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Düşmanlarını Kahreden
Şehir: Kâhire

İSLAM ÜLKELERİNE SEYAHAT

Ülüve Atasoy

Kâhire şehrinin temelleri, 4. Yüzyılda 
Romalıların Babil kalesini inşa etmesiyle, 
Nil Nehrinin zengin deltasında atılmaya 
başladı. Roma imparatorluğunun dağılma-
sının ardından bir süre Bizans imparator-
luğunun egemenliğinde kalan şehir, Hz. 
Ömer döneminde Müslümanlar tarafın-
dan fethedildi. Bağdat’ın Moğol istilasına 
uğramasıyla birlikte hilafetin merkezi 
Kahire oldu. Ardından da dînî merkez 
durumuna geldi. Sonrasında Moğol is-
tilası sebebiyle Bağdat’tan kaçan çok 
sayıda mültecinin sığınağı oldu. Şehir, 
tarihi süreçte stratejik konumunun cazi-
besi sebebiyle birçok devletin ilgi alanı 

durumundaydı. Abbasliler dönemi son-
rası Fatımiler, Selçuklular, Memlükler ve 
ardından Osmanlı hâkimiyetine giren şe-
hirde her devlet mevcut yapılaşmaya katkı 
sundu, eski yapılara yenilerini ekledi. 9. 
Yüzyılın sonlarında Timur’un şehri istila 
etmesi, çöküşü de beraberinde getirdi. 

1403 yılında şehirde kıtlık ve veba salgı-
nı baş gösterdi. Tarihi kaynaklar bu salgın 
sonrası şehrin nüfusunun üçte ikisinin yok 
olduğunu aktarmakta. Kahire, Osmanlı dö-
neminde ise doğunun en önemli şehriydi. 
Seyyah Selix Fabri, 1483 tarihinde Kâhire 
için: “Bütün dünya şehirlerinin en büyüğü 
ve en meşhuru, dünyadaki en harika şehir” 
ifadelerini kullanmaktadır.  Hilafetin Os-
manlı devletine geçmesinin ardından şehrin 
dînî ağırlığı eskiye oranla azalmış olsa da 
baharat yolu üzerinde bulunması sebebiyle 
ticari konumu dikkat çekicidir. Çok sayıda 

“Mısır’ı görmeyen, İslam’ı 
tanıyamaz” 

İbn-i Haldun
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kervansaraya ve tüccara ev sahipliği yapan 
şehir, Ümit Burnu keşfedilinceye kadar tica-
ri merkez olma özelliğini korumuştur. 

Dünyanın en eski üniversitelerinden biri 
olan Ezher Üniversitesi’nin, şehir için öne-
mi büyüktür. 972 tarihinde Fatımiler döne-
minde kurulan üniversite, halen İslam me-
deniyeti açısından önemini korumaktadır. 
Tarihi süreçte dînî eğitimin yanında tıp, 
mühendislik, astronomi, coğrafya gibi pek 
çok pozitif bilimin eğitiminin de verildiği 
üniversitede, süreç içerisinde dini ilimler 
ağırlık kazanmıştır. Pek çok İslam alimi de 
bu üniversitede eğitim görmüş, eğitim ver-
miştir. Bununla birlikte şehir, Irak, Kuzey 
Afrika ve Endülüs yolu üzerinde olduğu 
için alimlerin uğrak yeri konumundaydı. 
Moğol istilası sonrası Bağdat’ın, Haçlı 
işgali sonrasında ise Endülüs’ün alimlerine 
de ev sahipliği yapmıştır. Yavuz Sultan Se-
lim de Mısır’da kaldığı 8 ay boyunca Ezher 
Caminde bulunmuş, son Cuma namazını 
da burada kıldırmıştır. 

Kâhire’nin ticari ve mimari gelişimi büyük 
oranda Memlukler döneminde gerçekleş-
miş ve Osmanlı ile birlikte zirveye çıkmıştır. 
Memlukler döneminde 58 kervansaray, 87 
çarşısı olan şehir, Osmanlı döneminde 348 
kervansaray ve 144 çarşıya sahipti. Dini 

merkez olan Ezher külliyesi ve ticari faali-
yetleri bir araya toplayan ana çarşı merkezli 
yapılanması dikkat çekicidir. Şehirdeki 
mimari faaliyetlerin zirvesi ise yine Osman-
lı dönemine tekabül etmektedir. 18. Yüz-
yıl’da yeniçeri kethüdası olan Abdurrah-
man, gelirleri büyük oranda şehrin imar ve 
inşa faaliyetlerine yönlendirmişti. Osmanlı 
mimarisinin etkisinin görüldüğü ve oldukça 
karakteristik kamu binaları, İstanbul cami-
lerine benzer camiler, çeşme ve caddeler 
ortaya çıktı. Bu durum sanat ve ilim ham-
leleriyle de taçlandırıldı. 1700’lü yıllarda 
şehircilik anlayışının zirveye çıktığı Kâhi-
re’de Batı ürünlerinin Osmanlı pazarına 
girmesiyle birlikte birtakım olumsuzluklar 
görülmeye başlandı. Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın bölgeye tayin edilmesiyle birlik-
te yenilik faaliyetleri hız kazandı. Kâhire, 
bugünkü değişikliklere ise Hidiv İsmail 
Paşa ile ulaşmıştır. Paşa, döneminde olduk-
ça önemli faaliyetlere imza atmıştır. Şehri 
imar etmeden önce Paris şehrini gezmiş ve 
şehirden büyük oranda etkilenerek Kâhi-
re’ye su, kanalizasyon, aydınlatma, tramvay, 
yeni yollar, köprüler, geniş bulvarlar kazan-
dırarak doğu batı sentezi sağlamış ve şehri 
bugünkü görüntüsüne ulaştırmıştır. Ayrıca 
Nil Nehrinin ıslah çalışmalarına önem 
vermiş ve şehri taşkınlardan korumaya 
çalışmıştır. 1 ve2. Dünya savaşları sonrası 

