
tSMAlL HAMt DANÎŞMEND 

Cîarb Menba'larma Göre 

ESKİ TÜRK SECİYYE 
VE 

AHLÂKI 

ÜÇÜNCÜ BASKI 

Beyazıt PK. 5 Tel: 22 8144 
İ S T A N B U L 





Î S T A N B U L K Î T A B E V t Y A Y I N L A R I ; 46 

T A R I H K I T A P L A R ı DtZlSl : 4 

19 8 2 
Dizgi, basla : 

FATİH YAYINEVİ MATBAASI 
AUbaba Türbe Sök. Np, 2V3 
Nuruoşmaıılye ^ İSTANBUL 

Telefon : n 23 72 



T A R İ H Î BAHİSLER 
«GARP MENBA'LABINA GÖRE ESKİ TtTRK 

SECİYYE ve AHLAKI» (1) 

Büyük bir medeniyet kurmuş olan Osmanlı Türkle
ri, asırlarca üç kıtada hükümran olmuşlar ve girdikleri 
memleketlere insan hakları, dinlerde serbestlik ve mede
niyet getirmişlerdir. Bugün, terkettiğimiz eski memle
ketlerde medeniyetimizin ve içtimaî hayatımızın izleri, 
hâlâ canlılığını muhafaza etmektedir. Yükselme devirle
rinde, Osmanlı cemiyetinin büyük vasıflarmdan birini 
sağlam bir ahlâk prensibi teşkil ediyordu, İnhitata doğ
ru, bu ahlâk prensiplerinin sarsıldığı ve cemiyetin bu 
yüzden çözülmeğe başladığı görülmektedir. Bize göre, 
yabancı ülkelerde Türk hükümranhğmı asırlarca payi
dar eden kuvvet bu ahlâk ve seciye üstünlüğüdür. 

Bir muharririmiz, yalnız garp kaynaklarına müraca
at ederek ccEski Türk Seciyye ve Ahlâkı» nı muhtelif yön
lerden izah eden bir eser vücude getirmiştir. Bu eserin 
bilhassa genç nesiler tarafmdan, dikkatle okunması ve 
mazimiz hakkında esaslı bilgiler edinilmesi pek faydalı 
olur, kanaatindeyiz. 

Kitap, «Eski Türkün En Muhteşem Cephesi» mu-
kaddemesinden sonraşu fasılları ihtiva etmektedir: « 1 — 
Zabıta vukuatı olmıyan rnemleket; I I — Eşsiz doğruluk 
ve namus; I I I — Edep, haya ve tevazu; I V — Dünyanm 
en kibar, en nazik, en terbiyeli milleti; V — Eski Türk
lerin bilmedikleri fenahklar; V I — Eski Türk Seciyye ve 
Ahlâkının ulviyeti; V I I — Ağırbaşlılık, ciddiyet ve vekâr; 
V I I I — Aile terbiyesinin esasları: Büyüklere hürmet ve 
itaat, küçüklere şefkat ve muhabbet; I X — İyilik, insani-

( 1 ) Cumhuriyet Gazetesi. 26 Temmuz 1961: Halûk Y. Şeh-
suvaroğlu. 
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yet, merhamet ve taassupsuzluk; X — Eski Türklerin bü
tün insanlığa şamil hayrat ve hasenatı; X I — Eski Türk 
temizliği ile kanaatkârhğı ve bunlarm sıhhî neticeleri; 
X I I — Mukadderata imanla tevekkülden mütevellit şeca
at ve istikbâl endişesizliği; X I I I — Hayvanlarla ağaçlara 
karşı eski Türk şefkat ve merhameti ve bundan dolayı 
avcılığın menfur sayılması; X I V — Eski Türkün mert
liği, sözünde sebatı ve ahdinde vefası; X V — Eski Türk 
ruhunun üç unsuru: Kuvvet ve kudret, fevkalâde şecaat 
ve üstünlük şuuru. X V I — Dilencisiz memleket: Eski 
Türkiye. X V I I — Eski Türklerle yeni Türkler arasında
ki farklar.» 

