Osmanlýya olan ihanetimizin bedelini ileride çok aðýr bir þekilde ödeyeceðiz.” demiþtir.8
Orta Doðu’nun bugünkü durumu hakkýnda söylenecek
fazla bir þey yok: Umumi planda Ýslam dünyasý, hususi planda Araplarýn kendi aralarýndaki iç ihtilaflar, emperyalist güçlerle kurulan iktisadi ve siyasi münasebetler, milletlerarasý siyasette söz sahibi devletlerin bölge üzerindeki çýkar ve güç
çatýþmalarý, petrolün iktisadi fonksiyonundan öteye siyasi
bir vasýta olarak kullanýlmasý ve Arap liderliðine soyunma
hesaplarý ile meþgul ve bu hâliyle bölgede barýþý yeniden tesis edebilecek “Ýslami dinamikler”den yoksun bir Orta Doðu manzarasý. Bugün Orta Doðu’yu barýþa götürecek yol,
Ýslam dünyasýnýn kendisiyle barýþmasýndan geçmektedir.
Aþaðýdaki ayetler de dikkate þayandýr:
“Ne Yahudiler, ne de Hristiyanlar, sen onlarýn dinlerine
uymadýkça senden asla razý ve memnun olmayacaklar; de ki:
Allah’ýn hidayet yolu olan Ýslam, doðru yolun ta kendisidir;
and olsun, sana vahiy ile gelen bu kadar ilimden sonra onlarýn keyif ve arzularýna uyacak olursan, Allah’tan sana ne
hakiki bir dost, ne de hakiki bir yardýmcý vardýr.”9
“Kim Allah’a, Resulüne ve iman edenlere yönelirse þüphe yok ki galip olanlar Allah taraftarlarýdýr.”10
“Ey müminler, gevþemeyin, ümitsizliðe düþmeyin ve
mahzun da olmayýn. Siz eðer gerçek müminler iseniz, þüphesiz düþmanlarýnýza galip ve onlardan çok üstünsünüz.”11
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Sultan Abdülhamid’in
Dýþ Politikasý
Ahmet Kuru

19. Yüzyýl Sonunda Osmanlý Devleti:
1699 Karlofça Antlaþmasý ile ilk defa toprak kaybeden Osmanlý Devleti, Rusya’nýn Kýrým’ý 1783’te iþgali ile,
ilk defa bir Ýslam topraðýnda gayrimüslimlerin hâkimiyetini kabullenmek zorunda kalmýþtý. Böylelikle insani güzellikleri gösterme adýna Viyana kapýlarýna kadar ulaþan
hak ve hakikati teblið için geliþtirilen fetih politikasý, tam
anlamýyla bir muhafaza ve müdafaa politikasýna dönüþmüþtü. Hatta, devletin içinde bulunduðu durum, kendi sýnýrlarýný kendi kuvvetiyle korumaya yetmediði için, Osmanlý Devleti deðiþik Avrupa devletlerinin vesayeti altýnda statükoyu korumaya baþlamýþtý. Bunun sonucunda 18.
ve 19. asýrlar, Osmanlý idarecilerinin Ýngiltere, Fransa,
Rusya ve Almanya arasýndaki menfaat çatýþmalarýndan istifade ederek, güç dengeleri içinde devlete en uygun pozisyonu aradýðý asýrlar olmuþtur.
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II. Abdülhamid tahta çýktýðýnda kendini bir ateþ çemberi içinde buldu. Ruslar Kýrým ve Kafkasya’yý, Fransýzlar Cezayir’i ele geçirmiþ, Sýrbistan ve Romanya özerkliðini, Yunanistan ise baðýmsýzlýðýný kazanmýþtý. Osmanlý
Devleti, 1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþý’nda uðradýðý yenilgi ile hem Bulgaristan’ý hem de uluslararasý prestijini
kaybetti.
Osmanlý Devleti, uluslararasý arenada bu kadar güç
bir durumda iken, ülke içinde de hemen hemen her konuda bir kriz yaþanmaktaydý. Sultan Abdülhamid, hatýralarýnda bu durumu þöyle tasvir eder: “Hazine borç içindeydi. Tanzimattan beri her þeyimizi Avrupa’dan getirtir olmuþtuk. Ülkede kurulmuþ birkaç fabrika da kapanacak
hâldeydi. Yol yoktu, haberleþme güçleþmiþti. Kadrolarýn
büyük bir kýsmý ekalliyetin (azýnlýklarýn) elindeydi. Avrupa’daki elçiliklerimizde Rum soyundan memurlar vardý ki
bazýlarý Yunanistan’a hizmet etmeyi Osmanlý Ýmparatorluðu’na hizmetin önünde tutuyorlardý. Bir þey daha vardý:
Dünyada yalnýzdýk. Düþman vardý, fakat dost yoktu. Salib her zaman müttefik bulabilmekte, hilal her zaman yalnýz kalmaktaydý.”1
Ülke, ekonomik baðýmsýzlýðýný yitirmiþti. Avrupa’daki
sanayi inkýlabý karþýsýnda yediði þoktan kurtulamamýþ; en
kötüsü de aydýnlar cesaret, inanç ve kimliklerini yitirmiþlerdi. Jön Türkler ülkenin; eðitim, sanayileþme, saðlýk, iç
barýþ gibi meselelerine kafa yoracaklarýna, hedef tahtasý
olarak Abdülhamid’i seçmiþ ve bu mevzuda Ermenilerle,
Rumlarla ve Yahudilerle Avrupa’da ortak konferanslar
tertiplemeye baþlamýþlardý.2 Bir ülke idarecisinin otoritesi
gayrimeþru yollarla yýkýldýðýnda, rejimin meþruiyetinin
zedeleneceði ve rejimin meþruiyeti ortadan kalktýðýnda
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ise, ülke bütünlüðünün ve baðýmsýzlýðýnýn tehlikeye düþeceði siyaset biliminin temel prensiplerindendir.3 Buna raðmen Jön Türkler, yerine hangi alternatifin geleceðini hesaplamadan þiddetle padiþaha yüklenmiþ, bazý þairler sultanlarýna bomba atan bölücü Ermenileri “þanlý avcý” olarak alkýþlamýþlardý. Hiç kuþkusuz bu durum ülkeyi uluslararasý politikada zayýf düþürüyor ve pazarlýk gücünü kýrýyordu. Dolayýsýyla bu mesele Abdülhamid’in en büyük ýstýraplarýndandý:
“Ýngiltere her türlü fitneyi, masonluk kanalýyla yürütüyordu. Büyük devletlerin konferanslarýnda görmüþtüm
ki bunlarýn niyetleri Hristiyanlarýn hukukunu temin deðil, önce muhtariyetlerini, sonra istiklaliyetlerini temin ile
Osmanlýyý parçalamaktýr. Bunu da iki suretle temine çalýþýyorlardý: Hristiyan ahaliyi ayaklandýrmak, bizi kendi içimizde parçalamak. Jön Türklerin Selanik teþkilatý Almanlarýn, Manastýr teþkilatý da Ýngilizlerin eline mason localarý vasýtasýyla geçmiþtir. Birgün tarih, kendilerine Jön Türk
denilen kimselerin neden mason olduklarýný elbette araþtýracak ve ortaya koyacaktýr. Bu localardan aldýklarý
maddi yardýmlarýn, insani mi, siyasi mi olduklarýný da elbette ortaya koyacaktýr. Bu gençler Batýya hayrandýlar.
Emellerine, ordunun bir parçasýný da vasýta ettiler, böylelikle ordu da içinden parçalanmýþ oldu. Garip tecelliye
bakýn ki Osmanlýyý parçalamak isteyen devletlerin hepsi
bunlara arka çýkýyorlardý. Acaba benim sarayýn ön duvarý
arasýnda gördüðüm bu gerçekleri, koskoca yeryüzünü
gezdikleri hâlde, nasýl göremiyorlardý.
“Bir diðer husus da þu idi ki Ýngiliz parlamentosunda;
bir Hintli, bir Afrikalý, bir Mýsýrlý; Fransýz parlamentosunda ise; bir Cezayirli mebus var mýydý ki Osmanlý parla-
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mentosunda Rum, Ermeni, Bulgar, Sýrp, Arap mebusu bulunmasýný istiyorlardý. Avrupa’ya giden bazý gençler, orada
laboratuvarda ne olup bittiðine bakmadan, kadýnlarýn erkeklerle dans ettiðini görüyor, içkilerine hayran kalýyor ve
memlekete gelince de bunlarý Avrupa medeniyeti ve üstünlüðü diye anlatýyorlardý. Yanlýþtýr deyince de beni örümcek
kafalý diye suçluyorlardý.”4