şehre oldukça yoğun göç hareketi olmuş ve 
şehrin nüfusu ikiye katlanmıştır. Afrika ve 
Arap dünyasının en büyük şehri olmasının 
yanında Kâhire, idari, ticari, ilmi ve kültürel 
açıdan da merkezdir. Tarih boyunca üniver-
sitelerinde çok sayıda uluslararası öğrenciyi 
barındıran şehrin, son yıllarda yaşadığı 
siyasi karışıklıkların bu durumu ne şekilde 
etkilediğine dair elimizde resmi bir veri 
bulunmamakta. 

Şehir, turizm açısından da oldukça zen-
gin ve renkli bir yapıya sahip. Dünyanın 
7 harikasından biri olan Keops piramidi 
başta olmak üzere, bölge her yıl milyonlar-
ca ziyaretçiyi ağırlıyor. Piramitler bölgesi 
şehrin turizminde merkezi konumda. Şehri 
kuşatmış olan mezarlıklar fazlasıyla dikkat 
çekici. Mezarlıkların yanında Abbasi dö-
neminden günümüze ulaşan birçok türbe 
de her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. İmam 
Şafii’nin türbesi de Kahire’de bulunuyor. 
Fatımiler döneminde Şii propagandasının 
yoğun bir şekilde yapılması, bazı türbele-
rin tahribatına sebep olsa da, şehirde hatırı 
sayılır miktarda türbe mevcut. Camilerin 
en eskisi ise yine Fatımiler döneminde 
inşa edilmiş olan Ezher Camisi. Bunun ya-
nında Mehmet Ali Paşa Cami başta olmak 
üzere, Osmanlı camilerinden ayıramayaca-
ğımız pek çok cami de mevcut. Şehrin tam 
ortasından geçen ve ziyaretçilerine eşsiz 
bir manzara sunan Nil Nehrinin de turizm 
potansiyeli oldukça yüksek. Ayrıca ziya-
retçilere çölde safari imkânı da sunuluyor. 

Şehir aynı zamanda çok sayıda müzeye 
sahip. Müzeleri ziyaret ettiğinizde mum-
yalama işleminin nasıl yapıldığını bizzat 
izleme fırsatı buluyorsunuz. Sokaklarında 
bulunan çok sayıda han, hamam, sebil, 
kale, cami, medrese, tekke şehrin zengin 
İslami muhtevasında yerini alıyor. 

Tarihi ve turistik özelliklerinin ötesinde Ka-
hire denince aklımıza ilk gelen, Kur’an’ın 
Mekke’de nâzil oluşu, Kahire’de okunuşu 
ve İstanbul’da yazılışıdır. İbn-i Haldun: 
“Mısır’ı görmeyen İslam’ı tanıyamaz” 
derken aslında şehrin bir zamanlar İslam 
medeniyeti açısından nasıl bir öneme sa-
hip olduğunu ifade etmiştir. 

Kahire bizler için kıraattir, hıfzdır, ilimdir, 
İslam’dır. Kahire İstanbul’a komşu, komşu-
ya İstanbul’dur.
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Küçük Ağa – Tarık Buğra
Fedakârlık deyince aklıma bu ülke-
nin kurtuluşunda yer almış insanla-
rın hikâyeleri geliyor. Mesela Tarık 
Buğra’nın Küçük Ağa’sı… 

“O erdiği hidayetin, vardığı inan-
cın, yarattığı yeni bir imanın peşine 
düşmüş, en asil manasıyla, gönüllü 
bir er kişiydi. Yola çırılçıplak, bir 
canıyla çıkmıştı, yolun sonuna da 
çırılçıplak, bir canı ile varacaktı.”

Yıl 1919… Birinci Dünya Savaşı, 
resmen sona ermiş olsa da etkileri 
tüm şiddetiyle devam etmektedir. 
Düşman kuvvetleri tarafından Ana-
dolu işgal edilmektedir. Padişah ve 
İstanbul hükümeti çaresizdir. Halk, 
hem Yunan’la, İngiliz’le hem de 
yağmacı çetelerle uğraşmaktadır. 

Roman, bu kötü zamanlarda Ak-
şehir’de geçmektedir. Yoksulluk, 
sefalet diz boyudur. Kasabada es-
kiden kardeşçe yaşadıkları Rumlar, 
Osmanlı’ya ihanet etmektedirler.

Kuvayi Milliye’nin, dolayısıyla Türk 
halkının mücadelesinin boyutlarını 
anlamamız, fedakârlığı kavramamız 
açısından önemli. Topraklarımızın 
en çetin yıllarının anlatıldığı onlarca 

romandan biri Küçük Ağa… 
Kurtuluş Savaşımızın, halkın 
mücadelesinin, fedakârlıkla-
rının önemini bir kere daha 
hatırlamak için okunmalı… 

Çünkü tarih kitapları bize insanın 
hikâyesini sunamaz. Çünkü insanın 
hikâyesini bilmek, insanı anlamak, 
dolayısıyla kendini anlamaktır ve 
hepimizin ihtiyacı olan da budur.

Küçük Ağacın Eğitimi - Forrest Carter
Kızılderilileri bilirsiniz… Tarihin 
en büyük soykırımına uğramış bu 
insanların doğayla enteresan bir 
ilişkileri vardır. Bakış açıları, doğayı 
tüketmemek, yaratılışla dost ol-
mak, sevgiyi, fedakârlığı, minnet ve 
teşekkürü hayat tarzı olarak benim-
semektir. 