Türklerin doğruluk ve namusları faslında, A. de 
la Motraye'm «Voyages en Europe, Asie, et Afrique» 
ismindeki eserinde eski Türkün bu yüksek vasfı şöyle 
anlatılır: «Türklerin namuskârhğını teslim etmek sure
tiyle kendim için vazife bildiğim hakkın ihkakında bir 
an hile tereddüt edemfmı. Bir çok tanıdıklarımın ve bil
hassa daimî dalgınlığımın dolayı herkesten fazla benim 
ba§ıma gelmiş bir hal vardır: Muhtelif dükkânlardan 
öteberi satın alırken para vermek için koynumdan çıkar
dığım kesemi veyahut vakti anlamak için baktığım sa
atimi eşya yığınları arasında unuttuğum çok olmuştur. 
Bozan da vereceğim paranın iki mislini bıraktıktan son
ra, dükkâncınm mallarını ortadan kaldırıp yanlışlıkla 
fazla verdiğim parayı görmesine vahit kalmadan çekilip 
gittiğim olurdu, tşte bu dalgınlığıma rağmen Türk dük
kânlarında hiç bir zaman tek bir meteliğim kaybolma-
ıntştır. Çünkü o gibi vaziyetlerde dükkâncikır peşimden 
adam koşturmuşlar ve hattâ eğer dalgmlığımm netice
sini anladıktan sonra dükkâna dönm,emişsem unuttuğum 
şeyi iade için ikâmetgâhımın 'tmhmduğu Bey oğluna kOr 
dar adam gönderip bir çok defalar beni aratm/ışlardır.» 



Yine aynı fasılda Mouradgea d'Ohsson'nun, «Tab-
leau general de I'Empire Othoman» adlı eserinden alman 
satırlarda şöyle denilmektedir: 

«Osmanlı TürTcteri, diğer faziletleri Tcadar namus-
kârUk, dürüstlük ve doğruluk gihi Kur'âmn en kuvvetli 
ahkâmına dayanan meziyetleri itibariyle de şayanı tah-
dirdirler. Osmanlı Türklerinin medr-hü-sena edilecek me
ziyetlerinden hiri de verdikleri söze umumiyyetle sadık 
ölmalan, hemcinslerini aldatmaktan ve emniyeti suiistir 
mxıl ile insanların sade-diUiğinden istifadeye kalhışmoMm 
vĞyahut safderunluğunu istismar etmekten vicdan aza-
Tn duymadandır.» 

«Dünyanın en kibar, en nazik ve en terbiyeli miUeti» 
faslında, muhtelif müelliflerden örnekler verilmiştir. 
Bunlar arasmda A. L. Castellan.m «Lettres sur la Gr^ce, 
I'Hellespont et Constantimople» adlı eserinden alman şu 
satırlar dikkati çekmektedir: «Son derece naziktirler. 
Adeta bir harb halini andvran kan§ık>lıklar içinde bir in
san hiç bir hakarete uğramadan ve hattâ hiç hir küfür 
sözü işitmeden hedef ine vardığıruı görünce hayretler için
de katır.» 

«Eski TürJderin bihnediMeri fenalıJOar» faslmda 
Du Loir'm «Les voyages du Sieur Du Loir» isimli eserin
den alman şu cümleler dikkat çekicidir: «öfke ile intU 
kam hissinin rruûmüü olduğu kadar krnnarbazhğm da 
tabiî bir neticesi olan küfürbazlık Hıristiyan mcTnleket-
lerinde müthiş surette ve tamamiyle kâfirce sarfedilip 
durduğu halde, Türkiyenin ne sokaMannda duyulabilir, 
ne de evlerinde işitilir. Bu halin bizim yüzlerimizi kızar-
taculc ve bizi hayretler içindie bırakacak tarafı da şudur 
k' .İrTüerm ycünız ağızlarında değil, dillerinde de kü
für kelimeleri yoktur. Onlar yalmz (VatktM) diye Al-
laha kasem ederler.» 
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iyilik, insaniyet, merhamet ve taassupsuzluk faslm
da gene aynı müellifin şu satırlan ibretle okunmağa de
ğer. 

«Türklere gelince, sise §unû söyliyebilirim ki, onkun 
bazı kimselerin tasavvur ettikleri gibi kaba ve vahşi zan-
netmemeîidir. Eğer örf ve âdet sahasında hakkaniyet 
nezaketten miiJmnse, her halde Türkler de bizim kadar 
iyi adarnktrdır. Yaradılıştan iyidiler. Bu hallerini ikli
min tesirinden mütevellit zamietmemelidir. Çüvikü Rum
lar da aynı memlekette dümfaya geldiMeri halde mizaç 
itibariyle Türklerden o ka-dar farklıdırlar ki, atalannm 
ancak fena huylarına, yani hilekârMdarma, hainliklerine 
ve benlik gururuna varis olmuşlardır. Türkler bilâJds 
son derece samimî ve mütevazi insanlardır. Hemen her 
ferdi, her yerde ihtiras ve cimrilikle malûl olan saray 
adamları: Devirmeler istisna edilmek şartiyle, Türkle
rin en bariz vasıflan sadelik ve hulûs ile misli görülme
miş bir açık yüreJdiliktir.» 