Abdülhamid’in Dýþ Politikasýndan Misaller
Ýngiltere, uzunca bir süre Osmanlýya toprak bütünlüðünü koruma hususunda destek vermiþti.5 Böylelikle
Hindistan yolunun kontrolünü güvence altýna almýþ oluyordu. Daha güçlü bir devletin Doðu Akdeniz’e hâkim
olmasý Ýngiliz menfaatlerine tersti. Fakat 93 harbinden
sonra, bu politikanýn zor yürüyeceði kanaatine vardý.
Özellikle Doðu Anadolu’dan baþlatýlacak Rus çýkarmasý
münasebetiyle yardým edemeyeceklerini düþünüyorlardý.
Salisbury, “Biz balýðýz, donanmamýz Aðrý’ya týrmanamaz
ya!” diyordu.6 Rusya’nýn güneye sarkmasýnýn ve Fransa’nýn Ortadoðu’ya yerleþmesinin önlenebilmesi için Ýngiltere yeni bir strateji saptadý. Buna göre bölgede kontrol edilebilecek küçük devletlerin desteklenmesi (örneðin Yunanistan) ve yeni devletlerin kurulmasý (örneðin
Ermenistan) saðlanýrken, diðer yandan da Hindistan yolunun güvenliði açýsýndan önemli görülen stratejik noktalar denetim altýna alýnacaktý.
Bu yýllarda Almanya, pazar ve hammadde ihtiyacýný
karþýlama konusunda sýkýntý içinde idi. Çünkü sömürge yarýþýnda çok geç kalmýþtý. Tabii olarak Almanya ve Osmanlý
yakýnlaþmasý meydana geldi. Bir yandan Alman askerleri
Osmanlý ordusunun ýslahý için ülkemize geliyor, bir yandan
da ekonomik iliþkiler geliþtiriliyordu. II. Wilhelm’in
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Osmanlý gezisi, diðer Avrupa devletlerine karþý bir gövde
gösterisine dönüþtü. Baðdat demiryolu inþaatýnýn Almanlara verilmesi ise, baþta Ýngiltere olmak üzere Rusya ve
Fransa’yý da çok tedirgin etmiþti. Çünkü bu hattýn stratejik
bir ehemmiyeti vardý ve bu antlaþmayla Almanlar inþaat güzergâhýnda ticari haklar da elde ediyorlardý. Ýngiltere için
Basra Körfezi’nin denetimi her þeyden mühimdi.7 Bu süreç
sonunda Almanya ve Avusturya’nýn Osmanlý dýþ ticaret
hacmindeki payý % 42’ye yükselmiþti, hâlbuki bu rakam
1880’lerde %18 civarýnda idi. Ayný dönemde Fransa’nýn
payý %18’den %11’e, Ýngiltere’ninki ise % 61’den % 35’e
düþmüþtü.8
Günümüzdeki bazý yazarlar Abdülhamid’in 1880
lerden sonra tamamen Almanya’ya yöneldiðini, Ýttihat
ve Terakki’nin l. Dünya Savaþý’na Almanya ile giriþinin
bunun sonucu olduðunu yazmalarýna raðmen, kendisi
hatýralarýnda meseleyi söyle izah etmektedir: “Kýrk yýl
büyük devletlerin birbiriyle kapýþmasýný beklemiþtim.
Bütün ümidim oydu ve Osmanlýnýn bahtýný buna baðlýyordum. O beklediðim gün geldi. Heyhat ki ben tahttan,
idareciler de akýl ve basiretten uzaklaþmýþlardý. Beklediðim büyük fýrsat bir daha ele geçmemek üzere elimizden
çýktý gitti. Otuz bu kadar yýl tahttan uzak durmamýn bir
sebebi de bu idi. Saltanatým günlerinde bazý büyük devletlere tavizler vermiþsem, bunun içindi. Sýrrýmý, en güvendiðim sadrazamlara bile açmadým. Büyük devletler
arasýndaki rekabetin eninde sonunda onlarý çatýþmaya
götüreceði gözler önündeydi. Öyleyse Osmanlý Devleti
böyle bir çatýþmaya kadar, parçalanmadan uzak yaþamalý ve çatýþma günü aðýrlýðýný koyabilmeliydi. Almanlara
yanaþýyordum, böylelikle Ýngilizler bana daha dostane
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yaklaþýyorlardý. Niyetim Almanlarla birlik olmak deðil,
birlik gibi gözükerek ittifakýmý, dünya denizlerine
hâkim devlete (Ýngiltere’ye) pahalý satmaktý. Ýngilizleri
ittifaka zorlamak için Baðdat demiryolu inþaatýný Almanlar’a verdim.”
Abdülhamid’in 33 yýl idare ettiði Balkan devletleri,
kendisi tahttan iner inmez birleþip Osmanlýya saldýrdýlar.
Bu olay üzerine gözaltýnda tutulduðu Selanik’te, vazifeli
subayla aralarýnda þöyle bir konuþma cereyan eder:
“Hakaným, dört düvel ile harbe tutuþtuk. Yunanistan, Bulgaristan, Karadað ve Sýrbistan’a karþý yenilmek
üzereyiz.
- Dört düvel birleþir de haberimiz olmaz mý, bu nasýl
gaflettir! Bu devletler birleþemezler ki! Aralarýnda kilise
kavgalarý var... Yýllar süren Makedonya boðuþmasýný hatýrlamýyor musun?
- Kiliseler kanunu çýkararak meclis-i mebusan ve ayan
bu ihtilafý halletti. Baþýmýza bu iþlerin açýlacaðýný kim bilebilirdi ki?9
Esasen meclis-i mebusanýn bu gafletine karþý yine de
her þey bitmemiþti, fakat “Balkan savaþlarýnda bizi Balkan
devletleri deðil, orduya giren politikanýn yenmiþ olduðu
her cihetten belliydi.”10
Abdülhamid bir yandan Baðdat demiryoluyla Orta
Doðu’daki Ýslam birliðini perçinlemek isterken, bir yandan
da Hicaz demiryolu inþaatýný baþlatýyordu. Yahudilerin büyük meblaðlar karþýlýðýnda, Filistin’den toprak satýn alma
teklifini reddetmesi nedeniyle de onlarýn hedefi hâline geliyordu.11
Orta Asya Türklerine askerî ve siyasi yardým gönderemese de seyyitler, þeyhler, derviþler gönderip Asya’da-
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ki Müslümanlarý hilafete manen baðlamaya dikkat ediyordu.12 Hindistan ve Pasifik Müslümanlarýyla hilafet
politikasý gereði iliþkiye girerken hissî davranýþlarýn,
mazlum Müslümanlarýn Ýngiliz ve Ruslar tarafýndan daha da ezilmelerine sebep olacaðýnýn farkýndaydý.13 Bu
yüzden Müslüman azýnlýklara para ve silah deðil, ilim ve
irþat adamlarý göndermeyi prensip ittihaz etmiþti. Çünkü siyasi bir harekete ne Osmanlýnýn ne de maðdur
Müslümanlarýn gücü yetmeyecekti. Onun zamanýnda
atýlan bu tohumlar hususen Millî Mücadele yýllarýnda
meyvesini vermiþtir. O yýllarda toplanan Hindistan hilafet konferansýnýn aldýðý bazý kararlar þunlardýr: “Konferansýmýz Gazi Mustafa Kemal Paþa ve hükümetini,
Ýslam’ý kurtarmak için yüklenmiþ olduklarý meþakkatten
dolayý tebrik eder. Ve yabancýlarý bütünüyle Türk topraklarýnýn dýþýna sürmeleri için dua eder. Herhangi bir
Hintli müminin Ýngiliz ordusuna girmesini yasadýþý ilan
eder. Ýngiliz hükümeti, dolaylý veya dolaysýz, açýk veya
üstü örtülü biçimde Ankara hükümeti ile çarpýþacak
olursa, Hindistan Müslümanlarýnýn, sivil baþkaldýrý yoluna baþvuracaklarýný ve gelecek kongreyle baðýmsýzlýklarýný ilan ederek bayraklarýný dalgalandýracaklarýný kararlaþtýrýr”’14
Japonya ile iliþkileri geliþtirmek üzere yola çýkan Ertuðrul zýrhlýsý uðradýðý her yerde Müslüman ahalinin kuvve-i maneviyesini artýrmýþ ve büyük coþkuyla karþýlanmýþtýr. Hint Müslümanlarý akýn akýn “baðýmsýz bir Ýslam topraðý” olarak nitelendirdikleri gemiye ayak basabilmek ve
üzerinde namaz kýlabilmek için büyük izdiham meydana
getirmiþlerdi. Singapur’da ise Müslüman prensler farklý
þehirlerden ziyarete koþuyorlardý.15
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Dýþ Politikasýndaki Bazý Prensipler
Abdülhamid Han’ýn dýþ politikadaki bazý prensipleri þöyle özetlenebilir:
Amaç ve hedeflerde istikrar: Bir organizasyonun baþarýlý olabilmesi için, asýl amacýnýn ve bu amaca uygun,
kýsa ve uzun vadeli hedeflerinin açýk ve seçik belirlenmesi büyük bir ehemmiyeti haizdir.16 Günlük politikalar üreten devletler, tarih sahnesinde mühim bir rol oynayamayacaklarý gibi, uzun ömürlü de olamazlar. Osmanlýnýn altý asýr yaþamasýnýn sebeplerinden biri de amacýnýn berraklýðýydý. Osmanlý Devleti, kurulduðu günden itibaren
“ilâ-yý kelimetullah” hedef ittihaz etmiþ, dünya düzenini
saðlama noktasýnda birçok zorlukla karþýlaþmýþ, bu konuda asýl amacýna ulaþma istikametinde, kýsa ve uzun vadeli hedeflerin en iyisini seçmeye ve gerçekleþtirmeye gayret göstermiþtir. Hatýralarýnda izah ettiði gibi uzun vadeli hedef olan Ýngiltere ile ittifak için, kýsa vadede Almanlarla iyi iliþkiler hedeflemiþtir. Fakat gerek iç, gerek dýþ
politikasýný uygulama hususunda en muhtaç olduðu vesileden, (iyi bir kadrodan) mahrum olduðu için uygulamada muvaffak olamamýþtýr.
Gizlilik: “Deneyerek öðrendim ki iki kiþinin bildiði
bir þey sýr olmaktan çýkýyor. Oysa benim stratejilerimin
yabancý devletler tarafýndan bilinmemesi gerekliydi. Yabancý devletler, kendi emellerine hizmet edecek kimseleri verip, sadrazam seviyesine çýkarabilmiþlerse, devlet güven içinde olamazdý. Doðrudan doðruya þahsýma baðlý
bir istihbarat teþkilatý kurdum. Ýþte jurnalcilik dedikleri
budur.”17
Abdülhamid, bu düþüncelerinden dolayý evhamlý sayýlamaz, çünkü Ýngiliz arþivleri bile dýþ devletlerle ortak
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darbe yapmaya çalýþan bürokratlarýn bulunduðunu yazmaktadýr. “Ýncelediðimiz (yabancý arþivlerden) örnek
olaylar sonrasýnda karþýmýza ilginç bir tablo çýkmaktadýr.
Osmanlýdaki muhalifler uluslararasý konjonktürden ve
olasý bir büyük devletler müdahalesinden yararlanmayý
baþlýca amaçlarýndan birisi olarak görmüþlerdir. Böylesi
bir desteði bekledikleri devletlerin baþýnda ise, Ýngiltere
gelmiþtir.18
Barýþ: “Bir savaþa girip girmemeyi çok düþünür, yeneceðine yüzde yüz güvenmediðim taraflara güvenmezdim, bir millet için en büyük afet savaþtýr, zaferle bitenleri bile bir milleti yorar, bitirir.”19
Abdülhamid’in belirttiði gibi Deviet-i Âliye asýrlardýr
savaþmaktan harap ve bitap düþmüþ, eðitim, bilim ve sanatta geri kalmýþ; halk ve özellikle de azýnlýklar, savaþlar sonunda hayatlarýndan bezmiþlerdi. Artýk bu ülkenin sulha
ihtiyacý vardý. Abdülhamid 30 yýl ülkeyi savaþtan uzak tutmaya muvaffak olmuþtur. Bu konuda Kýbrýs ve Girit mevzularýnda olduðu gibi zaman zaman aðýr tavizler vermek
zorunda kalmýþtýr.
1882-1883 yýllarýnda ülkemize gelen Almanlarýn raporlarý da ordunun savaþacak durumda olmadýðýný ispat
ediyordu. Albay Kaehler yazdýðý mektuplarýnda Osmanlý
ordusunun içinde bulunduðu kargaþa, tembellik, rüþvet
ve benzeri olumsuzluklardan bahseder. Yine bir Alman
askeri olan Von der Goltz ise, ortalýkta savaþabilecek bir
Osmanlý ordusunun olmadýðýný söyler.20
Denge: Abdülhamid, dýþ politikada daima dengeleri
korumaya çalýþmýþtýr. Yukarýda izah etmeye çalýþtýðýmýz
gibi, halifelik müessesesini bir koz olarak kullanýrken,
büyük devletleri tam anlamýyla tedirgin etmemeye de
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dikkat etmiþtir. Bulunduðu asrýn þartlarýný idrak ettiðinden, hissî davranýþlar içine girmemiþtir.
Büyük devletlerin hiçbirine tam olarak baðýmlý hâle
gelmemiþ, hiçbiriyle de ittifak yapma kapýlarýný tam olarak kapatmamýþtýr. Batýlý devletlerin aralarýndaki menfaat çatýþmalarýný lehimizde deðerlendirmeye gayret göstermiþtir.
Batý’ya bakýþ: Abdülhamid, dýþ politika anlayýþýnda
hiçbir zaman Batý düþmaný bir imaj oluþturmamýþ, antiemperyalizm gibi içi boþ sloganlar kullanmamýþtýr. Batýlý devletlere karþý kullanabileceði bütün kozlarý kullanmaya gayret göstermiþ, deðiþik alternatifler aramýþtýr.
Japonya ile iliþkiye girmeye çalýþmasý, Amerika ile ortak
petrol arama yollarýný araþtýrmasý bu gayretlerdendir.
Þahsi dostluklar: Sultan Abdülhamid, dýþ politikada
daha rahat hareket edebilmek için þahsi dostluklara ehemmiyet vermiþtir. II. Wilhelm ile yapýlan karþýlýklý ziyaretlerin ve birlikte yapýlan gezilerin, Almanya ile iliþkilerimize
olumlu tesirleri olmuþtur. Sultan Abdülhamid, o zamana
kadar hiçbir ecnebi devletten niþan kabul etmediði hâlde,
iki devlet arasýndaki ittifak için gerekli zemin ve zamanýn
oluþtuðuna inandýðýnda, Japon Ýmparatoru Mikado’nun
gönderdiði, o güne kadar sadece Rus Çarý II. Aleksander
ile Bismarck’a verilmiþ olan Japonlarýn en büyük niþaný
Krizantem’i kabul etmiþtir.21