Fedakârlığın başka bir boyutunu 
anlattığı için aklıma Küçük Ağaç’ın 
Eğitimi geldi. Anne ve babasını 5 
yaşındayken kaybeden Çeroki Kızıl-
derilisi Küçük Ağaç’ın büyükbaba 
ve büyükannesinden hayatı ve doğa-
yı öğrenmesini anlatıyor kitap.

Küçük Ağaç'ın Eğitimi, insana ken-
disiyle, çevresiyle ve bütün evrenle 
dost ve barışık olmayı öğreten bir 

hayat hikâyesi... İçinde birçok 
fedakârlık hikâyesi bulacak ve çok 
seveceksiniz.

Fedakârlık 

KİTAP

İrem Ertuğrul

GRAN TORİNO / 2008
Film, oldukça geçimsiz ve huysuz bir as-
ker emeklisi olan Walt Kowalsky ile nefret 
ettiği Güneydoğu Asyalı komşularının 
zaman içerisinde farklı bir boyut kazanan 
ilişkilerini konu ediniyor. Kowalsky’nin 
çocuklarıyla bağı oldukça zayıftır ve eşi 
öldükten sonra evinde yalnız yaşamak-
tadır. Bunun üzerine tüm eski komşuları 
mahalleden taşınmıştır ve yerlerine taşı-
nan Asya kökenli komşuların varlığı, Kore 
gazisi huysuz ihtiyarı oldukça rahatsız 
etmektedir. Sahip olduğu tek kıymetli şey 
72 model Gran Torino olan ihtiyarın ara-

basına, mahalleye dadanan çete üyeleri ta-
rafından göz konulur. Üstelik nefret ettiği 
komşularının oğlu da bu çete ile bağlantı-
lıdır. Hem arabasını hem de komşusu olan 
genci çetenin elinden kurtararak bir anda 
mahallenin kahramanı haline gelen Walt, 
olaylar sonrasında Asyalı komşularının 
yoğun ilgisine kayıtsız kalamaz. Walt’ın 
kendi çocuklarıyla olan ilişkisinden daha 
samimi olan ve fedakârlık yüklü ilişkisinin 
temelleri böylelikle atılmış olur. Film, ‘saf 
sevginin karşısında durabilecek hiçbir güç 
yoktur’ dedirten bir yapım. Ayrıca oyuncu-
luk kalitesinin yanında,  final müziğiyle de 
kulaklarda hoş bir seda bırakıyor. 

OVE ADINDA BİR ADAM / 2015
Ove, eşini kaybetmenin yanı sıra onu ha-
yata bağlayan tek meşguliyeti olan site yö-
neticiliğini de kaybetmiş ve bu kayıpların 
sebep olduğu travmalarla boğuşan yaşlı bir 
adamdır. Eşini kaybetmenin ardından site-
deki komşu profilinin değişmesi, yönetici 
iken siteye koymuş olduğu kuralların artık 
işlemez hale gelmesi, düzen takıntısı olan 
Ove’yi iyice huysuz bir ihtiyara dönüştür-
müştür. Bu karmaşaya ve yalnızlığa daha 
fazla dayanamayacağını düşünerek intihar 
etmeye karar verdiği sırada, posta kutusu-
nu deviren İranlı komşuları ile tanışmak 
zorunda kalır. Bunun üzerine intihar giri-
şimini bir süre erteler. Fakat komşularıyla 
olan ilişkisinin seyri sayesinde bir türlü 
intihar edemez. Çünkü komşuları bir şe-
kilde ve sürekli olarak hayatına müdahil 
olmaktadır. Filmde bürokrasi dünyasının 
keyfi uygulamaları ve beyaz gömleklile-
rin pervasızlığı da inceden eleştirilmiş. 

Ben ve “Öteki”
 Birlikte Yaşama 

SİNEMA

Muhacir/Ensar ilişkisine ve kardeşlik hukukuna dair söyleyecek birkaç sözümüzün 
olduğu bu sayıda, seçtiğimiz filmler de öteki ile birlikte yaşama kültürünü konu 
alan yapımlar olsun istedik.

Ülüve Atasoy
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Sultan Baybars: Kölelikten 
Sultanlığa Bir Kahramanlık Destanı 

KAHRAMANLAR ARARKEN

Asiye Çiner

Hepimizin bildiği gibi medeniyet tarihi-
mizde birçok kahraman ve sıra dışı kişilik 
vardır. Bunlar halk nezdinde de bilinir 
kişilerdir fakat nedendir bilinmez, hem 
haçlılara hem de Moğollara kök söktü-
ren Baybars pek tanınmamaktadır. Bunun 
neden böyle olduğu ayrı bir konu elbette 
ama Baybars’ın kim olduğunu anlatmadan 
önce Memluklerden bahsetmek gerekir.

Memlukler (Kölemenler), Eyyubi ordusun-
daki azatlı emirler tarafından 1250 yılında 
kurulmuş bir Türk Devleti’dir. Bu devlet 
Hicaz, Suriye ve Mısır topraklarında hâki-
miyet sürmüştür. Bu devletin kuruluş döne-
minde İslam dünyası son derece zor günler 
yaşamaktaydı. Çünkü Moğol hükümdarı 
Hülagu Han Bağdat’a girmiş; Bağdat, 
tarihinin en büyük yıkımlarından birini 
görmüştü. Yüz binlerce insan katledilmiş, 
cami ve kütüphaneler zarar görmüş, bu 
yıkımla Dicle Nehri günlerce mürekkep ak-
mıştı. Bu olay İslam dünyası için maalesef 

bir kırılma noktası olmuş, İslam medeniyeti 
bir daha aynı noktaya gelememişti.