Ahlâk krizlerinin maşerî olduğunda şüphe yoktur. 
Büyük dünya hâdiselerinin sonunda her memlekette, 
ahlâkî tereddiler görülmüştür. Devletler, türlü yollardan 
ahlâk krizlerini önlemeğe gayretler sarfetmişlerdir. Biz, 
İsmail Hâmi Danişmend'in, adı geçen eserinde de belir
tildiği gibi, yalnız büyük zaferlerin, büyük bir medeni
yetin varisi değil, aynı zamanda, büyük ahlâk prensip
lerinin, kuvvetli bir seciyenin de varisiyiz Mazimizin 
güzelliklerini ihya etmek ve onlan benimsemek kuvve
timiz olmalıdır. 

Halûk Y. ŞEHSUVABOĞLU 



ESKİ TÜRKÜN EN MUHTEŞEM CEPHESİ 

Dünyanın üç kıt'asma hâkim olduktan sonra dör-
düncüs'üne de el atan ve en mühim denizlerle adalara 
hâkim olan eski Türklerin bugün hatırlarda kalan yegâ
ne büyük meziyyetleri asırlarca Avrupa, Asya ve Afrika 
milletlerini titreten eşsiz şecaat ve cesaretlerinden iba
rettir. Düşmanlarımızı bile hayran eden bu yüksek kud
retin çok büyük bir ırkî kaabiliyyet olduğunda şüphe 
yoktur; fakat Türk ırkının şecaat ve cesaretinden başka 
bir çok ımutulmuş meziyyetleri daha vardır: Bunların 
bir çokları muhtelif -sebeplerle hafızalardan artık silinmiş 
gibidir. Bu maddî ve mânevi vasıf larm eski Şark ve Garp 
menbâlarmda akisler bırakacak kadar dünyaya ün salan
ları içinde çok yüksek bir zekâ seviyyesiyle maddî ve ma
nevî güzellik, temizlik ve üstün bir teşkilâtçılık gibi maz-
hariyyetler en başta gelenlerdir. Meselâ Milâdın On-bi-
rinci asrındaki ilk Haçlı seferine bizzat iştirak etmiş ano
nim' bir müellifin Lâtince yazdığı «Gesta Franconın et 
alionun Hierosolinütanonım» ismindeki Ehl-i-Salip tari
hinde eski Türklerin şecaatleri kadar ferasetleri de şöyle 
izah edilir (Profesör Louis Brehier'nin Lâtince metniyle 
berabeç neşrettiği «Histoire aıiönyme de la premlere Cro-
isade» ismindeki Fransızca tereemesi, 1924 Paris tab'ı, 
S. 51) : 

«Türklerin yüksek zelmlanm ve cengâverlik kcuıM-
Uyyefleriyle çecâatlermi tasvire cür'et edecek dereceler
de âlim ve hâkim olduğunu Mm iddia edebilir?» 

Milâdın Dokuzuncu asrmda yaşamış olan meşhur 
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Arap müellifi (El-Câhız) da eski Türk fetâjıet ve basi
retini şu zarif cümlesiyle tasvir etmiştir (Sauvaget, «ffis-
toriens arabes», 1946 Paris tab'ı, S. 8) : 

«Türke gelince, onun iki çift gözü vardır: Bir çifti 
önde, öteki de baştnm arkasındadır». 

Ayni eserin 9 uncu sahifesinde de (Câhız) bir çok 
kaabiliyetleri cem'eden eski Türkü şöyle tasvir etmek
tedir: 

«0_, tek başına bütün bir cem'iyyet demektir». 
Milâdm On-ikinci asrında yaşamış olan Antakya Ya' 

kubî patriki (Süryânî Mîkâîl=Michel le Syrien) de meş
hur Vakaayi'nâmesinde bu eski Türk meziyyetini şöyle 
anlatır (Chabot'nun Fransızca «Chronique» ismindeki 
tereemesi, CUt 3,1905 Paris tab'ı. S; 152) : 

«Türkler hayatlarını teşkilâtlandvrmakta gayet akd-
h ve mahirdirler». 

Atalarımızın şecaat ve cesaretleri, zekâ ve basîretle-
riyle teşkilâtçılık kaabiliyyetleri gibi dünyaya ün salmış 
mânevi meziyyetlerine mukabil, maddî güzellikleri de bü
tün Şark milletlerinin tarih ve edebiyat menbâlannda bir 
çok akisler bırakmıştır: Garp estetiğince eski Yunan tipi 
ne ise, Şark estetiğince de eski Türk tipi odur. Onun için 
Avrupa'da her şeyden evvel «Kuvvet» timsâli olan eski 
Türk, Asya'da her şeyden evvel «Güzellik» timsâlidir. Me
selâ bundan dokuz asır evvelki muhteşem Türk tipini çok 
yakından tedkik etmiş olan meşhur Arap şâiri (Ebu-îs-
hak il-Gazzî), Türk ırkımn şecaat ve cesaretle fevkalâde 
güzellik gibi Şark'da ve Garp'da mesel ve misâl hâline 
gelen en bariz vasıf larmı şu zarif kıt'asmda ne güzel kar
şılaştırmıştır (İbn-ül-Esîr, "El-Kâmil fi târih", C. 10, S. 
254) : 