Sonuç:
Tarihî gerçekler, üzerinde analizler yaparak bilgi ve
tecrübe elde edinilmesi gereken kaynaklardýr. Bu hakikatler iç siyaset malzemesi yapýlmamalý, bilimsel ve objektif bir üslupla ele alýnmalýdýr. Bin yýllýk tarih ve kültür
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zenginliðimiz, verimli deðerlendirildiði takdirde, dýþ politika hususunda bize ýþýk tutacak, uluslararasý alanda bize büyük bir avantaj saðlayacaktýr.
Bu zaviyeden bakýnca her lider gibi doðru ve yanlýþ
icraatlarý bulunabilecek olan II. Abdülhamid’in 33 yýllýk
dýþ politikasý üzerine uzun ve detaylý araþtýrmalar yapýlmasý ve üniversitelerde okutulmasý millî bir görevdir.
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Hicaz Demiryolu ve
Sultan II. Abdülhamid Han
Ahmet Demirbilek
Tarihimiz konusunda ne zihinlerimiz yeterli berraklýða
sahip, ne de biz bu berraklýðý saðlamaya yetecek bilgiye sahibiz.
Bunun en çarpýcý misallerinden birini, boynu bükük
“Osmanlý Demiryolu Tarihi”nde müþahede ederiz. Günümüzde artan trafik kazalarý ve bunun meydana getirdiði
maddi ve manevi kayýplar, demiryollarýný tekrar gündeme
getirmiþtir. 21. yüzyýlýn eþiðinde hâlâ karayolu ulaþýmýnýn bize verdiði zararlarý tartýþýrken, geliþmiþ ülkelerin hemen
hepsinde en önemli ulaþým vasýtasý olan demiryollarýna ne
kadar önem verildiði ortadadýr. Benzer bir þekilde, ülkemizde de bir asýr önce demiryoluna ne kadar ehemmiyet verildiði ve bugün mevcut olan hatlarýn yaklaþýk yarýsýnýn inþa
edildiði göz önüne alýnýrsa, bu hatlarýn inþasýnda çok büyük
katkýsý olan Sultan II. Abdülhamid’in nasýl bir hizmet þuuruna sahip bir devlet adamý olduðu ortaya çýkacaktýr.
Sultan II. Abdülhamid Han tahta çýkar çýkmaz, büyük
eðitim hamleleri yapmýþ, birçok okullar açmýþ ve o gün için
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dünyanýn en iyi haberleþme sistemi olan telgraf hatlarýyla,
1800’lü yýllarýn son çeyreðinde ülkeyi baþtan sona donatmýþtý. Demiryollarý onun en büyük rüyalarýndan biriydi.
Rumeli, Hicaz ve Anadolu-Baðdat demiryollarýnýn inþasý da
en büyük projeleri arasýndaydý. Dünyada, demiryolu ilk defa, 27 Eylül 1825’te Ýngiltere’de, iþadamý Edward Pease’in
Stockton-Darlington Railway Company adlý þirketinin mali
katkýlarýyla, George Stephenson tarafýndan Stockton ve
Darlington arasýnda yapýlmýþken, bu tarihten yaklaþýk otuz
yýl sonra, Osmanlý Devleti’nde de demiryolu çalýþmalarýna
baþlanmýþtýr.
Sultan II. Abdülhamid Han, 1876’da padiþah olduðunda, devletin 300 milyon altýn liraya yakýn dýþ borcu vardý ve
çeþitli iç sorunlarla karþý karþýya idi. Bütün bu menfi þartlara raðmen dâhilî ve mali sýkýntýlarý halletmeye çalýþan sultan,
bu arada demiryollarýnýn ekonomik ve siyasi önemini çok iyi
kavramýþ ve Osmanlý topraklarýnda demiryollarýný yaygýnlaþtýrmak için yabancý devletlere çeþitli imtiyazlar tanýyarak,
demiryolu yapýmýný teþvik etmiþtir.
Osmanlý Devleti’nde demiryolunun yaygýnlaþtýðý ve demiryolu yatýrýmýnýn en çok yapýldýðý dönem, II. Abdülhamid
devridir. 1889-1898 döneminde, 5350 km’lik demiryolu inþasý için izin verilmiþtir. Bu rakamýn, günümüzde mevcut
olan demiryolu uzunluðunun yarýsýndan fazla olduðu düþünülürse, o günkü þartlarda ve teknolojik imkânlarla yapýlan
bu yatýrýmýn ne kadar büyük ve önemli olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Ayný zamanda, bütün dünya Müslümanlarýnýn halifesi
olan II. Abdülhamid Han, Ýslam’ýn þartlarýndan olan ‘Hac’
farizasýný yerine getirmek için her yýl Hicaz’a giden binlerce
hacýnýn, develeriyle 60 °C’ye varan sýcaklýk altýnda, çöl yol-
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larýnda; susuzluk, bulaþýcý hastalýklar, eþkýyalar vb. zorluklarla karþý karþýya olduðunu, bu yollarýn emniyet ve asayiþini saðlamak için ise, devletin büyük mali ve askerî fedakârlýklarda bulunduðunu biliyordu. Hicaz için bütün bu
problemleri halledecek ve buradaki Müslümanlarla Anadolu
arasýnda bir köprü vazifesi görecek, ayrýca devletin saygýnlýðýný Ýslam dünyasýnda artýracak, bölgedeki denetimi güçlendirecek ve Süveyþ Kanalý’nýn yerini tutabilecek stratejik bir
demiryolu projesini uygulamaya koymayý düþünüyordu. Sultan II. Abdülhamid’in hatýratýnda da; “Çok eskiden beri
hayal ettiðim Hicaz demiryolu nihayet hakikat oluyor. Bu
yol Osmanlý Devleti için sadece iktisadi bakýmdan büyük
fayda getirmekle kalmayacak, ayný zamanda oradaki kuvvetimizi saðlamlaþtýrmaya da yarayacaðýndan, askerî bakýmdan
da çok ehemmiyetli olacaktýr...” diye bahsettiði ve bugün
millî sýnýrlarýmýz dýþýnda bulunan Hicaz demiryolu projesinin gerçekleþtirilmesi, bütün Müslümanlarýn halifesi olan II.
Abdülhamid’e yakýþan bir yatýrýmdý. l Mayýs 1900’de iradesi çýkarýlan proje için baþta halifenin kendisi 2.5 milyon altýn olmak üzere, devletin sivil ve askerî memurlarý, aylýklarýnýn % 10’unu (harik ianesi) vermiþlerdir. Bu iþ için halktan
kurban derisi toplanmýþ, posta pullarý, damga kâðýtlarý, ilmühaberler ve madalyalar bastýrýlmýþtýr. Müslümanlar arasýnda örnek bir dayanýþma örneði olarak; Mýsýr Hidivi, Ýran
Þahý, Haydarabat Nizamý, Okyanus adalarýndaki Müslümanlar, özellikle bugünkü Pakistan’ý oluþturan Hint Müslümanlarý, Afganistan, Fas, Muskat, Kýrým olmak üzere bütün
dünya Müslümanlarý büyük maddi baðýþlarda bulunmuþlardýr. Sadece Ýslam dünyasýnca yapýlan bu yardýmlar, “Hicaz
Þimendifer Hattý Ýanesi”nde toplanmýþtýr. Bu kadar büyük
bir baðýþ kampanyasýný baþarýyla yürüten II. Abdülhamid
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Han’ýn yakýndan ilgilendiði bu demiryolu inþaatýna, 1903
yýlý Ekiminde baþlandý. Ýnþaatýn güvenliði için ayný yýl Ýstanbul’da ilk kez iki taburluk demiryolu askerliði sýnýfý açýldý.
1050 mm geniþliðindeki demiryolu hattý beþ yýlda tamamlandý. Toplam uzunluðu 1464 km olan bu yolun 1300 km’lik Þam-Medine arasýna öncelik tanýndý. Hicaz demiryolu inþaatýnda çalýþan iþçilerle teknik elemanlar yalnýzca Müslümanlardan seçilmiþti. Ayrýca ray ve benzeri malzemeler Ýstanbul tersanelerinde üretilmiþ, traversler ise Toros ve Amanos daðlarýndaki aðaç kütüklerinden saðlanmýþtý. Issýz, çorak, susuz ve kumlu çöllerde, hat boyundaki er ve subaylarýmýz, demiryolu yapýlmasýna karþý çýkan ve engellemeye çalýþan eþkýya ile mücadele uðruna pek çok þehit vermiþlerdi; kilometrelerce uzayýp giden demiryolu güzergâhý onlara âdeta
meçhul birer mezar olmuþtu. Demiryolu inþaatýnda çalýþan
nezih Anadolu çocuklarý, çöllerde alev gibi yakan güneþ altýnda kýzgýn raylarý elleriyle tutamaz, baþlarýndaki kabalaklarý (serpuþ) eldiven gibi kullanýrlardý. Baþý açýk olanlardan güneþ çarpmasýndan dolayý oracýkta ölenler de olurdu. Su bulunan yerler azdý. Þam’dan özel olarak sarnýç vagonlarýyla su
getirilir, haftada bir kez daðýtýlýrdý. Bu sular Der’a, Afule,
Medan-ý Salih gibi yerlerde, depo ve mahzenlerde saklanýrdý. Bütün bu yoksulluða, acýlara, meþakkate ve periþanlýða
karþý mücadele eden erlerimizi, subaylarýmýzý, demiryolcu
memur ve iþçilerimizi ayakta diri tutan güç, böyle kutsal ve
manevi yönü büyük olan bir iþte görev almanýn verdiði moral ve Gül-ü Muhammed (s.a.s.) sevgisi idi.
Hicaz projelerinde; 1904’de Havran, 1905’de Beyrut ve
Hayfa, 1908’de Medine Garajýna ulaþýldý. II. Abdülhamid
Han, demiryolu hattý mukaddes belde Medine’ye ulaþýnca,
Resûlullah’ýn (s.a.s.) ruhaniyetini rahatsýz etmemek için ray-
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larýn altýna keçe döþenmesini istemiþ, hatta 5-6 km’lik bir
güzergâhta sessiz lokomotifler çalýþtýrýlmasýný emretmiþtir.
Hicaz hattý 27 Aðustos 1908 tarihinde ilk trenin Þam’dan
hareketiyle açýldý. Özel olarak hazýrlanan bu trende devlet
erkâný, davetliler, yerli-yabancý gazeteciler bulunuyordu.
Trenin hýzý o döneme göre mükemmel sayýlan 40-60 km/s
arasýnda idi. Açýlýþýndan 8 yýl sonra, 1916’da bu hatlar Ýngiliz casusu Thomas Edward Lawrance’in örgütlediði Araplar
tarafýndan, Maan-Medine arasýndaki 680 km’lik kýsmý bombalanarak tahrip edilmiþtir. Ayrýca I. Dünya Savaþý’nda da
tahribata uðramýþtýr. Bu yollardan kalan ray ve traversleri
getirenlere Ýngilizler para ikramiyeleri vermiþlerdir. Bugün
Medine’de bahçe korkuluðu yapýlmýþ travers ve raylara rastlanmakta ve Ambariye Köprüsü, Medine Ýstasyonu ve Camii
ile kömürlü (buharlý) lokomotif ve ahþap vagonlar hâlâ mahzun, boynu bükük Osmanlý izleri olarak yýkýlmaya ve çürümeye terkedilmiþ, âdeta unutturulmak istenen bir tarih gibi
durmaktadýr.