Moğollar için bundan sonraki hedef Suriye 
ve Mısır’ın zenginlikleriydi. Gerçekten de 
Moğol ilerleyişi Suriye’de de durdurulama-
mıştı. Yer yer Haçlılarla da iş birliği yapan 
Moğolların ilerleyişi Memlukler tarafından 
Ayn Calut Savaşı ile durdurulmuştur. Bu sa-
vaş sonuçları açısından çok önemli bir sa-
vaş olmuştur. Çünkü bu savaşta Moğolların 
yenilmesiyle Moğollar’ın Kuzey Afrika’ya 
geçişi engellenmiş, dolaylı olarak Avrupa 
tarihi de bundan etkilenmiştir. Ayrıca bu 
savaşla kutsal topraklar korunmuştur.

Bir yandan Moğol istilaları bir yandan 
Haçlı fırsatçılarının saldırılarının sürdüğü 
bu dönemde bütün sancılı dönemlerde 
olduğu gibi bir kahraman ortaya çıkmış-
tır. O kahraman Deşt-i Kıpçak denen so-
ğuk memleketlerden Mısır’a uzanan hikâ-
yesi ile Memluk Devleti’nin en önemli 

Önyargılarımızdan sıyrıldığımızda ve 
saygılı olmayı öğrendiğimizde, öteki ile 
yaşamanın nasıl da mümkün ve güzel hale 
gelebileceğini hatırlatan filmin finali ise 
izleyicinin hayal gücüne bırakılmış. Bu 
sebeple “Doğru yaşadığımı düşünen ve ya-
nımda olan yakınlarımın eşliğinde sessizce 
ayrılmak istiyorum” diyen Ove’nin akıbeti-
ni bilemiyoruz. 

BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK / 2001
Dilleri farklı olan insanların da yalnızlık-
larını paylaşabileceğini, hatta belki de en 
çok onların paylaşabileceğini salık veren 
film Handan İpekçi imzasını taşıyor. 75 ya-
şında bir yargıç emeklisi olan Rıfat Beyin 
Türkçeye olan bağlılığı, Türkçe dışındaki 
tüm dillere antipati duyması şeklinde bağ-
nazca bir tutuma dönüşmüştür. Rıfat Bey 
bu tavrının bizzat memleketine olan sev-
gisinden kaynaklandığını savunmaktadır. 
Evine sığınan ve Kürtçe konuşan küçük bir 
kıza baskı yapmakta ve kızı Türkçe konuş-
maya zorlamaktadır. Bunu cumhuriyetin 
kazanımlarının bir gereği olarak görmekte 
ve kendi zihninin dışındaki hiçbir profile 

yaşam şansı vermemektedir. Zamanla ikili 
birbirlerinin hayatını değiştirmeye başlar 
ve Rıfat Bey dünyanın kendi fanusundan 
ibaret olmadığını, ötekinin de varlığını 
kabul etmenin gerekliliğini, farklılıkların 
aslında zenginlik olduğunu idrak eder. 

Bu üç film nefret ettiğimizden dahi çok 
nefret etmememiz gerektiğini, çünkü onun 
günün birinde sevdiğimiz bir insan olabi-
leceğini vurgulayan peygamber tavsiyesini 
aklımıza getirdi. Bu topraklarda yüzyıllar 
boyunca dilleri, dinleri, ırkları farklı olan 
insanların birlikte nasıl kardeşçe yaşadığı-
nı bir kez daha hatırlattı. 

Sizlerin dimağında da aynı tadı bırakacağı-
nı umuyoruz.

İyi seyirler. 
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sultanlarından biri, aynı zamanda tarihin 
akışını değiştiren Ayn Calut Savaşı’nın en 
önemli komutanı “Baybars”tır.

Baybars, Karadeniz ve Hazar Denizi’nin 
kuzeyinde Kıpçak bozkırında 1227 civa-
rında doğdu. 1242’ de esir edilerek esir 
tüccarlarına satıldı. Sivas’a sonra Halep’e 
getirildi, oradan Hama’ya götürüldü. 
Hama’da şehrin sahibi el-Mansur tarafın-
dan satın alınmak istenirken el-Mansur’un 
annesi Baybars’ı esmer tenli fakat mavi 
gözlü olduğundan dolayı beğenmedi ve sa-
tın alınmasına karşı çıktı. Bu sırada şehrin 
kalesinde gözaltında tutulan bir başka emir 
tarafından Memluk askeri olarak yetişti-
rilmek üzere 40 dinara satın alındı. Daha 
sonra Eyyubi sultanı tarafından askeri yete-
nekleri fark edildi ve Memlukler arasında 
yükselişi başladı. Şehirden şehire süren bu 
hikâyenin sonunda Baybars, son Eyyubi 
sultanı Melik el-Salih’in seçkin savaşçılar-
dan oluşan Bahri Memlukları arasına girdi.

1249 yılı sonlarında başlayan VII. Haçlı 
seferinde Dimyat, Haçlıların eline geçmişti. 
Ağır hasta olan Sultan Melik el-Salih ölünce 
onun ölümüyle iyice cesaretlenen Haçlılar 
Mansura’ya İslam ordugâhına baskın düzen-
lediler. Veziri öldüren, sultanın sarayını he-
defleyen 1500 kadar Haçlı şövalyesi şehirde 

700-800 civarındaki Bahri Memlukları ile 
karşılaştılar. Bahri Memlukları Haçlılar karşı-
sında büyük bir zafer kazandı. Bu zaferin en 
önemli kahramanlarından biri de Baybars’tı. 
Bayrbas’ın bu esnada 20’li yaşlarında oldu-
ğunu da hatırlatalım.