Yâni: «Türk askerinden hir bölük yiğit hücuma kal
kınca, onların naaralan yanında yîldurımın ne gürültüsü 
duyulur, ne ismi akla gelir! Bu millet, öyle bir millettir 
M eğer güler yüzle karşılanacak olursa güzellik itibariy
le meleklere benzer ve eğer üzerine hücum edilecek olur
sa, ifrit kesiliri». 

İran'ın en büyük lirik şâiri (Hâfız-ı Şîrâzî) nin bir 
gazelinde Türk ırkının hem beyaz rengine, hem fevkalâde 
güzelliğine çok zarif bir îmâyı ihtiva eden şu bej^i (d'-
Herbelot), (J, B. Nicolas) vesaire gibi bir çok müsteşrik
ler iktibas ye izah etmişlerdir (Divân-ı Hafız, 1256 Bulak 
tab'ı, S. 5) : 

Yâni: «Şîrâz'm o parlak güzeli bizim gönlümüzü hoş-
nud edecek olursa, biz de onun o kara benine Semerkand'-
la Buhârâ'yı fedâ ederiz». 

(Hafız) m bu meşhur beytinde iki kavm ismi vardu: 
ve bunlar Acem dilindeki mecazî mânâlanyla birbirine 
zıd iki sıfat şeklinde kullamimıştır: Çünki Acemcede 
«Türk» ismi Türk ırkımn beyazlığıyla güzelliğinden ki
naye olarsık yerine göre «beyaz», «parlak», «güzel» ve 
«sevgili» mânâlarını ifâde etiği gibi, «Hindu» kelimesi 
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de Hintlilerin koyu esmerliğinden dolayı «siyah» mânâ
sına gelir; «Türk» bir çehre üzerinde «Hindu» bir ben, 
beyaz bir yüzde siyah bir benek demektir! Acemcede 
«Türk» isminin bu mecazî mânâlarım te'yid eden bir 
çok deliller vardır: Meselâ güneşe, aya ve diğer bir çok 
yıldızlara bile hep «Türk» ismi verilmiştir (Bürhân-ı 
kaatı' 1302 istanbul tab'ı, S. 111) : 

Türk-i mîmrûz = Âftâb-ı âlemfürûzdur. 
Türk-i Çîn = Âftâbdan kinayedir. 
Türk-i hisârî = Şems-ü-kamerden kmâyedir. 
Türk-i felek = Merrih yıldızıdır. 
Türk-i muarbed = Merrih yıldızıdır. 
Türkân-ı çarh = Seb'a-i seyyareden kinayedir. 
Bu misâllerde güneş, ay ve yıldızlar gibi parlak şey

lere hep «Türk» isminin verilmesi eski Türk tipinin «Gü-
zelUk», «Beyazlık» ve «Parlaklık» mefhumlarım en mü
kemmel, temsil eden tip olmasmdandır ve (Hafız) m bey
tinde «Türk» ve «Hindu» kelimeleriyle yapılan tezâd 
oyunu da işte bununla izah edilmektedir. 

Acem şi'rinde «Türk» isminin bu parlak mânâlarda 
kullanılması yalnız (Hafız) a münhasır değildir; ondan 
evvel ve sonra daha bir çok şâirler bu kelimeyi hep o mâ
nâlarda kullanmışlardır; meselâ meşhur (Ömer Hay-
yâm) m rubailerinde de vardır. Fransa'nın Reşt konso
losu ve (Hayyâm) m Fransız mütercimi (J. B. Nicolas) 
nın «Les Quatrarns de Kheyam» ismindeki eserinin 1876 
Paris tab'ımn 61 inci sahifesindeki 2 numarah haşiyede 
böyle bir rübâî münâsebetiyle mesele şöyle izah edilir: 

«Türk kadın veyahut erkeği îranhlarm nazarmda 
güzellik timsâlidir». 