Amerikalý Bir Müslüman:
Muhammed Russel Webb Efendi ve
Osmanlý Devleti
Ýhsan Çomak
“Dünyada Ýslamiyet’le hem ruhen, hem de þeklen Osmanlýdan daha fazla bütünleþmiþ bir baþka millet yoktur.”
1894 yýlýnýn Haziran ayýnda New York’ta yayýnlanmaya
baþlayan Ýslam’ýn Sesi (The Voice of Ýslam) dergisinin 1. sayýsý bu sözlerle baþlýyor. Dergi ayda bir yayýnlanýyor. Yýllýk
abone ücreti 30 sent. Derginin bu ilk sayýsýndan amacýnýn,
Amerika’da Ýslam’ý yaymak olduðunu anlýyoruz. Dergide
ayrýca Ýslam dünyasý ve Hristiyan misyonerleri hakkýnda
haberler de var. En son sayfada ise ticari bazý ilanlar. Dergiyi çýkaran kiþi ise New York’taki Müslüman cemaati adýna Muhammed Russel Webb. Muhammed Russel Webb
hakkýnda fazla bilgimiz yok. Ýslamiyet’i kabul ederek bir
Avrupa ülkesinden Amerika’ya göç eden ve Ýslami faaliyetlerde bulunan bir Müslüman. Muhammed Webb ve Amerika’daki Ýslami faaliyetleri hakkýndaki bilgileri M. Webb tarafýndan Osmanlý Devleti Washington Büyükelçiliði vasýtasýyla gönderilmiþ ve þu an Ýstanbul’daki Osmanlý arþivinde
bulunan iki mektubun tercümesinden ve Ýslam’ýn Sesi dergisinin ilk nüshasýndan öðreniyoruz.
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Muhammed R. Webb, veya Osmanlý belgelerindeki ifadesiyle Muhammed Webb Efendi, Ýslam’ýn Sesi dergisinden
önce “Ýslam Dünyasý” (Muslim World) adýnda bir de gazete
çýkarýr. Ancak maddi imkânsýzlýklar sebebiyle bu gazeteyi
kapatýr ve Ýslam’ýn Sesi dergisini çýkarmaya baþlar. Ancak
maddi sýkýntýlar hâlâ devam etmektedir.
Belgelerde açýkça ifade edilmese de muhteviyatýndan
anladýðýmýz kadarýyla M. Webb Efendi, Washington’daki
Osmanlý Büyükelçiliðine baþvurarak yardým talep eder. Devlet-i Âliye büyük siyasi ve mali sýkýntýlar içinde olmasýna raðmen, Ýslamiyet’in bu uzak ülkede yayýlmasý adýna bu teþebbüse destek verir. Ýlk olarak kendisine Gazi Muhtar Ahmet
Paþa tarafýndan 500 dolar yardým gönderilir. Ayrýca M.R.
Webb’e bir mektup yazýlarak, faaliyetleri ve Amerika’daki
Müslümanlarýn vaziyeti ile ilgili sorular sorulur. M.W. Efendiye sorulan sorulara cevaben gelen mektuplarý padiþaha,
Hariciye Nazýrý Hasan Paþa takdim eder. Hasan Paþa dönemin padiþahý II. Abdülhamit’e yazdýðý layihada durumu þöyle izah etmektedir.
“New York’da ayda bir kere çýkan “Sada-yý Ýslam” serlevhalý gazetenin ilk nüshasý leffen takdim kýlýndý. Mezkur
gazete Amerika’daki cemaat-i Ýslamiyenin taht-ý himayesinde neþredilmektedir. Hacmi pek ufak olan bu gazete güzel
bir yolda yazýlmakta ve Muhammed Webb Efendinin taht-ý
nezaretinde bulunmaktadýr. Zaten nüsha-yý mezkûreyi bendenize gönderen dahi efendi-i mümaileyhtir. Mezkûr gazetenin irsalinden bilistifade Ýslamiyet’in Amerika’da neþr ve
telkinine müteallik hususata kesb-i vukuf ve ýttýla etmek
maksadýyla Muhammed Webb Efendiye bu babda bazý sualler irad etmiþ olduðumdan cevaben aldýðým iki mektubun
birer suretini leffen takdim kýlýndý. Evvelce dahi arz ve iþar
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kýlýndýðý vechile Muhammed Webb Efendinin Amerika’daki teþebbüsat-ý diniyesi þayan-ý takdirdir. Mümaileyhin tesadüf ettiði bilcümle müþkilatý def ve izale ile birçok kesaný
ihtidaya sevke muvaffak olabileceði iddia olunamaz ise de
kendisi erbab-ý namus ve iffetden olduðu gibi pek muktedir
bir muharrirdir. Ve efkârýný neþr ve telkin hususunda mutedilane hareket etmekte ve fakat sebat ve metanet göstermektedir. Efendi-i mümaileyh bu teþebbüste tamamiyle nail-i muvaffakiyet olamadýðý takdirde bile neþriyat kýlmasý ve
konferanslarýyla din-i Ýslam’ýn aleyhinde Amerika’da mevcut efkâr-ý batýlayý ref ’ ve izaleye muktedir olacaðý meczundur. Bu ise ciddi bir hidmettir. 6 Haziran 94 tarihli ve 67
numaralý tahrirat-ý âliyye nezaretpenahilerine zikir ve beyan olunan Kaside-i Bürde’nin Türkçe tercümesini müctemian Amerika Ýslam Cemaati’ne irsal edeceðim. Emr u ferman hazret-i menlehul emrindir.” (Baþbakanlýk Osmanlý
Arþivi, Ýrade-i Hariciye, 1312 M 29)
Dilerseniz þimdi de padiþah II. Abdülhamit’e takdim edilen, Muhammed Webb Efendinin iki mektubunu okuyalým.
15 Haziran 93 tarihli mektubun tercümesi:
“Þehr-hâlin 20’si tarihli tahrirat-ý sefiranelerine ber
vech-i ati cevap itasýna müsâra’at eylerim. Þöyle ki:
Evvelen; “Sada-yý Ýslam” gazetesi New York’da mukim
mühtedilerden mürekkep cemaat-i Ýslamiye tarafýndan
neþr olunmaktadýr. Cemaat-i mezkûreye mensub kesandan
her biri masarif-i vakýayý te’diyeye mecburdur. Bin nüshadan mürekkeb her tertibin masarif-i tabiyyesi 18 dolara ve
posta masarifi vesaire dahi 17 dolara balið olmaktadýr.
Abone ve ilânat ücreti olarak istîfa olunan meblað ile masarif-i mezkûre tesviye olunmaktadýr. Açýk zuhur ettiði tak-
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dirde merkumlardan her biri tarafýndan mütesaviyen te’diye olunan meblað ile kapatýlmaktadýr. Gazetenin umur-u
tahririyesi mühtedi Nafiz Ekip, ve umur-u idaresi dahi kezalik mühtedi Ali Levi’ye aittir. Gazetenin kaffe-i umuruna
cemaatin reisi sýfatýyla taraf-ý acizanemden nezaret olunmaktadýr.
Saniyen; ahval-i maliyem ziyadesiyle mucib-i endiþedir.
Bu teþebbüs içün lüzumu görülen meblâðýn te’diyesini bir kýta mukavelename mucibince deruhte etmiþ olan Hacý Abdullah Arabî taahhüdat-ý vakýasýný ifa etmemiþ olduðundan taraf-ý eþref-i Hz. Padiþahiden ihsan buyrulan atiyye ile devletlü Ahmet Muhtar Paþa Hazretleri canibinden ita kýlýnan
meblað müstesna tutulduðu hâlde bilcümle nukut ve mevcudemi sarfa mecbur olduðum cihetle masarifi taklil için ailemi zevcemin bir miktar araziye malik olduðu New York’a 85
km. mesafede vaki Ulster Park nam karyeye naklettim. Ýþlerimin kýsm-ý azamýný burada tesfiye etmekte ve haftada bir
defa þehre gidib dört gün Ulster Park’ta kalmakta ve iki günü New York’taki idarehanemde geçirmekteyim. Þehrî 18
dolar kira vermekte olduðum idarehanemde içtimalar dahi
akdolunduðu gibi burasý cemaatin merkez-i umumiyesidir.
Bedel-i icariyi tediye edemediðim zaman bunu cemaat azasýndan bazýlarý tesviye ediyorlar.
Salisen; vesait-i nakdiyenin fýkdaný hasebiyle “Müslim
Word” (Ýslam Dünyasý) gazetesini tatil ettim. Kanun-u saninin iptidasýndan beru ahz eyledüðüm bilcümle mebaliði
mezkûr gazete için vuku bulan duyun ve taahhudat-ý saire
için sarf olunmuþtur. Tesfiye olunacak daha 350 dolarlýk bir
deyn mevcuttur.
Rabian; Amerika’daki mühtedilerin adedini tayin etmek
gayr-i kabildir. Çünkü ihtida eden kesaninlerin ihtida keyfi-
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yeti çok muhteliftir. Lâakal kýrk kiþi Ýslamiyet’i kabul etmiþlerdir. Yüzü mütecaviz kesan dahi akdeylediðim içtimaat ile
neþriyat-ý vakýamýn neticesi olarak din-i Ýslam hakkýnda pek
ziyade izhar-ý meyil ve muhabbet eylemiþlerdir.
Hamisen; akd ettiðim konferanslar her yerde nazar-ý
dikkati celbetmiþ olduðu gibi konferanslar ikta için her taraftan bir çok davetler vuku bulmuþ ise de mesarif-i rahiyeyi tesviyeye adem-i iktidarým cihetle icabet edemedim.
Kur’an-ý Azimüþþan’ýn nüshasýný isteyenler gittikçe tekessür ediyor. Bir kütüphane geçen son on sene zarfýnda sattýðý miktarýn dört mislini mütecaviz fürüht etmiþtir. Edebiyat-ý Ýslamiyeye müteallik kütüb ve asar hakkýnda binlerce
talep vuku bulmakta ise de tedarik edemiyorum. Alelumum herkes din-i mubin-i Ýslam’ýn mahiyetini suret-i ihtiramkâranede tetkik ve teftiþe meyyal görünüyor. Bu ise
mesai-yi vakýamýn eseridir. Binlerce adam suret-i zahirede
Hristiyan iseler de bu dini sevmediklerinden din-i Ýslam’ýn
ahkâm ve kavaid-i celilesinin hakayýkýna vâkýf olmak arzusunda bulunuyorlar.
Sadisen; istikbalim parlak görünmüyor ise de büsbütün kat’ý ümit etmiyorum. Ýslamiyet’in Amerika’da neþrinden feragat etmek niyetinde deðilim. Bu teþebbüsde muavenet-i ilâhiyeye mazhar olacaðýmdan eminim. Zira din-i
mübin-i Ýslam’ýn bütün dünyaya intiþarý irade-yi ilâhiye iktizasýndandýr. Cenab-ý Hakk’ýn muavenetine istinaden neþriyat ve telkinata devam edeceðim. Teþebbüsatýmýz muavenetten vareste oluncaya kadar Þark Müslümanlarý tarafýndan mazhar-ý muavenet olunur isem bütün vaktimi buna
hasredeceðim. Fakat þimdiki gibi ailemin esbab-ý maiþetini
istihsale çalýþmak mecburiyetinde bulunduðum takdirde
bunu yapamayacaðým derkârdýr. Ýslamiyet’i kabul ile, mü-
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nekkidan bulunan eski ehibbamýn adavetini celbettim. Ve
bu suretle terakkiye mani oldum. Ýhtida etmezden evvel
benim için güzel bir mevki ihraz etmek pek kolay idi, fakat
þimdi iþ deðiþti ve Hacý Abdullah Efendi taahhüdat-ý vaký’asýný ifadan imtina ettiði günden beri pek güçlükle geçiniyorum.
Ýslamiyyetin din-i hakikî olduðu cezim ve itikadýndayým,
fakat bu dinin ahkâm ve kavaid-i celilesi birtakým cahil muharrirler tarafýndan pek yanlýþ bir yolda gösterildiðinden
muavenet-i ilâhiye ile din-i Ýslam hakkýndaki efkâr-ý batýlayý
ref ve izale ile zeki vatandaþlarým meyanýnda neþr-i hakaik
içün elden geleni icradan geri durmayacaðým. Þark Müslümanlarý dinlerini seviyorlar ise ehemmiyet-i azimesi derkâr
olan bu teþebbüste bana muavenet ederler. Amerika Ýslam
cemaati gittikçe tezayüt ettiði gibi “Sadâ-yý Ýslam” gazetesinden müsteban olacaðý üzere elhâletü hazihi nezaret-i acizanem tahtýnda çalýþýyor.”
20 Haziran 94 tarihli mektubun tercümesi:
(Mektubun baþ kýsmý alýnmamýþtýr.)
“...Saniyen; New York þehrinde mühtedilerden 30 kiþi
teþebbüsatýmýza doðrudan doðruya iþtirak ile Ýslam olduklarýný alenen beyan etmektedirler. Kýrk-elli kiþi dahi Ýslamiyet’in din-i hakiki olduðunu tasdik ediyorlar ise de münafýklarca muzýr olmasýndan ihtirazen ihtida ettiklerini alenen beyan etmiyorlar. Bunlardan maada birçok kimseler
daha vardýr ki Ýslamiyet hakkýnda ziyadesiyle izhar-ý meyl
ve muhabbet eylemekte ise de efkârlarýný beyanda tereddüt
ediyorlar.
Salisen; hesap defterim New York’taki idarehanemde
bulunduðu cihetle Devletli Muhtar Paþa Hazretlerinden
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hangi tarihte iane aldýðýmý katiyyen beyan edemesem de
zann-ý acizaneme göre, meblað-ý mezkûru þehr-i martýn nihayetinde veyahut nisanýn bidayetine doðru almýþtým. 500
dolardan ibaret olan bu para ile baþta mevcut duyunat ile
masarif-i saire tesviye olunmuþtur. Emr-i ferman hazret-i
menlehül emrindir.” (Ýrade-i Hariciye, 1312 M 29)
Amerikalý Müslüman Muhammed Webb Efendinin
hikâyesi bu kadarla da bitmiyor. Ýlerleyen yýllarda Webb
Efendi’ye önce düzenli olarak maaþ baðlandýðýný gene Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’ndeki belgelerden (Ýrade-i Hariciye,
1312 M 29, 12) öðreniyoruz. Muhammed Russel Webb
Efendi daha sonra neler yaptý, Amerika’daki Ýslami teblið faaliyetleri nasýl devam etti? Bu konuda elimizdeki tek belge
Hicri 1319 tarihli, yani yedi yýl sonra yazýlmýþ (Ýrade-i Hariciye 34/Ca 1319). Bu belgeden anladýðýmýza göre Webb
Efendi kendisinden beklenen misyonu hakkýyla yerine getirmeye devam etmektedir ve çalýþmalarýna bir destek ve mükâfat olarak New York Fahri Baþþehbenderliðine (ticaret müþaviri) atanmýþ ve kendisine ‘Mecidi’ niþaný verilmiþ.
Osmanlý devlet yapýsý içinde yer alan bürokratlarýn
zihninde yazýlý kanunlarýn yanýnda, adýna zihniyet de diyebileceðimiz, herkesin bildiði ve kabul ettiði, uyguladýðý ancak yazýlý olmayan bazý kanunlar, prensipler, düþünceler
yatmaktadýr. Osmanlý arþivlerinin bize sunduðu bu belgelerden anlaþýlýyor ki bu yazýlý olmayan prensiplerden belki
de en önemlisi, içinde bulunulan þartlarýn elveriþsiz olmasýna aldýrýþ etmeksizin, Ýslam’ýn dünya çapýnda yayýlmasýnýn hedefleniyor olmasýydý. Bu dünyanýn herhangi bir yerindeki bir devletin Ýslamileþtirilmesinden çok daha fazlasýný içine alýyordu. Sadece yükseliþ döneminde deðil, yýkýlýþýn yaþandýðý son yüzyýl içerisinde, Müslüman olmayan
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ülkelerle yapýlan temaslar bize bu hedefin zihinlerde hâkim
olduðunu gösteriyor. Osmanlý Devleti yýkýldýðý için bu idealin gerçekleþtirilmesi mümkün olmamýþtýr. Ancak bu, ayný projenin tekrar denenmeyeceði ve gerçekleþtirilemeyeceði anlamýna gelmemektedir.