Yukarıda bahsettiğimiz Moğollarla yapılan 
Ayn Calut Savaşı’nın kazanılmasında en 
önemli kişi yine Baybars’tır. Bu savaştan 
bir müddet sonra Kutuz’un ölümü üzerine 
Baybars, sultan olmuştur. Bazı tarihçilere 
göre Memluk Devleti’nin gerçek kurucusu 
da Baybars’tır. Bundan sonra yani sultan 
olarak başa geçmesinden ölümüne kadar 
yaklaşık 17 yıl boyunca hem Moğollarla 
hem de Haçlılarla savaşmıştır. Üstelik girdi-
ği hiçbir savaşı kaybetmemiştir.

Bütün bu savaşçı özelliklerinin yanında 
Mısır’da devlet kurumlarını oluşturmuş, 
bir posta teşkilatı kurmuş, tersaneleri 
geliştirmiş, bilginleri korumuştur. Kaynak-
lardan öğrendiğimiz kadarıyla halka karşı 
merhametli, suç işleyenlere aşırı cezalar 
veren, savaşlarda en önde savaşan, sefere 
çıkmadığı zamanlarda tebdili kıyafet geze-
rek kaleleri teftiş edip idarecilerden halkın 
memnun olup olmadığını araştıran bir 
sultandı. Bir başka ilginç bilgi de Çevgen 
(polo) oynamayı çok sevmesidir.

Ortaçağ Türk-İslam tarihinin en önemli 
kişilerinden biri olan Baybars, bir başka 
savaş için hazırlık içindeyken 30 Haziran 
1277’de Şam’da vefat etti. Vefat ettiğinde 
52 yaşındaydı. Ölümünden sonra oğlu ve 
arkadaşları Şam’da defnedilmesini uygun 
gördüler. Kendisinden yaklaşık 85 yıl önce 
vefat eden bir diğer kahraman Selahaddin-i 
Eyyubi’nin babasının evi satın alınarak 
burası bir türbe ve medreseye çevrilmiş, 
Baybars’ın naaşı da buraya gömülmüştür.

Kölelikten sultanlığa giden, eşine az rast-
lanılacak bir hikâyedir Baybars’ın hikâyesi 
fakat bizzat kendisinin de söylediği gibi 
“Sultanlar da mülklerini bırakıp giderler. 
Daimi Sultan Allah’tır.” 

Geride güzel izler bırakana ne mutlu! Dai-
mi Sultan’ın farkına varanlara ne mutlu!

Osmanlı Ramazanları
Sevgülay Öztürk

Osmanlılar, İslâm medeniyetinin en ihtişamlı 
temsilcisi olarak Ramazan Ayını manevi bir 
haz ve zevkle kutlamaya özen göstermişlerdir. 

Ramazan ayı girmeden önce padişah tara-
fından, üzerinde titizlikle durulması gerekli 
hususların yazılı olduğu “Tembihnâmeler” 
çıkarılır, bunlar halka tebliğ edilirdi. Bu Ten-
bihnâmeler’de geçen bazı örnekler şöyledir: 
“Yemekler israf edilmesin, yemekler dik-
katle yapılsın, açıkta oruç yenilmesin, kılık 
kıyafete dikkat edilsin, Dine daha da bir 
kuvvetli bağlanılsın, mesai saatleri iftar ve 
namaz vakitleri göz önünde bulundurularak 
ayarlansın, gayr-i müslim vatandaşlar rahat-
sız olmasın diye davulcular onların bölgele-
rinde davullar çalmasın…”

Ramazan ayında yapılan hayır işleri, ulu orta 
bir şekilde yapılmaz, gizlilik esas alınırdı. 
En sık yapılan hayırlardan bazıları şunlardı: 
“Garibanlara iftar sofraları kurmak, esnaflar-
daki zimem (veresiye) defterlerinde yer alan 
borçluların borçlarını kapatmak, ihtiyaç sahi-
bi evlere kumanya yardımı yapmak, meslek 
erbabına emeklerinin karşılığı ödenerek, 
onların ihtiyaç sahiplerine hizmet etmesini 
sağlamak. (mesela berberler parası olma-
yanları traş ederler, bu hizmetin karşılığını 

berberlere varlıklı kimseler öderdi).Bayram 
yaklaştıkça ‘’Arife Çiçekleri’’, yani çocuklara 
bayramlık alınırdı.” Çocuklara Arife Çiçek-
leri denilmesinin sebebi, Bayramdan önceki 
gün yani Arife günü çocukların bayramlık 
kıyafetlerini giyip sokaklarda dolaşmalarıdır.

Ramazan ayında erkekler kıraathanelerde 
(okuma salonlarında), camilerde, tekkelerde 
vakitlerini değerlendirirlerdi. Herkes mu-
habbet duyduğu kimselerle birlikte bir araya 
gelir bu ortamlarda yapılan sohbetlerden, 
anlatılan hikâyelerden, verilen nasihatler-
den istifade etmeye çalışırdı. Teravih namaz-
ları birlikte kılınır, kadınlar evlerinde soh-
betler düzenler, Kur’an-ı Kerim okurlardı. 
Çocuklar da çarşı, pazarda Hacivat -Karagöz 
seyreder, çeşitli eğlencelere katılırlardı.