Eski Türk şecaat ve cesaretinin ve yüksek zekâsiyle 
teşkilâtçılığmm Avrupa, Asya, Afrika ve hattâ Okyanus
ya fütûhâtiyle neticelenip beşer tarihinde yeni devirler 
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açması bütün millî ve umuriıî tarihleri doldurmak sure
tiyle Türk'ü yeryüzünde bir kuvvet ve kudret timsâli hâ
line getirirken, ırkî tipinin eşsiz güzelliği de Asya millet
lerinin gönüllerini teshir ederek şiirleriye masallarında 
ve hattâ millî efsânelerinde tükenmez izler bırakmıştır. 
Fakat, atalanmızm bütün bu tarihî ve ırkî meziyyetleriy-
le güzelliklerini gölgede bu>akan büsbütün laaşka bir 
mazhariyyetleri vardır ve o da tnânevî güzellikleridir: 
Bugün tamamiyle ımutulan eski Türk seciyye ve ahlâkı, 
Hıristiyan ve düşman Avrupa milletlerini bile asırlarca 
ecdadımıza hayran eden ve muhteşem cephemizdir! Be
şer tarihinde hiç bir millet, eski Türk cemiyeti kadar 
melekieşememiştir. Muhtelif Avrupa milletlerine mensup 
müdekkikler asırlar boyunca Türkiye'ye gelip Osmanlı 
câmiasımn başında bulunan Türk milletini yıllarca ted-
kik etmek suretiyle bir çok eserler bırakmışlar ve birbir
lerinden bihaber olan bu muhtelif asırlarla muhtelif 
milletlerin ekseriyyâ husûmet hisleriyle meşbû' müellif
leri nihayçt hakikati i'tirâfa mecbur olarak Türk seciy
ye ve ahlâkmm ulviyyeti hususunda hiç farkında bile 
olmayarak hep birbirlerini te'yid etmişlerdir. 

Bu müdekkıklerin bir çoğu, eski Türkün Garp âlemi
ni asırlarca hayran bırakan manevî cephe azametini 
Kur'ân-ı-Kerîm'e medjoın olduğunda da müttefiktir. Bu 
hükmün doğruluğunda hiç şüphe yoktur. Ancak, şu ha
kikati de unutmamalıdır ki, diğer Müslüman milletler 
o manevî ve ahlâkî seviyyeye o derece yükselememişler-
dir. Her halde bunun sebebi, tıpkı zekâ, şecaat ve cesa
ret, teşkilâtçılık ve güzellik gibi ırkî kaabiliyyetler kabi
linden bir âmilde aranmalıdır: Çünki eski Çinj Bizans, 
İran, Süryânî ve Arab menbâlanndaki izahattan anlaşıl-
dığma göre, Türk ırkının İslâmiyyetten evvelki devirler
de de ahlâkî seviyyesi diğer milletlerden çok üstündür: 
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Hilekârlık, ihtikâr, zina vesaire gibi yüz kızartıcı hare
ketlerden münezzeh olduklarında ümumiyyetle ittifak 
edilir; meselâ «Süryânî Mîkâîl vakaayi'nâmesi» nin yu
karda bahsi geçen cildinin ayni sahif esinde o devirlerden 
bahsedilirken bu nokta şöyle tavzih edilmektedir: 

«Türklerin meziyyetlerî vardtr. HUekârhkla sahte
kârlık bilmezler ve doğruluktan ayrılmazlar. Kart-kocoi 
ihanetinden çekinirler, onun için Türkler arasında zinâ 
ender bir şeydir: Bunım sebebi, Türk kanunkmmn ikinci 
ve iiçüncü defa evlenmeyi, yâni teaddüd-i-zevcâtı m.en'et-
memesidir». 

Böyle bir ırkın İslâm ahlâkıyyâtını bütün milletler
den daha kolay benimsemesi pek tabiîdir; işte bundan 
dolayı, aşağıda gözden geçireceğimiz hıristiyan Garp 
menbâlannm asırlarca birbirini te'yid ederek tasvir et
tikleri ulvî' seciyye ve ahlâk, ırkî ve dinî İki temele da
yanmış demektir. Eski Türkler işte öyle bir seciyye ve 
ahlâk ile evvelâ kendi nefislerine ve ondan sonra da 
Şark'a, Garb'a hâkim olmuşlardır. 
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Z A B I T A V U K U A T I O L M A Y A N MEMLEKET 

« Bu memleket, Osmanlı imparatorluğunun Anadolu 
ile istanbul havalisine münhasır olan kısmıdır. Bu saha
da ender olarak vukua gelen zabıta vukuatının umumiy
yetle hıristiyan unsurlar ve bilhassa Rumlar tarafından 
tertib edildiği tesbit olunmuştur. On-yedinci asnn orta
larından On-dokuzuncu asrın sonlarına kadar vaziyeti 
tedkik etmiş olan Garp seyyahlarıyla müdekkıklerinin 
aşağıda gözden geçireceğimiz ifâdeleri bu hususta hiç 
bir tereddüde imkân bırakmıyacak kadar vazıh ve kaf
idir. 