1912-1913 Balkan Savaþý ve Dersler
Mehmet Kafkas
Tarihimiz birçok zaferle doludur. Yeteri kadar önem verilmemesine raðmen bunlarýn pek çoðu hepimizin hafýzasýnda silinmeyecek izler býrakmýþtýr. Ancak bu zaferlerin sebepleri, neticeleri, kahramanlarý, bu kahramanlarýn hayatlarý,
kýsacasý “dersler” bizim için pek meçhuldür.
Zaferlerimizi bilmeyen bizler, elbette okumasý da dinlemesi de anlamasý da zor ve üzücü olan maðlubiyetlerimiz
üzerinde belki de hiç durmayýz. Hâlbuki getireceði tecrübe,
vereceði ders açýsýndan maðlubiyetler, zaferlerden pek de
aþaðý deðildir. Ýþte Balkan Savaþý bunlardan birisidir.
Artýk bütün tarihçilerin kabul etmeye baþladýklarý gibi,
Balkan Savaþý, II. Abdülhamid’in takip ettiði siyaset sayesinde -milletlerarasýndaki ayrýlýklardan faydalanma- uzun süre
engellenmiþtir. Mamafih onun 1909’da Ýngiltere’nin tertiplediði 31 Mart Vakasý bahane edilerek tahttan indirilmesiyle
devlet, tecrübesiz, her þeyin meþrutiyet ile hallolacaðýna inanan, Avrupa’nýn “din ve ekonomik” noktadan hareket ettiðini bilmeyen insanlara kalmýþtýr. Ýttihat ve Terakki Partisi’nin
ülke yönetimini ele geçirmesinden sonra özellikle Batý kültü-
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rünün eðitim ve sanat hayatýmýza yansýtýldýðýný görüyoruz.
Parti, Batýnýn gönlünün hoþ tutulmasý ile onlarýn Osmanlýya
karþý daha makûl bir politika izleyeceklerine inanýyordu.
Hâlbuki Batý, yeryüzünde “ayakta duran Müslüman” görmek
istemiyordu. Ýttihatçýlar, Balkan devletlerinin Osmanlýya karþý girdiði ittifaký göremedikleri gibi, iþ baþýna getirdikleri bazý gayrimüslim devlet adamlarý sebebiyle de mevcut durumun
da zayýflamasýna sebep olmuþtur. Mesela, Balkan Savaþý’ndan
kýsa bir süre önce Dýþiþleri Nazýrý Noradýnkyan, “Balkan devletlerinin Osmanlýya saldýrmayacaklarýna dair meclise teminat verir.” diyerek 70-80 bin tecrübeli askerin terhisine sebep
olmuþtur.1
Balkan Savaþý öncesinde meydana gelen siyasi geliþmeler doðrudan bu savaþla alakalý deðildir. Çok mühim olan bu
husus ayrý bir yazý olabilecek seviyede olduðu için biz hemen
Balkan Savaþý’na girmek istiyoruz. Bu savaþtan alýnacak
dersleri maddeleþtirecek olursak;
I.Balkan Savasý’na katýlmýþ olup da hatýralarýný yazanlar,
maðlubiyetimizin en mühim sebeplerinden birisi olarak orduya siyasetin bulaþmasýný göstermektedirler. Bunlardan
Rahmi Apak, Kara Sait Paþa ve Albay Efe Kâzým’ýn siyasi anlaþmazlýk sebebiyle birbirlerine silah çektiðini anlatýr.2 Ordu,
siyasetle iþtigal etmemeli, vazifesinin ulviliðinin þuuruyla
kendisini geliþtirmelidir. O günleri cephede gazeteci olarak
yaþayan bir Fransýz þunlarý anlatýyor;
“Bana bir albay gösterdiler. Bir binbaþýdan bahsettiler.
Jön Türk Partisi’nin ümidiymiþ (Ýttihat ve Terakki Partisi).
Bir yüzbaþý da ýslahatçýlýðýyla tanýnýyormuþ.
Ben de elimde olmayarak eski Osmanlý ordusunu düþünüyordum. O ordunun subaylarýný cemiyetler, kulüpler, þahsi tercih yapan komutanlar seçmezdi. Onlar sadece savaþý
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düþünüyor, ülkeyi yönetmekle uðraþmýyorlardý. Bugünkü
orduya gelince... Bu ordunun üzerine pek çok siyaset yaðmuru yaðmýþ, demirleri paslanmýþtý.”3 Bir ordu ülkeyi idareye kalkýþmýþ ise, onun hatalarýný engellemek çok zordur.
Çünkü onda silah vardýr.
2. Bulabildiðimiz bir askerî kaynak savaþ günlerinde ordunun durumunu anlatýyor:
“Subaylarýn seçilmesi, yükseltilmesi, orduda kalmalarý
için saðlýk ve ihtiyaca uygunluklarý tesbit edecek usullerimiz
yoktu. Avrupa ordularýnýn acý deneyleri neticesinde terke
mecbur olduklarý köhne terfi usullerinden biz bir türlü ayrýlamadýk. Takdirsizliðimizin daima cezasýný çektik. Subaylar
komutanlarýna emirlerindeki birlikleri idareden mahrum olduklarýný söyleyemiyorlardý.”4 Orduda mevkiler ve rütbeler
subaylarýn bilgi ve becerilerine uygun verilmez ise savaþlarýn
kazanýlmasý imkânsýzdýr.
3. Balkan Savaþý’nda baþarýlý olan komutanlarýn ittihatçýlýk fikrinden uzak, dindar ve bu sebeple kendisini yenileyebilen kiþiler olduklarý açýk. Sultan Vahdettin’in damadý Ýsmail Hakký Bey, bu özellikleri taþýyan general Cavid’in þehadetini þöyle anlatýr;
“Cavid Paþa, alaya, cedlerimizin bir zamanlar Avrupa’yý
titretmiþ olduklarýný anlattý.’ Makedonya’da lekelenmiþ
olan namusumuzun temizlenmesi gerektiðini belirtti ve devam etti;
- Pekâlâ evlatlarým. Siz bir alaysýnýz, ben dahi bir alay
sayýlýrým. Manolassa tepesinde iki Yunan alayý vardýr. Onlarý tepeden aþaðý atalým. Ýleri hücum! Allahü Ekber! Allahü
Ekber!
- Cavid Paþa tepeye koþuyordu. Anadolu’nun genç ve
imanlý askerleri “Allah Allah” sadalarýyla daða týrmanmaya
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baþlamýþlardý. Ak sakallý Cavid Paþa beþ mermi ile yüzünden
ve göðsünden yaralanarak yere düþtü. “Allah Kerim...” son
sözleriyle þehidlerin cennetine kavuþtu. Beyaz sakalý temiz
kanýyla kýpkýrmýzý olmuþtu.”5 Alay tepeyi ele geçirmiþti.
Bunun yanýnda, Alman subaylarý kýrpýk býyýklý diye kendi býyýklarýný da bu þekilde kesen6, taklitçi, kendini tanýmayan subaylar, Balkan Savaþý’nda baþarýlý olamamýþtýr. Mesela, Taþlýca bölgesinde 5 bin askerimiz çok iyi silahlanmýþ olmasýna raðmen, yanýnda top ve makineli tüfek dahi bulunmayan bin Karadað askeri karþýsýnda komutanlarý yüzünden
kaçmak zorunda kalmýþlardýr.7
4. Orduda, ikmal iþlerinin iyi düzenlenememesi sebebiyle büyük bir açlýk kendisini göstermiþtir. Önce bu konudaki
bilgileri arz edelim:
“Bulgarlara karþý yapýlan savaþ dört gün sürdü. Türkler
kaybettiler. Çünkü askerlerin ekmeði ve baþkumandanýn telgrafý yoktu.”8
“Birçok askerimiz, ölmüþ at ve katýrlarýn gayet fena kokan cesetlerinden çýkardýklarý derilerle ayak ve bacaklarýný
sarar ve bununla soðuða karþý koymaða çalýþýrlardý. Bazýlarý
ise aç kalýnca ot toplayýp yemiþler ve maalesef zehirlenmiþ,
müthiþ acýlarla kývranarak ölmüþlerdi.”9
“Açlýktan ölüme mahkûm olan askerlerin bazen vahþi
kuþlarý kovmak için bir kolu kalkýyor, fakat ölmekte olan bu
askerin hareketi hiçbir iþe yaramýyordu. Çünkü kuþlar bu insanlarýn baþýndan ayrýlmýyordu.”10
“Lüleburgaz komutaný ve Türk Ordusu Baþkumandaný
Abdullah Paþa dahi açlýktan ölmek üzeredir. Onu bir yabancý gazetecinin verdiði birkaç konserve kurtarmýþtýr.”11
Bu tür misalleri çoðaltmak mümkündür.
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5. Bu yiyecek, giyim ve cephane sýkýntýsýna raðmen Anadolulu olma özelliðini devam ettirebilen askerlerimiz kahramanca savaþmýþlar fakat yukarýda arz ettiðimiz sebeplerle
galibiyete ulaþamamýþlardýr:
Journal gazetesi muhabiri anlatýyor: “Türkler, Manastýr’da Plevne savaþçýlarýnýn efsanevi cesaretini ve kahramanca inadýný gösterdiler. Tam ve kesin yenilgilerine raðmen þan
ve þeref tacýna layýk olabildiler.”12
“Türk evlatlarý, Sýrp sýnýrýndan itibaren yürüye yürüye,
takatten düþerek, neredeyse bir deri bir kemik olmuþ, tanýnmayacak hâlde bugün Yunanistan’da bulunan Yanya’ya vardýlar. Yolda hiçbir kapýdan bir dilim ekmek bile almadan Allah’ýn bitirdiði otlarý yiye yiye Yanya’nýn imdadýna koþtular.”13
Askerlerimiz Yanya’da on iki bin kiþidir. Altmýþ bin kiþilik Yunan ordusuna 6 ay karþý koyarlar. Sonunda ayakta duramayacak hâle gelince Yunanlýlar þehre girer. Askerlerimizin altý bini açlýktan vefat etmiþtir. Gerisini bir Yunanlý subay
þu þekilde anlatýyor:
“Cephane ve yiyecekleri kalmamýþ, kâfi gelmeyen pek
az miktarda çürümüþ mýsýr ekmeðiyle þöyle böyle yaþayabilen bu insanlar inanýlmaz bir manzara ortaya koydular. Türk
askerleri, soluyarak, çýðlýklarla âdeta yerde sürünüyorlardý.
Bu iskelete benzeyen insanlarýn gözlerinde ölüm görünüyor,
son nefesleriyle bir parça ekmek rica ediyorlardý.”14
Balkan Savaþlarý’ndan alýnacak dersler çoktur: Balkan
Savaþý’nda bizimle beraber olan Arnavutlardan Hristiyan
olanlarýn ihanetleri,15 Osmanlýya sadýk olduklarý iddia edilen
Yahudilerin Atina’daki Türklere yaptýklarý16 Bulgarlarýn ve
Yunanlýlarýn Türklere katliam derecesine varan davranýþlarý,
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bazý askerlerimizin tüfek tutmayý dahi bilmemeleri17 unutulmayacaktýr.
Osmanlý uzun süre askerine; Allah korkusunu, itaati ve
cesareti öðretmiþti. Bunlardan uzaklaþýldýkça, özellikle Balkan Savaþý’nda, maðlubiyetimiz kendisini göstermiþtir.
Bütün bunlarýn yanýnda; Osmanlýnýn asýrlarca huzur ve
müsamaha ile idare ettiði Balkanlarýn, Ortadoðu gibi Osmanlý sonrasý içine düþtüðü durum çok mühimdir. Asýl ders
budur. Bu devletler Osmanlýdan sonra kendi içlerinde uzun
süre savaþmýþlardýr.
Balkan Savaþlarý’nda Edirne Müdafi Þükrü Paþadan Yanya kahramaný Esat Paþaya kadar yüzbinlerce þehidimize rahmet gönderiyoruz.
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Ýnanç, Çanakkale ve Ötesi
Ahmet Seyfi
Çanakkale zaferi tarihin zirvesine diktiðimiz ölümsüz
bir abide, kanýmýzla yazdýðýmýz silinmez bir kitabe, yüreklerimizi heyecan ve iftihar dalgasýyla kabartan ebedi bir kahramanlýk destanýdýr.
Çanakkale, Müslüman Türk’ün yenilmezliðini, bütün
dünyaya bir kere daha ilan eden muhteþem bir zaferdir.
Evet, Çanakkale ne kutlu bir yerdi ki böyle bir kahramanlýk destanýna sahne oluyordu.
Tarihe insanlýk adýna þan ve þerefle dolu nice hatýralar
býrakan, düþmanlarýmýzýn korkulu rüyasý koca imparatorluk
yavaþ yavaþ gurup ediyordu. Üç kýtaya hükmeden o koca
dev çöküyordu. Fakat imparatorluðun bu durumu bile düþmanlarýmýzý korkutuyordu. Tek kurtuluþ çaresi “Hasta
adam”ýn vücudunun ortadan kaldýrýlmasýydý. Yani Müslüman Türk milleti tarihten silinmeliydi. Ve bu karar uygulamaya konularak dört bir taraftan taarruza geçiliyor, birbiri
ardýna gelen Trablusgarb ve Balkan harplerine maruz býrakýlýyor, þanlý tarihimiz kara bulutlarla örtülmek isteniyordu.
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Ýþte bunlardan biri de 18 Mart 1915’te Çanakkale’de
vuku buluyordu. Millî þairimiz bu olayý þöyle dile getiriyor:
“Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamý beþer
Kaynýyor kum gibi tufan gibi mahþer mahþer,
Yedi iklimi cihanýn duruyor karþýsýnda,
Ostralyayla beraber bakýyorsun, Kanada,
Çehreler baþka, lisanlar baþka, deriler rengârenk,
Sade bir hâdise var ortada, vahþetlere denk.” (M. A.)
Evet, bu âdeta bir haçlý ordusuydu. Çehreleri, derileri, lisanlarý bambaþka insanlar vatanýmýza, Çanakkalemize saldýrýyorlardý, ileri sürdükleri sebep de Rusya’ya yardým etmekti.
Sözde Rusya’ya yardým maksadýyla Çanakkale’ye saldýranlar, Müslüman Türkün yenilmez ve geçilmez iman dolu göðsü
ile karþýlaþtýlar. Müthiþ bir boðaz harbi baþlamýþtý. Anadolu’nun
kalbi Çanakkale’de atýyordu. Vataný ve milleti uðruna canýný seve seve vermeye hazýr olan Mehmetçik, þanlý destanlarýna bir
destan daha eklemeye hazýrlanýyordu. “Ser”den geçecek, fakat
vatanýna namahrem eli deðdirmeyecekti.
Canýný diþine takan Mehmetçik düþmaný boðazdan bir
adým ileri geçirmemeye âdeta yemin etmiþti. Anadolu bozkýrýnýn o zamana kadar deniz görmemiþ çocuklarý, kýrk yýldýr
denizlerde savaþmýþ ve piþmiþ kiþilere has becerileriyle zýrhlý
düþman gemilerine geçiþ hakký tanýmýyordu.
Gelibolu’da þimþekler çakýyor, atýlan bombalar, elleri,
kollarý, bacaklarý koparýyor, gözleri fýrlatýyordu. Sözü burada yine millî þairimize býrakalým:
“Bomba þimþekleri beyninden inip her siperin:
Sönüyor göðsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altýnda cehennem gibi binlerce laðam;
Atýlan her laðamýn yaktýðý yüzlerce adam.
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Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müthiþ tipidir; savrulur enkaz-ý beþer...”
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boþanýr sýrtlara vadilere, saðnak saðnak.
Saçýyor zýrha bürünmüþ de o namerd eller,
Yýldýrým yaylýmý tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangýný, durmuþ da açýk sinelere,
Sürü hâlinde gezerken sayýsýz tayyare.
Top tüfekten daha sýk, gülle yaðan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmýndan
Alýnýr kal’a mý göðsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâþâ, edecek kahrýna ram?
Çünkü tesis-i Ýlahi o metin istihkâm. (M. A.)
Bir düþman subayý Mehmetçiðin bu kahramanlýðý karþýsýnda daha sonra þöyle diyecektir:
“Türk askeri gibi ölüme gülerek giden bir askeri, baþka
hiçbir millette bulamazsýnýz.”
Acaba Türk askerini böyle ölüme gülerek götüren sebep
ne idi. Bilmem bunu idrak edebiliyor muyuz.
Çanakkale’de akýllara durgunluk veren savaþ, bütün
þiddetiyle devam ediyordu. Savaþanlarýn Saadet asrýndaki
Müslümanlarla ayný ruh yapýsýna sahip olduklarýný isbat
eder gibi Asr-ý Saadetteki Ebu Akil (r.a.) hâdisesi Yüce Yaratýcý tarafýndan, biraz deðiþikliklerle Çanakkale’de de sahneye konuluyordu. Türkiye’nin ilk hastabakýcýsý Bayan Safiye
Hüseyin anlatýyor:
“Çanakkale’de facialar kopuyordu. Ölüler ve yaralýlar devamlý artýyordu. Yaralýlar için bir gemiyi seyyar hastane yapmaya karar verdik, iþte bu gemiye bir gün Bekir Çavuþ isminde bir aðýr yaralý getirdik. Onu cephenin ön saflarýnda bul-
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muþtuk. Bir ayaðý kangren olmuþtu. Hemen seyyar hastanede
ameliyat masasýna yatýrdýk. Ayaðýnýn birini kestik. Bir tek ayaðý kalmýþtý. Ayný zamanda çok kan kaybetmiþti. Durumu çok
tehlikeliydi. Âdeta ölmesini bekliyorduk. O gece sabaha karþý
odamýn kapýsý hýzlý hýzlý vuruldu. Kalktým. Dýþarýda bir ses:
“Baþ hemþire, baþ hemþire” diye baðýrýyordu. Hemen giyinip fýrladým. Genç bir hastabakýcý:
“Hani bir ayaðýný kestiðimiz yaralý yok mu?”
“Bekir Çavuþ mu?”
“Evet.”
“Ne oldu peki?”
“Kendisine bir hâl geldi hemþire. Tek bacaðýyla ayaða
kalktý. Odanýn içinde dolaþmak istiyor.”
Hemen koþtum. Bekir Çavuþ kesik ayaðýndan kanlar aka
aka ayakta dolaþýyordu. Yanýna koþtum, bileðinden tuttum.
Müthiþ ateþi vardý.
“Aman Bekir Çavuþ” dedim. “Ne yapýyorsun. Bu hâlde
ayaða kalkýlýr mý hiç?”
Bekir Çavuþ kendini kaybetmiþ, beni duymuyordu bile.
Kendisini hâlâ savaþta zannediyordu.
“Aman” dedi “Sen ne diyorsun? Emir geldi emir. Emri
yerine getirmem lazým. Kalkýp gitmem lazým.” diyordu.
Bekir Çavuþu zorla yatýrabildik. Sabaha kadar kollarýmýzýn arasýnda kaldý. Sabaha karþý gözlerini ebedi âlemde açmak üzere kapamýþtý.
Evet, o sahabe misali Bekir Çavuþ son dakikasýnda bile
kesik ayaðýný, ailesini çoluk çocuðunu deðil, vatanýný düþünüyordu. Ölüm anýnda bile kumandanýn emrini yerine getirmekten, kendisine verilen vatan vazifesini yapmaktan baþka
bir þey düþünmeyen Bekir Çavuþ’a bu yüce duygu nereden
geliyordu.