Çocuklar iri midye kabukları veya kiremit 
parçaları toplar, bunların içine bir miktar 
yağ koyup pamuktan bir fitil ekleyerek ufak 
bir kandil yaparlardı. Çocuklar gündüz 
hazırladıkları bu kandillerle, mahallenin 
camiye yakın bir köşesine veya cami avlu-
suna top, gemi, çiçek gibi türlü desenlerde 
yer mahyaları kurar, teravih namazına gelen 
İstanbullulardan “yağ parası” ve “mahya 
bahşişi” toplarlardı. 

MEDENİYETİMİZDEN YAPRAKLAR
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Şehirde hali vakti yerinde olan kimseler 
köşklerinde, konaklarında iftar davetleri ve-
rir ve bu davetlerde maddi durumu yerinde 
olmayan kimseler için de sofralar kurulur-
du. Yemek faslı bittikten sonra, misafirler 
dağılmadan ev sahibi bu yoksul kişilere; 
“Bu akşam sizi soframızda yedirdik, içirdik, 
dişinizi eskittik” diyerek maddi durumu 
nispetinde ‘diş kirası’ adı altında işlemeli 
keselerde akçe veya altın paralar verirdi. Bu 
kişiler de evin bereketinin daim olması ve 
artması için dua eder, böylece hane halkına 
teşekkürlerini sunarlardı. 

Halkı sahura kaldırmak için sokaklarda 
davulcular gezerdi. Davulcunun yanında 
bir de fenerci olurdu. Davulcular genelde 
her mahallenin büyük evleri veya konakları 
önünde durur, bir yandan davul çalıp bir 
yandan mani okuyarak bahşiş beklerlerdi. 
Davulcuların söylediği maniler genelde 
çocuklara yönelik ve eğlendirici olurdu. 

Ramazan davulcuları önce pencereleri sü-
zerdi. Eğer bir pencerede sarıçiçekler varsa 
orada davulunu çalmazdı. Pencere kenarın-
daki sarıçiçeklerin manası; ‘’Bu evde hasta 
var, bu sokakta ses yapmayın’’ idi. 

İslam dünyasında sadece Türklere mah-
sus olan mahyacılık, Ramazan ve bayram 

gecelerinde çift minareli camilerde mina-
reler arasına gerilen iplere kandiller asarak 
yazı yazma veya şekil yapma zanaatıdır. 
İstanbul’da ilk mahya 1617 yılında Sultan 
Ahmet Camii’ne asılmıştır. Mahyacılık, 
bazı camilerin mimari yapısında değişikli-
ğe gidilmesine bile neden olmuştur. Eyüp 
Sultan Camii’nin mahya kurulamayacak 
kadar kısa olan minareleri yıktırılıp, ikişer 
şerefeli ve daha uzun minareler yaptırıl-
mış; tek minareli olan Üsküdar’daki Mih-
rimah Sultan Camii’ne de bir minare daha 
eklenmiştir.

İstanbul’da Bayezid, Sultan Ahmet, Eyüp 
Sultan, Ayasofya, Kılıç Ali Paşa gibi büyük 
camilerin avlularında, İstanbul halkının Ra-
mazan ihtiyaçlarını ucuz yoldan ve topluca 
karşılayabilmeleri için cami avlusu sergileri 
açılırdı. 

Osmanlı Ramazanlarının değişmez adet-
lerinden biri de Baklava Alayı’dır. Baklava 
Alayı, Ramazan ayının on beşinci günü Top-
kapı Sarayı’nda gerçekleşen Hırka-i Saadet 
ziyareti kapsamında düzenlenirdi. Yeniçe-
riler, saraya alınır, saray mutfağının önüne 
bağlanmış olan baklava tepsilerinin önüne 
dizilirlerdi. Her on kişiye bir tepsi olmak 
üzere baklavalarını alan yeniçeriler, baklava 
tepsilerini yeşil sırıkların üzerine yerleştirir 
ve halkın şenliğe dönüştürdüğü İstanbul so-
kaklarından geçerek kışlalarına ulaştırırlardı.

YAKIN TARİHİMİZDEN NOTLAR

İhtilaller, Muhtıralar
ve Koalisyonlar Dönemi

Büşra Nur Özcan

14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerde 
Demokrat Parti tek başına iktidar olacak 
çoğunluğu alarak büyük bir zafer kazandı. 
Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığına seçilme-
si üzerine partinin başına Adnan Menderes 
geçti, 22 Mayıs 1950 günü de hükümeti 
kurdu ve farklı tarihlerde yapılan seçimlerin 
hepsini kazanarak 1960 ihtilaline kadar 10 
yıl iktidarda kaldı.

1950’de kurulan yeni hükümetin aldığı ilk 
kararlardan biri, 18 yıldır Türkçe lafızlarla 
okunan ezanı Arapça aslına çevirmek oldu. 
Bu dönemde dine ve din eğitimine karşı 
yıllardır sergilenen olumsuz tavırlar ve icra-
atlar yumuşamaya başladı. 

Bu çerçevedeki önemli gelimeler şunlardır: 
İlkokul 4. ve 5. sınıflardaki din derslerinin, 
1950’de program içine alınmış olması, 
1951’de 7 yıllık İmam Hatip Okullarının 
açılması,  1953’te sınıf öğretmeni yetiştiren 
öğretmen okullarına zorunlu Din Bilgisi der-
si konulması. Bu dersler, öğretmen okulları-
na, ilkokul 4. ve 5. sınıflarda okutulan Din 
Bilgisi derslerini sınıf öğretmenleri okuttuğu 
için, onların bu konuda bilgilendirilmesi 
amacıyla konulmuştu. 