Bu müelliflerin birincisi olarak ele aldığımız Fran
sız seyyahı (Du Lo i r ) , seyahat intıbâlanm 28 Teşrinisani 
1639 tarihinden 13 Haziran 1641 tarihine kadar memle
ketine gönderdiği on mektupla ifâde etmiş ve bunlar 
1654 tarihinde «Les voyages du sieur Du Loir» ismiyle 
Paris'de bir seyahatname hâlinde neşredilmiştir. Bu ese
rin 188 inci sahifesinde mevzûumuzu alâkadar eden şu 
izahata tesadüf edilir: 

« . . . Bu memlekette hemen hiç bir cinayet vak'ası du
yulmaz; eğer bir iki fevkalâde vak'a zuhur edecek olursa, 
onlar da ya ânî bir feveran neticelerinden veyahut yol 
kesen haydutların şekavetlerinden ibarettir». 

Gene Fransız seyyahlarından (Grelot) nun «Rela-
tion nouvelle d'un voyage de Constantinople» ismiyle 
1680 tarihinde Paris'de neşredilmiş olan seyahatnamesi
nin 236 ncı sahifesinde de şu mühim kayde tesadüf edilir: 
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«Vaktiyle RomaUlann yaptığı gibi halkın hamama 
gidebileceğini ilân eden çan sesini beklemiye artık lüzum 
yoktur; Türk hamamkm. sabahın saat dördünden itiba
ren açılır ve ofncâk akşam sekize doğru kapamr; bütün 
bu müddet zarfında hamamda hiç bir zaman hiç bir gürül
tü ve kavga olmaz, hiç kimsenin elbisesi yahut kesesi ça^ 
Immaz ve (Lâtin şâiri) Ovide'in elbiselerini muhafaza 
için kapıda beklemesini istediği bekçiye de hacet olmaz». 

Baltacı^hm Prut Seferi esnasında bir müddet Osman
lı ordugâhmda da bulunmuş olan meşhur seyyah (A. de 
la Motraye) İn «Voyages en Europe, Asie et Afrique>} is
mindeki iki ciltlik seyahatnamesinin 1727 de neşredilen 
La Haye tab'ınm birinci cildinin 258 inci sahifesinde de 
şu mühim kayde tesadüf edilir: 

«Hırsızlara gelince, bımlar istanbul'da son derece nâ
dirdir: Ben Türkiye'de takriben on dört sene kaldığım 
halde, bu müddet zarfında hiç hir hırsızın OTOAM ceza gör
düğünü işitmedim. Yol kesen haydutların cezası kazıktır. 
Ben bu memlekette geçirdiğim müddet zarfında yalmz 
altı haydudun kazıklandığını işittim: Onlar da hep Rum 
cinsindendi. Türkiye'de yankesicinin ne olduğu malûm 
değildir: Onun için ceplerin el-çabukluğundan korkusu 
yoktur». 

On-sekizinci asırda İngiltere'nin istanbul sefirliğin
de bulunmuş bir Türk ve İslâm düşmanı vardır: (Sir Ja
mes Porter) ismindeki bu devlet ve millet düşmanımızın 
«Observations sur la religion, le loix, le gouvemeıneııt et 
les moeurs des Turcs» ismiyle Fransızcaya terceme edi
len tedkiknâmesi bir çok hakikatlerin i'tirâfı bakımın
dan fevkalâde mühimdir; 1769 da Londra'da neşredilen 
bu iki ciltlik eserin İkinci cildinin 51 - 53 üncü sahifele-
rindeki şu izâhât adetâ bir düşman i'tlrafnâmesine ben
zetilebilir: 
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«Türkiye'de yol-kesme vak'alarıyla ev soygunculuk
ları ve hattâ döUmdtncılıJc ve yankesicilik vak'alan ade
tâ meçhul gibidir. Harp hâlinde olsun, sulh hâlinde ol
sun, yollar da evler kodar emindir; bilhassa ana-yollan 
tâkib ederek tekmil imparatorluk arazisini en mutlak bir 
emniyet içinde baştan başa kat'etmek her zarmn kaahil-
dir; dâinü bir seyr-ü-seferle yolcu aâjedinin çoTüuğuna 
rağmen vukuatın fevkalâde azlığına hayret' etmemek kaa-
Ml değildir; bir çok yıllar içinde ancak bir tek vak'ayla te
sadüf edilebilir. 