Çanakkale Þehitlerine
Vural N. Güngör
Türk milleti, Kâinatýn Efendisi’nin (s.a.s.) risalet beratý
olan Kur’an’ýn davetine icabet etmiþ, asýrlar boyu Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar “Kelimetullâh” davasý için koþturmuþ, hakâik-i Kur’aniye ve imaniyenin neþir ve tamiminde
cehd ile çalýþmýþtýr. Bu millet, baðrýnda nice imanlý mücahidler yetiþtirmiþ; bu mücahidler bir gül bahçesine girercesine
kendilerini gaza meydanlarýna atmýþlardýr.
Bizi Ýslamiyet’in bayraktarlýðýndan alýkoymak isteyen
Haçlý zihniyeti ise “hasta adam “olarak nitelediði Osmanlýyý
en zayýf noktasýndan vurarak kendi gayeleri uðruna I. Dünya Harbi’ne sürüklemiþtir.
1914’de patlak veren l. Dünya Harbi’nde Almanya,
çeþitli cephelerde muvaffakiyetsizliðe uðrayýnca bunalýma
girmiþ ve bunun üzerine Alman hükümeti bir bakýma cephelerde ferahlamak için stratejik bir ehemmiyete haiz olan
Osmanlý Devleti’ni ne pahasýna olursa olsun savaþa sokmak kararýna varmýþlardýr. Bu kararlarýna uygun olarak
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yeni Harbiye Nazýrý olan Enver Paþanýn, Ýngilizlerin takibinden kaçan iki Alman savaþ gemisine (Göben ve Breslau)
boðazlarda sýðýnma hakký vermesi ve daha sonra da Almanlarýn kýþkýrtmalarý ile bu iki geminin Rus limanlarýný
bombalamasý neticesinde fiilen I. Dünya Savaþý’nýn içine
itilmiþ olduk.
Bu sýrada Rusya, müttefikleri olan Ýngiltere ve Fransa’nýn silah ve cephane desteðine, Ýngiliz ve Fransýzlar ise,
Rusya’nýn hammadde ve tarým ürünlerine ihtiyaç duyuyordu. Bu maddelerin saðlanmasý ise ancak boðazlar yoluyla
olabilirdi. Ýtilaf Devletleri, Rusya’nýn muhtaç olduðu silah ve
teçhizatý göndermek maksadýyla Çanakkale’yi ele geçirmeyi
daha harpten evvel planlamýþlardý.
Hatta Paleolo’un 27 Aralýk 1914 günlü notlarýnda þu
sözleri görüyoruz: “Moskova’da, Ýmparator’a yaklaþan herkes Ýstanbul hakkýnda konuþtu ve hepsi ayný þeyi söyledi;
Boðazlarýn ele geçirilmesi imparatorluk için bir ölüm kalým
iþidir ve Almanya ile Avusturya’dan elde edilebilecek bütün
toprak menfaatlerinden önce gelir.”
Diðer taraftan Rus Çarý, Fransýz büyükelçisine 21 Kasým’da þöyle demiþti: “Düþüncelerim henüz kesinleþmedi.
Ancak iki nokta var ki eminim. Biri, Türk Avrupa’dan kovulmalýdýr. Ýkincisi; Ýstanbul uluslararasý rejim altýnda tarafsýz bir kent olmalýdýr.”
Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) methine mazhar olan
þehirler dilberi Ýstanbul’un üzerine böylesine acýmasýz planlar kurulurken, Londra’da toplanan Ýtilaf Devletleri Harp
Meclisi, 28 Ocak 1915’te Çanakkale Boðazý’nýn geçilmesine
karar verir.
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Bu arada Ýstanbul’da halk, yabancý çevre ve Almanlar,
itilaf devletleri donanmasýnýn Çanakkale’yi zorlayarak on
saat gibi bir süre zarfýnda Sarayburnu’nda görüleceðine kesin gözüyle bakýyorlardý ve bu da ortamý gerginleþtiriyordu.
Hatta baþkentin Eskiþehir’e taþýnacaðý þayialarý da yayýlmaya
baþlamýþtý.
Bütün Avrupa, Çanakkale’nin geçileceðine ve muzafferane Ýstanbul’a girileceðine inanmaktadýr. Daha þimdiden
Beyoðlu’ndaki azýnlýklar “muzaffer Haçlýlar”ýn geçeceði yollarý görecek olan pencereleri kiralamaktadýrlar.
l. Cihan Harbi’nde baþrolü oynayan, gözünü hýrs bürümüþ Ýngiltere neden Çanakkale’yi büyük bir iþtahla geçmek
istiyordu, beklentisi neydi? Ýngiltere Deniz Ýþleri Bakaný
Churchill’in ifadesinden anlaþýldýðýna göre bu beklentiler
þöyleydi: “Türk imparatorluðunu ikiye bölerek cihan tarihini deðiþtirmek, düþmanlarýmýza karþý Balkanlarý birleþtirmek, Rusya’ya yardým ederek, savaþýn süresini kýsaltmakla
binlerce vatandaþýn hayatýný kurtarmak...”
Artýk karar verilmiþtir; 16 Harp gemisi, 6 muhrip, 14
mayýn tarama gemisi ile 1 uçak gemisi Çanakkale’ye doðru
hareket eder ve Boðaz Harbi baþlar. Bu donanma Boðazlar’ý
geçecek ve arkasýndan gönderilecek kuvvetlerle Ýstanbul iþgal edilecektir.
19 Þubat 1915 günü düþman donanmasý atýþa baþlar;
merhum Akif ’in de söylediði gibi: “Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya, kaç donanmayla sarýlmýþ ufacýk bir
karaya...”
Evet, Marmara mahþer gibidir. “Eski ve Yeni Dünya”
Osmanlýya karþý yek vücut cephe almýþlardýr.
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Mehmetçikler tabyalarýn baþýnda canýný diþine takmýþ
vaziyettedir. Osmanlý tabyalarý toprak ve kâgirdendir; içindeki eski toplarýn menzili ise düþman gemilerini döðmeye
yetmemektedir. Bu cephede kullanýlan en yeni topun üzerinde “Krup 1885” tarihi yazýlýdýr. Yeni toplar gelmemiþ, cephane ve mühimmat ise son derece kýttýr. Osmanlý toplarýnýn
menzili dýþýnda kalan düþman donanmasý altý gün boyunca
tabyalara gülle yaðdýrýr. O aslan neferlerin göðüsleri üzerinde binlerce bomba þimþeði söner... 25 Þubat sabahý yine ateþ
baþlar ve akþama kadar devam eder. Dýþ tabyalar harab olmuþtur; düþman karaya asker çýkartarak bir kýsým iç bataryalarý da tahrib eder ve çekilir.
4 Mart günü tekrar çýkarma yaparlar ve Türk karþý taarruzu ile geri püskürtülürler. 7-8 Mart günlerinde, dýþ tabyalardaki bataryalarýn tahribinden yararlanarak yaklaþýr ve iç
tabyalarý ateþ altýnda tutarlar. 10-11 Mart gecesi boðaza saldýran bir filo aðýr zayiatla geri çekilir.
Düþman donanmasý sürekli tarama ile boðazdaki mayýnlarý temizlemiþtir. 18 Mart günü kesin sonucu almak üzere
taarruz edecek ve boðazý geçecektir. Bir Ýngiliz, bir Anzak ve
bir Fransýz tümeni boðaz önünde hazýr beklemektedir. Boðaz, yarýlýp, Türk donanmasý tahrip edilince, bir Rus kolordusu Ýstanbul Boðazý’ndan çýkarma yapacak, bu arada Marmara’ya girmiþ olan Ýngiliz ve Fransýz kuvvetleri de Ýstanbul’un iþgaline yetiþeceklerdir.
Martýn on yedisini on sekize baðlayan gece sabaha karþý, “Nusret” mayýn gemisi düþman donanmasý arasýndan sýyrýlmýþ ve boðazýn münasip yerlerine mayýnlarý döþeyerek yine ayný ustalýkla dönmüþtür.
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Bütün baþarýlarý maddiyatla açýklayan Morgenthau, Çanakkale’ye geldiðinde bu kadar mayýnýn nasýl bulunup da
döþendiðine akýl erdiremeyecektir. Çanakkale’nin güneyinde 400’den fazla mayýn denize serpilmiþ, düþman gemilerini
beklemektedir. Ordunun cephane durumu zayýf olduðuna
göre bu mayýnlar nereden temin edilmiþtir? Allah’ýn hikmetine bakýn ki Ruslarýn Karadeniz Boðazý’nýn aðzýna döþediði
mayýnlar akýntýyla boðazýn aðzýna geliyor oradan ustalýkla
toplanarak Çanakkale’ye taþýnýyordu.
Ve o yirminci asrýn Batýlý barbarlarý bu rezil istilalarýný
bütün þiddetiyle sürdürürler ve o gün 7 saat boyunca 276
adet seri atýþlý büyük topla durmadan mermi yaðdýrýrlar. Osmanlý tabyalarýndan 78 adet top cevap verir. Bizim tabyalarýmýz Dardanos tepesinde ýþýk ýþýk parlamalarýna raðmen
çöldeki serap gibi optik yanýlma neticesinde isabet almamýþlar, fakat isabet ettirmiþlerdi.
Kuvvet dengesi arasýnda uçurumlar vardýr. Teçhizat,
mühimmat ve her çeþit varlýða sahip, bakýmlý düþman ordusuyla, imkânlarý mahdut, topu tüfeði sayýlý, siperleri, silahlarý zayýf, bu yarý aç Mehmetçik arasýndaki savaþ, silahla imanýn çarpýþmasý manasýný taþýmaktadýr. Öyle ki top yetersizliðinden, hiç olmazsa aldatýcý olsun diye bazý mevzilere soba
borularý yerleþtirilmekte, siperler için yeterli kum torbasý da
bulunmamaktadýr. Bazen Ýstanbul’dan birkaç yüz yeni torba
getirildi mi, bunlar kum torbasý yerine imkânsýzlýktan askerlerin harap elbiselerinin tamirinde kullanýlmaktadýr.
Ve bu yokluklar içinde savaþan sinesi imanlý Mehmetçiklerin cephesini sarsmak mümkün olmuyordu.
“Deðil mi cebhemizin sinesinde iman bir,
Sevinme bir, acý bir, gaye ayný, vicdan bir,
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Deðil mi sinede birdir vuran yürek... yýlmaz!
Cihan yýkýlsa emin ol bu cephe sarsýlmaz!”
Bu kadar birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifaký, muhabbet ve uhuvveti getirdiðinden, bu cephe hakikaten sarsýlmadý. Çünkü cephede Türk milleti bütün özüyle, bütün hýzýyla, bütün kudret ve imanýyla harb ediyordu.
“Asým’ýn nesli... diyordum ya... nesilmiþ gerçek;
Ýþte çiðnetmedi namusunu, çiðnetmeyecek.”
Ve bu cehennem içinde düþman donanmasýndan üç harb
gemisi batar, iki harp gemisiyle bir harp kruvazörü aðýr yara
alarak saf dýþý olur. Ve akþam üstü, mevcudun üçte birini
kaybetmiþ olarak Ýngiliz, Fransýz donanmasý çekilmeye baþlar ve boðazlardan geçilemez...”
“Nerde biraz evvelki ateþ saçan gemiler?
Durun ey görüþmeden kalkýp kaçan gemiler!”
1915 yýlý, Türk tarihinin alnýna þeref ve þehamet damgasýný vuracak bir harikuladeliðe þahit olur.
Yiðitlerimizin Çanakkale’deki bu zaferini Ýngiliz Generali Taushand da þu sözleriyle tasdiklemektedir: “Avrupa’da
hiçbir asker yoktur ki -bu ifademin altýný çiziyorum- müdafaada Türklerle mukayese edilebilsin. Misal olarak Çanakkale’yi zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateþlerimizle
büyük zayiata uðrayan birlikler, Türk olmasaydý, yerlerinde
kalamazlardý. Hâlbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinden ayrýlmadýlar.”
Ýþte bu zafer neticesinde Garplý müttefiklerin Rusya ve
Romanya ile olan irtibatlarý kesilmiþ, harp iki sene daha uzamýþ ve Rusya’nýn Orta Þark’ta sözüne son verilmiþ, Ýstanbul’a el atmasýna imkân tanýnmamýþtýr.
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Bize bu imkânlarý bahþeden þehitlerimiz, Kur’an-ý
Kerim’de þöyle yadedilmektedir: “Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin, zira onlar diridirler fakat siz farkýnda deðilsiniz. “(Bakara, 2/154) (öyle ki Allah’ýn) lütf u
inayetinden kendilerine verdiði (þehitlik mertebesi) ile hepsi
de þad olarak (cennet nimetleriyle) rýzýklanýrlar. Arkalarýndan henüz onlara katýlamayan þehid” dindaþlarý hakkýnda
da: “Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak
deðillerdir.” müjdesini vermek isterler.