Keza 1956‘da ortaokullar ve diğer dengi 
okulların 1 ve 2. sınıflarına isteğe bağlı 
din dersleri konulması, 1959’da yedi yıllık 
İmam Hatip Okulları mezunlarını kabul 
edecek 4 yıllık Yüksek İslam Enstitüleri’nin 
açılması da yine önemli gelişmelerdir. 
Yüksek İslam Enstitülerinin kuruluş sebebi, 
orta ve dengi okullarla, öğretmen okullarına 
ehliyetli din dersi öğretmeni yetiştirmek, bu 
arada memleketin muhtaç olduğu müspet 
ve hayati bilgilerle mücehhez din bilginleri 
yetişmesine zemin hazırlamaktı.

Bu dönemde Yaygın din eğitimi açısından 
da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet 
sahası genişletilmiş, özellikle Kur’an kursu 
sayılarında hızlı bir artış yaşanmıştır. 1951-
1960 arası 1359 Kur’an kursu açılmıştır.

Demokrat Parti, 2 Mayıs 1954 seçimlerini 
ikinci defa, 27 Ekim 1957 seçimlerini ise 
üçüncü defa kazandı ve bu süre zarfında 
Adnan Menderes beş hükümet kurdu. Kuru-
lan beşinci hükümet 27 Mayıs 1960 ihtilali-
ne kadar iktidarda kaldı. 

27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle Adnan 
Menderes-Demokrat Parti dönemine son 
verildi. Darbenin hemen aynı günü Mil-
li Birlik Komitesi kuruldu ve başına Kara 
Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel getirildi 
ve 27 Mayıs 1960- 27 Ekim 1961 tarihleri 

(1950-1980)

Adnan Menderes
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arasında ülkeyi sivil olmayan bir yönetimle 
idare etti. Askerler tarafından hazırlanan 
1961 anayasasının yürürlüğe girmesinden 
sonra da Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanlığına getirildi. 

27 Mayıs 1960’ta yapılan askeri darbe 
sonrasında Demokrat Parti’nin önde gelen 
kadrolarının tümü tutuklandı. Bunlardan 
birçoğu idamla yargılandı. Yassıada’da 9 ay 
tutuklu kalan eski Başbakan Adnan Mende-
res orada yapılan bir dizi yargılama sonra-
sında 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı adasın-
da idam edildi. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da 
ondan bir gün önce idam edilmişti.

27 Mayıs askeri darbesi niçin yapıldı? 
Darbeyi yapanların açıklamalarına göre; 
“Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı 
rejimine ve kardeş kavgasına götürmesidir.” 
Ancak her darbede dile getirilen bu ve ben-
zeri gerekçeler, vatandaşları hiçbir zaman 
tatmin etmemiştir. İhtilalciler: “Yürürlükteki 
Anayasa’nın çiğnendiğini bu sebeple Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin müdahale ettiğini” id-
dia ederken darbe yapmak suretiyle kendile-
ri Anayasa’yı ihlal etmişler hatta bütünüyle 
rafa kaldırmışlardı. Seçilmiş Cumhurbaşka-
nı, Başbakan ve Milletvekilleri tutuklanarak 
Meclis feshedilmiş ve askerlerden oluşan 
“Milli Birlik Komitesi” kurulmuş iktidar bu 
komiteye geçmişti. 1960 Darbesi, ayrıca 
Cumhuriyet tarihinde yeni askeri darbelere 
ve müdahalelere de kapı aralamıştı. 

20 Kasım 1961’den 20 Şubat  1965’e kadar 
ülke, İsmet İnönü’nün başbakanlığında ku-
rulan üç koalisyon hükümeti ile yönetildi. 

İnönü’nün istifası üzerine, 1965 yılından 
itibaren Süleyman Demirel’li Adalet Partisi 
dönemi başladı. Bu parti 1969 yılına kadar 
iktidarda kaldı. 1969 genel seçimlerinin 
ardından Süleyman Demirel ikinci defa 
hükümet kurdu ve yıkılan-kurulan hükümet-
lerle 12 Mart 1971’e kadar ülkeyi yönetti. 

Bu dönemde 1967 yılında liselerin 1. ve 2. 
sınıflarına haftada birer saat ve isteğe bağ-
lı olmak üzere Din Bilgisi dersi konuldu. 
12.02.1971 tarihinde de Erzurum’da İslâmî 
İlimler Fakültesi adıyla bir fakülte açıldı.

12 Mart 1971 tarihinde dönemin ordu ko-
mutanlarından gelen ‘’muhtıra’’ üzerine Sü-
leyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. 

27 Mayıs İhtilâlinden itibaren İmam Hatip 
Okullarının orta kısımlarının kapatılarak lise 
düzeyinde bir meslek okulu olması, meslek 
dışında bir yönlenmeye engel olmak için sayı-
larının azaltılması gibi konular gündeme geldi, 
12 Mart 1971 muhtırasından sonra da bunlar 
gerçekleşti. Bu dönemde İmam Hatip Okulları-
nın orta kısımları kapatıldığı gibi Yüksek İslam 
Enstitüsü dışında bir yükseköğretim kurumuna 
gitmek isteyenler için, liselerden fark dersleri 
vererek ayrı bir diploma alınması şartı konuldu.

26 Mart 1971’de Nihat Erim Hükümeti kurul-
du. Ancak bu hükümetini de ömrü fazla uzun 
sürmedi. İstifa eden Nihat Erim hükümetinin 
yerine 22 Mayıs 1972 tarihinde Ferit Melen 
hükümeti kuruldu. Bir yıl sonra da 15 Nisan 
1973’te de Naim Talu hükümeti kuruldu. 14 
Ekim 1973 tarihinde artık hiçbir siyasi parti 

tek başına hükümet kuracak niceliğe sahip 
değildi. 26 Ocak 1974 tarihine kadar göre-
vini devam ettiren Naim Talu hükümetinin 
ardından 26 Ocak 1974 günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit’in 
Başbakanlığı ve Milli Selamet Partisi Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcılığını 
üstlendiği CHP+MSP koalisyonu kuruldu. Bu 
hükümet de görevini ancak 17 Kasım 1974 
tarihine kadar sürdürebildi.