Bu emniyet ve mmûniyyetin vaktiyle ingiltere'de de 
uzun zaman devam etmiş olan onarlik ve yüzerlik taksi
mat usulünden mütevellid olmak ihtimali vardır. Bütün 
Türk imparatorluğu işte bu usule göre her biri kendi sa
hasında işlenen hırsızlıklarla cinayetlerden mes'ul sayı
lacak bir çok dâirelere taksim edilmiş olduğu gibi, bu 
noktada adalet ahkâmı da sür'at ve şiddetle tatbik edil
mekte olduğu için, zabıta vukuatının önünü almakta bü
yük bir dikkat ve i'tinâ gösterilmektedir. En ehemmiyet
siz bir şikâyet üzerine meseleyi tahkik için Bâb-ı-Âlî er-
kânmdan biri derhal yola çikanimakta ve alâkadar in
zibat sahası kendini tebriye etse bile tahkikat masrafım 
te'diyeye mecbur tutulduğu için, Bâb-ı-AU mümessili son 
akçasına kadar hepsini tahsil etmeden avdet etmemekte
dir. 

Bununla beraber, aşağı tabakalara mensub olan Türk
lerin ceza korkusundan daha yüksek bir sebepten dolayı 
suç işlemekten çekinmekte olmalan lâ^m gelir. O kadar 
geniş bir memlekette imparatorluğun bir ucundan öbür 
ucuna bir çok yollardan gidilebildiği için, yakam ele ver
meksizin hırsızlık da yapılabilir, adam da öldürülebilir; 
o takdirde milerimlerin ussak bir vilâyete iltica etmeleri 
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i§ten hile değildir ve beşer basiretinin hu gibi hareketle
re mâni' olmak imkân ve ihtimâli yoktur. 

Kendi milli kıyafetiyle tek babına seyahat eden hir 
frenkle tanıştım: Bu seyyah İran'a karşı sevkedilmek 
üzere toplanmış bir Türk ordusunun etrafında dönüp do^ 
lastiği ve hattâ boydan boya ordunun içinden geçip gitti
ği halde kendisinden tek bir suâl sorulmamış ve hir an 
hile yolundan alıkonulmamıştır. 

İster Türkler hırsızlığı insanlığa yakışmıyacak men
fur hir hareket sayarak alçaklık ve şerefsizlik addetsin
ler, ister kanunun pek kaahir olmayan şiddetinden haki
katen yilmış olsunlar, her Mide şurası muhakkaktır ki. 
istanbul'da Türkler tarafından işlenmiş yankesicilik, do^ 
landıncilik ve soygunculuk vak'alan son derece nâdirdir. 
İnsan hu şehirde Bulgarlardan sakınmalıdır, çünki onla
rın eJcserisi hîlekâr ve dolandırıcıdır; bununla beraber, 
bütün bmlara rağmen istanbul'da huzur ve emniyet için
de yaşamak ve kapulannt hemen her zaman ardına 7ca-
dar açık bırakmak kaabildir». 

İlkönce Avusturya hizmetine girdikten sonra Üçün
cü Ahmed devrinde Türkiye'ye iltica etmiş ve Osmanlı 
hizmetine de girmiş olan Fransız generallerinden (Com-
te de Bonneval) in 1740 tarihinde Francfort'da basılan 
KAnecdotes venitiennes et turques ou !nouveaux memoires 
du comte de Bonneval» ismindeki eserinin birinci cildi
nin 215 inci sahifesinde Türklerle Rumlar ve Frenkler 
arasmda şöyle bir mukayeseye tesadüf edilir: 

«Haksızlık, murabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gi
bi suçlar Türkler arasında adetâ rhechul cinayetlerdir: 
Hâsılı ister vicdanî bir akideden, ister ceza korkusundan 
müteveUid olsun, o kadar dürüstlük gösterirler ki, insan 
çok defa Türklerin doğrulvMarma hayran kalır*. 
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Bu memlekette yaşayan Hıristiyanlar ve Mlhassa 
Rumlar öyle değildir: Sık sık çarpüdıklan cezalara rağ
men bunlar hıristiyanlığm safvetini ihlâl eden bir ahlâk
sızlık içinde yaşarlar. Türk Adliyesinin salâhiyyet dâi
resine dâhil olmayan Frenklere gelince, ben kendimi on
ların harekâtı hakkında mutlak bir sükût ile mükellef 
biliyorum: Bu mevzuun tedkiki pek eğlenceli olabilirse 
de, o hususta ağız açmamayı tercih ederim...». 

Tıpkı yukarda bahsi geçen İngiliz sefiri (Sir James 
Porter) gibi şiddetli bir Türk ve İslâm düşmanı daha var
dır: (Guer) isminde bir avukat olan bu eski düşmanımı
zın «Moeurs et usages des Turcs» ismiyle Paris'de neşre
dilen iki büyük ciltlik eserinin 1747 de çıkan ikinci cildi
nin 188 inci sahifesinde de şu tuhaf i'tirâfa tesadüf edil
mektedir: 

«Gerek istanbul'da, gerek Osmanlı imparatorlusunun 
bütün şehirlerinde hüküm süren emniyet ve âsâyiş, hiç 
bir tereddüde imkân bırakmıyacak surette isbât etmek
tedir ki, Türkler hiç bir zaman görülmemiş bir derecede 
medenîdirler ve o kadar uzun zaman haklı olarak (!) it
ham edilmelerine sebeb olan mahut barbarlıkla artık he
men hiç bir alâkalan kalmamıştır». 