-
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Çanakkale’de Kaybolan Birlik
Dr. Emin Manisalý
1915 Aðustos’unda savaþ kokusu ile dolu sýcak bir
rüzgâr eserken, ince bir toz tabakasýný da birlikte havaya kaldýrýyordu. Yiyeceklerin, siperlerin, ölü ve yaralýlarýn üzerine
bulutlar hâlinde çöken iri yeþil sinekler; dizanteriye yakalanan Ýngiliz askerlerini büsbütün periþan ediyor. Bir milleti
yok etmeye, esaretleri altýna almaya gelenler tarihin en büyük yenilgilerinden birine yaklaþýyorlar.
Ýngiliz komutaný Sir jan Hamilton, korkunç bir yenilgiye uðrayacaðýný sezmiþ, savaþý kazanma ihtimalini taze kuvvetlerle birlikte yapýlacak büyük bir saldýrýda görmüþtü.
Kraliyet Norfalk alayý, taze kuvvetlerin bir parçasý olarak 29 Temmuz 1915’te Ýngiltere’den gemilere bindirildiler.
Savaþ tecrübeleri yoktu. Ordu mensuplarýnca “tatil gecesi
askerleri” diye anýlan savunma birliklerine baðlýydýlar. Norfalk alayý, savaþ hattý gerisinde iklime alýþmalarý için bekletilmeden, 10 Aðustos günü Suvla Koyu’nda unutulmaz macera yaþamak yerine, cehennemî bir kâbusla karþýlaþtýlar.

118

Deryadan Katreler

Sahile yakýn bir yerdeki tuz gölü, kavurucu yaz sýcaðýnýn
tesiriyle kurumuþ ve güneþin parlaklýðýný ve ýsýsýný ayna gibi
Norfalk alayýnýn üzerine yansýtýyordu. Kuzeydeki Kireçtepe,
iki yanýndaki Kavaktepe ve Tekketepe, güneydeki Sarý-bayýr
arasýnda kalan Suvla düzlüðü dev bir arenayý andýrýyordu.
Ýngiltere’nin Dereham kasabasýndan toplanan Norfalk alayýnýn 4. ve 5. taburlarý, ana yurtlarýndan uzak bu topraklarda,
kendilerinden önce gelenlere mezar olan bölgede þaþkýna
döndüler. Savaþta çok þey olabilirdi ama Norfalklar, savaþýn
dýþýnda baþlarýna gelecek olayý asla düþünemezlerdi.
Sir Hamilton, Tekke ve Kavaktepelerine gece karanlýðýnda ani ve hýzlý bir saldýrý yapmayý planlamýþtý. Bu iþ için
12 Aðustos gecesi, 54. tümen ilerlemeye baþlamýþtý. Ýçlerinde Norfalklýlar alayý da bulunuyordu. Tepelerin yamacýna
kadar ve þafak sökerken saldýracaklardý. Fakat gece yürüyüþünün baþlayacaðý bölgede, Küçük Anafarta Ovasý denilen
yerde, Türk askerlerinin pusuya yattýðý zannediliyordu. Bu
yüzden, Norfalklýlarýn bir bölümü önden giderek yolu açsýn
diye 12 Aðustos öðleden sonra harekete geçti.
Bu öncü bölüðünün ilerleyiþi, tam bir bozgunla neticelenmiþti. Norfalk taburu geride olmak üzere 163. tümen,
gün ýþýðýnda çýplak ovayý geçmeye çalýþmanýn bariz bir hata
olduðunu anladýðýnda, ancak 900 metre kadar ilerleyebilmiþti. Türklerin direnci, Ýngilizlerin tahmin ettiðinden çok
daha büyüktü. Ýngilizlerin büyük kýsmý yoðun ateþ altýnda
kaldýðý için, olduðu yere çakýlmýþtý. Ancak sað tarafta yer
alan 5. Norfalk taburu daha az bir mukavemetle karþýlaþtýðýndan ilerlemeye devam etti.
Ýþte, tam bu sýrada 22 kiþilik bir Yeni Zelanda sahra birliðinin gözleri önünde Norfalk alayýnýn 4. taburuna baðlý
çok sayýda asker, karþýlarýndaki tepeye doðru yürümeye baþ-
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ladýlar. Tepenin üzeri mantar baþý þeklinde beyaz bir bulutla
kaplýydý. Ýngiliz askerleri yavaþ yavaþ tepeye yaklaþtýlar ve
bulutun içinde kayboldular. Son asker de bulutun içine girdikten sonra, beyaz bulut yavaþça havalandý ve rüzgârýn aksi istikametine doðru hareket etti.
Kumandan Hamilton, Ýngiliz Savaþ Bakaný Lord Kitchener’e gönderdiði telgrafta, hâdiseyi þöyle anlatýyordu:
“Savaþ sýrasýnda 163. tümen her bakýmdan üstün olduðu bir anda, çok garip bir þey meydana geldi. Türklerin zayýflamakta olan kuvvetlerine karþý, Albay Sir H. Beauchamp,
cesur, kendinden emin bir subay olarak büyük bir gayretle,
hýzla ilerledi. Savaþýn en güzel kýsmý böyle baþladý.
Bu sýrada askerlerin çoðu yaralý ve susuzluktan periþan
hâldeydiler. Bunlar, kampa ancak gece vakti dönebildiler.
Fakat, albay 16 subayý ve 250 askeriyle önüne düþmaný katmýþ hýzla ilerliyordu. Daha sonra bunlardan hiçbirinden haber alýnamadý. Ormanlýk bölgeye hücum ettikten sonra gözden kayboldular ve sesleri duyulmadý. Ýçlerinden hiçbiri geri dönmedi.”
267 kiþi hiçbir iz býrakmadan kaybolup gitmiþti. O gün
öðleden sonra baþlayan ilerleyiþin baþarýsýzlýkla neticelenmesi Sir Jan Hamilton’un savaþý kendi lehine döndürme ümidini de yok etmiþti. Böylece 1915 yýlý sonunda müttefik kuvvetler, büyük bir yenilgiye uðrayarak geri çekildiler.
Daha sonralarý savaþ alanýnda yapýlan araþtýrmalar neticesi kayýp 267 Norfalklýdan 122’sinin cesedi bulundu. Geriye kalan 145 askerin ne cesedi bulundu ne de kendilerinden bir daha haber alýnabildi. Yeni Zelandalý askerlerin anlattýðý beyaz bulut, kendi esrarýný da birlikte götürmüþtü.

Osmanlý Tarihini
Nasýl Okumalýyýz?
Rýfat Pirim
Tarihte yerini almýþ kurum ve deðerlerin belirli ölçüler
içinde tetkiki mutlaka yapýlmalýdýr. Miras alýnan deðer ve
geleneðin geliþigüzel anlaþýlmaya çalýþýlmasý, þüphesiz, hedefini tutmamýþ bir gayret olarak kalacaktýr. Kendi tarihleriyle
ziyadesiyle alakadar olmasý gereken milletlerin baþýnda gelen bizler için durum daha bir ciddiyete sahiptir. Çünkü, bizim tarihimiz yalnýz bizi deðil, en az bizim kadar diðer milletleri de yakýndan alakadar etmektedir. Hatta, benzer sebepten dolayý Bowen gibi Batýlýlar, Devlet-i Âliye’nin coðrafyasýnda sonradan zuhur eden milletlerin tarihçilerine, Osmanlý tarihi ile birlikte çalýþmayý tavsiye ederler.
Bütün önemli noktalarýna raðmen, tarihin aktardýðý mirasýn ne manaya geldiðini tespitte, bugün için müþterek bir
metodun varlýðýnýn bahsi yanlýþ olacaktýr. Genel hatlarýyla
Charles Liebman’ýn özleþtirdiði üç metot, hususen Osmanlý
coðrafyasýndaki tarih çalýþmalarýyla uyuþmaktadýr. Bu metotlar þunlardýr:
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1) Çatýþma: Osmanlý tarihini çatýþmalar, savaþlar tarihi
olarak ele alma;
2) Seçme-ayýklama: Bütün Osmanlý tarihini ayný gözle
deðerlendiremeyiz. Farklý mütalaalara konu etme;
3) Yeniden yorumlayarak istifade: Tarihî hâdiseleri kendi þartlarýnda ve aktörlerinin niyet ve maksatlarýný nazara
alarak yeniden yorumlama.
Hem Anadolu’da hem de Osmanlý coðrafyasýnda son zamanlara kadar hâkim olan metot, umumiyetle çatýþmacý görüþtür. Çatýþmacý görüþ sebebiyle, altý asýr süren ve bu zaman
zarfýnda Ýslam medeniyetinin bir yönüyle en mühim örneðini veren Osmanlý tecrübesinden istifade, asgari seviyede kalmýþtýr. Osmanlý coðrafyasýna daha sonra yerleþmek isteyen
emperyalist devletlerin bu durumdaki tavýrlarý aþikârdýr.
Academie Française tarafýndan ödüle layýk görülen Edouard
Driault’un 1898 tarihli kitabýnýn ismi Þark Meselesi’dir. Ayný tarihlerde Batýnýn Müslüman topraklara ilgisi had safhadaydý. Henüz Osmanlý tarihinin ilk döneminde bile “Osmanlý” ismi, hâkim unsura deðil de Osmanlý mozayiðini
meydana getiren diðer kavimlere verilmektedir. Driault, Osmanlý idaresini, hoþgörüsünden dolayý dahi tenkit etmiþtir.
Hatta Fransa’da herkese layýk olmayacak mezkûr ödülü alan
Driault, Türkleri ‘kötülük için doðmakla’ dahi itham eder.
Böylelikle ilk dönemden yýkýlýþa kadar tebaaya devamlý bir
kötüleme empoze edilmiþtir. Ýkinci olarak, Osmanlý mirasýný
sahiplenmesi gereken milletlerin sorumluluklarý söz konusudur. Yine sözü edilen mirasa sahip çýkmasý gereken milletler,
pozitivizmin etkisiyle, Osmanlýlara ait birçok kurum ve deðeri kolayca iptidai olarak tavsif edip, unutulmalarýna sebep
de olmuþlardýr.
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Son olarak ele alýnmasý gereken, tarihi yeniden yorumlayarak mirasý günün insanýnýn istifadesine sunmak ise, yararlý olabilecek bir metot olarak gösterilebilir. Ancak metodun tahakkuku için tarih kitaplarýnda benimsenmiþ katý determinist prensibin yumuþatýlmasý ve geçmiþte yerini almýþ
oluþumlarýn iç yapýlarýnýn da incelenmesi gerekir. Böylelikle
‘niyet ve maksat’ gibi geçmiþtekileri anlamada yardýmcý olacak iki faktör de hesaba katýlacaktýr.