Bu dönemde, 1974-1975 öğretim yılından 
itibaren uygulamaya konulmak üzere İmam 
Hatip Liselerinin kapatılmış olan orta kısımları 
üç yıl olarak tekrar açıldı. Ayrıca, ilkokul 4 ve 
5; ortaokulların 1, 2 ve 3; lise ve dengi okulla-
rın ise 1. ve 2. sınıflarına 1974-1975 öğretim 
yılından itibaren zorunlu Ahlâk dersi konuldu.

Ecevit Hükümetinin istifası üzerine 31 Mart 
1975 tarihinde Adalet Partisi Genel Başkanı 
Süleyman Demirel’in Başbakanlığında, Milli 
Selamet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ve Milliyet-
çi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan 
Türkeş’in Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
yardımcılığını üstlendiği dörtlü koalisyon 
(AP+MSP+CGP+MHP) kuruldu.

Bu dönemde 10.12.1975’te, İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının üniversite, akademi ve 
diğer yükseköğretim kurumlarına girişte, lise 
ve dengi meslek okulu mezunları gibi işlem 
görmeleri gerektiği hususu netlik kazandı. 
1976 tarihinde ise hem ortaokulların hem 

de liselerin üçüncü sınıflarına da din dersle-
ri yine isteğe bağlı olmak üzere ilâve edildi.

5 Haziran 1977’de halen hiçbir parti tek ba-
şına iktidar olacak güçte değildi. Dolayısıyla 
en fazla milletvekili olan Ecevit, 21 Haziran 
1977 tarihinde ikinci kez hükümet kurdu. 
Bu hükümetin süresi yalnızca bir ay oldu.

Takvimler 21 Temmuz 1977’yi gösterdiğinde 
Süleyman Demirel’in Başbakan, Necmettin 
Erbakan ile Alpaslan Türkeş’in koalisyon orta-
ğı olduğu hükümet kuruldu. (AP+MSP+M-
HP) Hükümet Milliyetçi Cephe olarak anıldı.

5 Ocak 1978 tarihinde bu sefer Bülent Ece-
vit hükümeti kuruldu. Ne var ki bu hüküme-
tin süresi de 12 Kasım 1979 tarihinde sona 
erdi. 12 Kasım 1979’da Demirel, Erbakan 
ve Turan Fevzioğlu (AP+MSP+CGP) bir 
koalisyon hükümeti kurdu. Bu parti de 12 
Eylül 1980 ihtilaline kadar devam edebildi.

1950-1980 döneminde değişen her yeni 
hükümetle birlikte devletin kabinesinin yanı 
sıra işleyişi de değişti. Uzun yıllar rayına 
oturamayan devlet düzeni, korunamayan 
istikrarın da sebebi oldu. Askeri ihtilaller, 
darağaçları, muhtıralar, koalisyonlar, öğrenci 
ve gençlik çatışmaları, sağ sol kavgaları ve is-
tikrarsızlık dönemin anahtar kelimeleri oldu. 

Bitmek bilmeyen sancılarla geçen uzunca 
bir 30 yıldan sonra, 12 Eylül 1980’de ülke 
yine, bir darbeye şahit oldu. Bakalım be 
sefer darbenin gerekçesi neydi? Göreceğiz 
onu da nasipse…

Bülent Ecevit

Süleyman Demirel Necmettin Erbakan

Alpaslan Türkeş
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SORULAR
1) ”Sonra elbette onlara önlerinden,arkalarından,
sağlarından,sollarından sokulacağım ve sen,çok-
larını ……..lerden bulmayacaksın!”dedi. (Araf 17) 
Boşluğa gelmesi gereken kelime
2) Al-i İmran suresinde Müslümanlara meleklerin 
yardımının gönderildiği bildirilen savaş
3) Uhud savaşında şehid edilen,Rasulullah’ın amcası
 ve süt kardeşi olan sahabi (Hz….)
4) Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşme-
yeceğini  İfade eden hakkında ayet-i kerime de 
bulunan ifade
5) Ramazan bayramının diğer adı(….Bayramı)
6) Kur’an’da şükrün zıddı
7) Muavizeteyn surelerinden biri
8) Orucun farz kılındığı ayetin içinde bulunduğu 
sure
9) Hz. Peygambere hizmette bulunan çocuk 
sahabi  (Hz….)
10 )Malının tamamını tasadduk ederek fedakarlık 
gösteren bir sahabi (Hz….)
11) “Kur’an, Mekke’de nazil oldu,……’de okundu,
İstanbul’da yazıldı.” İfadesinde boşluğa gelmesi 
gereken kelime
12) Baybars’ın,Moğollara karşı kazandığı zaferlerden 
sonra aldığı unvan
13) Peygamberimiz(as)’in “Ben iki kurbanlığın oğlu-
yum.” Buyurduğu kurbanlıklardan biri (Hz. …)

Cevap Anahtarı: 1) Şükreden 2) Bedir 3) Hz. Hamza 4) İnşaallah 5) Fıtır 6) Nankörlük 7) Nas 

8) Bakara 9) Enes 10) Hz.Ebu Bekir 11) Kahire 12) Seyfeddin 13) Hz.İsmail Ayet: De ki: 

Baksanıza, eğer suyunuz çekilse size kim bir akarsu getirebilir?  ( Mülk Suresi 30 )

( Mülk Suresi 30 )
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