Yaklaþým
Osmanlý tarihine ait hemen bütün Batýlý yaklaþýmlarda,
geçmiþte olup-bitmiþ hâdiseler geriye doðru ele alýnýr ve yorumlanýr. Yazýlan kitaplarda dönemin þartlarý o kadar katý
bir determinizm çerçevesinde sunulur ki vakýalarýn içindeki
insanlarýn maksat ve niyetleri hiç önem taþýmaz hâle getirilir. Mesela, Osmanlý fetih politikasý, iktisadi kaynak temini
gayesiyle algýlanýp, Ýlâyý Kelimetullah niyeti ihmal edilmiþtir.
Þüphesiz, o derece büyük bir devletin izlediði reel-politikte
iktisadi programýn önemi inkâr edilemez. Ancak fetihleri,
artan ihtiyaçlarýn iktiza ettiði þablonla izah etmek, Devlet-i
Âliye’nin fethettiði coðrafyada tesis ettiði sosyal yapýyý ve
adaleti bugünkü insanlara alenen idrak ettiremez. Zira Osmanlý fetih politikalarýnda ‘niyet ve gaye’ faktörü çok mühim yer tutmaktadýr.
Tarihi anlamada dayatýlan bu engeli aþmak için, tarihte
vuku bulmuþ bütün hâdiseleri iki temel açýdan ele alarak
þöyle bir tasnife tâbi tutabiliriz: Birincisi, oluþumlarýn ortaya çýkýþýný saðlayan sosyal þartlar. Ýkincisi, devrin insanlarýný
o oluþuma katýlmaya ikna eden þartlar. Jerrold Green’e ait
olan tasnifin birinci ayaðýnda, þartlar ve tekevvünler, sebepsonuç prensibiyle izah edilir. Sadece bunun kullanýlmasý ise
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bizi yukarýda sözü edilen katý determinizme götürür. Mesela
bazýlarýnca, tarih boyunca Müslümanlýktan irtidat hâdiselerinin diðer dinlerin müntesipleriyle kýyas edilemeyecek kadar az olmasý, irtidat fiiline uygulanacak ceza ile izah edilmiþtir ki bu yalnýz birinci þýkkýn kullanýlmasýna atfedilebilir.
Hâlbuki, Osmanlý devri gibi, Müslüman nüfusun çok kalabalýk olduðu bir dönemde deðil de bir tek Müslümanýn dahi büyük bir öneme sahip olduðu Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde yapýlan Hudeybiye Musalahasý’nda Mekkelilerden
iman edip, Medine’ye katýlacaklarýn alenen iadesi kabul
edilmiþtir. Bu iade basitçe deðerlendirilemez. Yeni Müslümanlarý dinlerinden döndürmek için önce büyük ölçülerde
cazip teklifler, sonra bunlarýn reddiyle, dayanýlmaz iþkenceler bahis mevzu olmuþtur. Ýþte bu gerçeklerin ýþýðýnda irtidattaki azlýðý ancak ikinci þýkkýn kullanýlmasý ile izah edebiliriz. O da ihtida edenlerin (iman edenlerin) Ýslam’da bulduðu tatmin, yani insanlarý ikna eden þartlardýr.
Osmanlý Devleti’nin sahip olduðu saðlam yapýya, ‘Müslüman olmayý seçenleri ikna eden þartlar’ açýsýndan bakacak
olursak:

Osmanlý Misali
Tarihçi Duckas, 15. yüzyýlda Gelibolu’dan Tuna’ya kadar olan topraklarda, Osmanlýlara tâbi olan nüfusun, Anadolu’dakinden fazla olduðunu belirtir. Henüz Balkanlar’a
dönük fethin yalnýz Osmanlýlar için deðil, bütün Ýslam tarihi için de yeni sayýlabileceðini hatýrlarsak, Duckas’ýn tespiti
önem kazanýr. Tespit, fethin süratini vurgulamaktadýr. Devamlý olarak despot yönetimlerin baskýsý altýnda ezilen Balkan milletleri, Osmanlý idaresi ile ilk defa dinî ve kültürel
hürriyetlerini kazanmýþlardýr. Balkanlarla ilgili ‘ilk’ vurgulu
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tespit Hammer’e aittir. Halkýn Müslüman idareye uyumundaki sürat, Osmanlý yönetiminin adaletinde gizlidir. Öyle ki
Hristiyan kaynaklarý dahi bölge idarecilerinden sitayiþle
bahseder. Sultan II. Murad için resmî Bizans vakayinameleri ‘adil, hoþgörülü...’ gibi sýfatlarý kullanmaktan çekinmez.
Tebaanýn buna karþýlýk itaati ise, gönülden ve sýkýdýr.
Finlay, Yunan tarihini kaleme alýrken ‘yüksek dereceli rahiplerin’ Türk ajaný gibi faaliyette bulunduklarýný ve Ortodoks
kitleyi Osmanlý yönetimi lehine sevk ettiklerini belirtir. Rahiplerin vaazlarýnda Osmanlý idaresini takdisi sýradan hâle
gelmiþtir.
Yunanlýlar ise, kendilerine bitiþik topraklarda Franklarýn ve Venediklilerin tehdidine karþý Osmanlýlara omuz verirler. Hatta Hristiyan devletlerin zulümlerinin artmasý karþýsýnda M. Karamsin Osmanlýnýn zuhurunu þöyle anlatýr:
“Sonunda Cenab-ý Hakk, gazap yýldýrýmýný onu hak eden
devletlerin baþýna gönderdi. Ve âlemlerin Rabbi, bizlere II.
Mehmed’i gönderdi.” Misalde aleni biçimde Osmanlý padiþahýnýn medhini nakleden T. Arnold, alýntýnýn Osmanlýlar
aleyhine konuþanlara sorulmasý gereken husus olduðunu
yazmaktadýr.
Fetihlerin bir numaralý vasýtasý olan ordu mevzuunda
ise, idareye katýlan yeni kitlelerin ifadeleri ilginçtir. Osmanlý ordusunun sefere çýktýðý güzergâhtaki tebaanýn dinine bakmaksýzýn, onlarýn adli ihtilaflarýna hakemlik yaptýðý tarihî
vakadýr. Halkýn memnuniyeti hakkýnda II. Charl’in nezdinde bulunan bir sefir, önemli ayrýntýlarý nakleder. Ordu, bölge halký için huzur kaynaðýdýr ve sefer güzergâhý haydutlardan arýnýr. Hatta, esirlerin hukuku dahi þaþýrtýcý ölçülerde
ileridir. Onlarýn moral çöküntülerini önlemek için rahipler
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dahi tavzif edilir, maaþlarý ödenir. Sonunda, esirlerin Müslümanlarla diyalogu sonucu hatýrý sayýlýr ihtidalar da vücut bulur. 17. asýr seyyahlarýndan Thomas Smith, ihtidalarý sindirememiþ olmanýn hýzýyla, þu deðerlendirmede bulunur: “Cahil ve eðitimsiz bu esirler Muhammedî dinin kazandýrdýðý lütuflarýn cazibesine kapýlmýþtýr.”
Osmanlý topraklarýnda genel olarak ihtida hareketleri
inanýlmaz ölçülerdeydi. 1600 yýlýnda Arnavutluk Hristiyanlarýnýn Müslümanlara nispeti on kat daha fazlaydý. Ancak
ilerleyen dönemde Müslümanlaþan Arnavutlarýn sayýsý artmýþtýr. Marco Bizzi, muhlis bir Hristiyan olarak eserinde konuyu ele alýrken, halka örnek olacak ruhanilerin yokluðunu,
buna karþýlýk, bütün Müslümanlarýn dinlerini kemal-i ciddiyetle yaþadýðýný belirtir. 17. asra gelindiðinde ihtida benzersiz bir hýz alýr. Bundan Hristiyan din adamlarý da hissesini
alýr. Zmaievich’in anlattýðýna göre Trebinje ve buna benzer
küçük þehirlerde Müslümanlarla alakasýný artýran rahiplerin
Roma’ya apar topar gönderildiði bir vakýadýr. Roma, ise yine resmî engeller peþindedir. Papa XXII. John, Bosna Kralý
Stephan’a mektup yazarak dinden çýkanlarý “ýslah” için gönderdiði engizisyon memurlarýna yardým etmesini ister. Ne
var ki Osmanlý hoþgörüsünü gören Bogomil’lerin toplu olarak ihtidasý karþýsýnda gayretleri boþuna olacaktýr. Osmanlý
Devleti’ne karþý stratejik bir nokta olmasý hasebiyle Hristiyan dünyada haklý bir üne sahip olan Girit’te ise, Müslümanlaþma veya Osmanlý idaresine tâbi olma þaþýrtýcý boyutlardadýr. Fetihlere karþý þövalyelere yuvalýk yapan Girit’in
bu tavrý Robert Pashlay gibi mutaassýp Hristiyanlarý kýzdýrýr.
Pashlay’a göre, ne cebir ne de verilen hediyeler, bir Hristiyan için dinini deðiþtirmeye veya Osmanlý idaresine tâbi ol-
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maya sebep olmamalýdýr. Ancak Pashlay gibi nice kiþilerin
görmemekte ýsrar ettiði, Osmanlý idaresinin mükemmeliyeti, insanlarý cezbediyordu..

Fazilet Odur ki Düþmanýn Bile Takdir Etsin
Yukarýda kýsa örneklerle anlatýlmak istenen nokta, uzun
tarihin en güzel yönetimlerinden biri olan Osmanlý tarihinin, mutlak determinist yaklaþýmla açýklanamayacaðýdýr. Osmanlý tarihi baþta olmak üzere, bütün geçmiþimiz ele alýnýrken günün materyalist ve faydacý dünyasýna mensup insanlarca anlaþýlmasý zor olan bazý deðerler ve olaylar, gerçeklerin reddine gerekçe olmamalýdýr. Kendi dinlerini mükemmel
biçimde yaþayan ve tatbik eden Müslümanlarýn tarihleri,
þüphesiz anlaþýlmasý zor örneklerle doludur. Öncelikle þunu
vurgulamakta fayda vardýr ki Müslüman olmayanlarýn dahi
takdirini kazanan o dönem insanlarý, dinlerine bizden fazla
baðlý idi. 1665 yýlýnda I. Leopoid tarafýndan Ýstanbul’a gönderilen Gaultier de Leslie’ye göre, dönemin Osmanlýlarý için
söylenmesi gereken ilk ve en önemli vasýf dinlerine olan þaþýlacak sadakatleridir. Osmanlýlarýn büyük bir devlet hâlini
alan ilerlemelerinin izahý için onlarýn niyet ve gayeleri de ihmal edilemez. Onlarýn hareket ve faaliyetlerinin altýnda yatan gaye, Allah’ýn rýzasýný kazanmaktýr. Bu, onlara aþaðýdaki
örnekte görüleceði gibi, önlerine çýkan herkesin hayranlýðýný kazandýrmýþtýr:
“Her þeyi bilen ve baðýþlayan Tanrý’nýn aziz ve Ortodoks
inancýmýzýn bütünlüðünü her seferinde muhafaza etmek
üzere her þeyi nasýl da düzenlemiþ olduðuna bakýnýz... Her
hâlükârda Ortodoks inancýmýzdan sapmaya baþlamýþ olan
Bizans Ýmparatorluðu yerine, yokluðun içinden bu güçlü Osmanlý Ýmparatorluðunu çýkarmýþtýr. Bu imparatorluðun kut-
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sal iradesiyle uyum içinde olduðunu ispatlamak maksadýyla,
Osmanlý Ýmparatorluðunu diðer bütün imparatorluklarýn
üzerine yerleþtirmiþtir... Size vaat edilen yeni hürriyet umutlarýna kulak asmayýnýz. Kutsal Kitap (Ýncil), bizim hiç durmaksýzýn Ýmparatorumuz (Selim) için dua etmemiz gerektiðini buyurmaktadýr.” (Ýstanbul Yunan Kilisesi Patriði Didaskala’nýn, 1789 tarihli bir broþürde geçen konuþmasý. Bu broþürü kaleme alan Kudüs Patriði Anthimos’tan bizzat Ýstanbul
Patriði aktarmýþtýr.)

-
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