On-dokuzuncu asrın başlarında Türkiye'ye gelmiş ve 
memleketimiz hakkında muhtelif eserler neşretmiş olan 
Fransız müelliflerinden (A. L. Castellan) ın 1811 de neş
rolunan «Lettres sur la Grece, I'Hellespont et Constanti
nople» ismindeki eserinin ikinci cildinin 221 inci sahife
sinde o zamanki Türk Zabıta ve Adliyesinin sür'at ve şid
detini gösteren misaller zikredildikten sonra netice şöy
le anlatılır: 

« . . . Bu şiddet misaMerimn cinayet vaküalanm, gayet 

Eîsild Tflric Seciyye ve Ahlâkı — '2 
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nâdir Ur hâle getirmek gibi büyük bir faydası vardır, 
istanbul'da gimdüz olduğu gibi geceleyin de insan hiç bir 
mürettep taarruz korkusu olmadan dolaşabilir. Zâten 
ahâli bilhassa evlerde hvrsizhk vak'alan olmamasına bü
yük bir takayyütle i'tinâ gösterir: Çünki öyle hir vak'a 
cereyan eden sokağın bütim senleri çalınan malın toz-
miniyle mükelleftir». 

Buraya .kadar gözden geçirdiğimiz müelliflerin bah
settikleri fevkalâde emniyet ve âsâyiş yalnız istanbul'a 
veyahut büyük şehirlere münh,asır zannedilmemelidir: 
Köylerle Türkmen aşiretleri arasında da ayni ahlâk ul-
viyyetinin hüküm sürmesi ayni emniyeti ayni derecede 
te'min eden millî bir âmildir. İngiliz müelliflerinden 
(Charles Mac-Farlane), «Costahtinople et la Turquie» 
ismiyle Fransızcaya terceme edilen iki ciltlik eserinin 
1829 Paris tab'ınm birinci cildinin 360 mcı sahifesinde 
bizzat şâhid olduğu ve vaziyeti bir Türkmen kulübesin
de geçirdiği geceden bahsederken şöyle anlatır: 

«Vahğiyâne tavırlanna rağmen, bana çok nezâltei 
ve hattâ hürmet gösterdiler; o kötü kulübedeki barbar
ların arasında Avrupa'nın en güzel otelinde olduğu kadar 
emniyet içinde bulunuyordum». 

(A. Brayer) isminde bir Fransız doktoru istanbul'da 
yıllarca kalıp çok esaslı tedkiklerde bulunduktan sonra 
«Neuf âîinees â Constantinople» isminde iki ciltlik bir 
eser neşretmiştir: 1836 tarihinde Paris'de neşredilen bu 
kıymetli eserin birinci cildinin 196 -197 nci sahifelerin-
de de şu mühim izahata tesadüf edilir: 

«Kur'ân dâima kardeşçe geçinilmesini tavsiye etmek
le, az yemeğe İtanâat düsturunu koymakla, şarap vesâir 
müskirat gihi inşam başta/n çıkaran içkileri ve her türlü 



19 

hava oyunlarını men'etmekle, kadınların evlerinde otur-
malarını ve sokağa örtülü çıkmaların/ı emretmekle cemi
yet hayatı için me^um olan bu temayülleri mümkün ol
duğu kadar imha etmiştir. İşte bundan dolayı istanbul'
un en hareketli sokaklanyla en kalabalık mahalleleri gün
düz az gürültülü olur ve güneş battıktan biraz sonra da 
derin bir ıssızlık İçinde kaJır. Tophane'nin büyük mey-
damyla emsali yerlerde hangi tabakadan olursa olsun bir 
Müslüman - Türkün diğer bir Müıslümcm - Türke hiddetle 
baktığı nâdir görülür; fakat küfrettiği, yakasiTia yapıştı
ğı ve dayak attığı hiç görülmez. îhtiyarlığm eski Kahra-
manZık çağlarında hâiz olduğu nüfuz ve te'sir Müslüman 
Türkler arasında hâlâ berdevam olduğu için, ak sakalh 
bir ihtiyar öyle bir galeyanı bir kaç ata sözü ve bir iki 
âyet iradiyle derhal teskin edip rezalete nihayet verebi
lir. Düello ve intiharın ne olduğu meçhuldür. Avrupa'nın 
bâzı payitahtlarında çok büyük polis kuvvetleri bulun
duğu halde cinayetleri önleyip canileri yakalamaya kâfi 
gelmemesine mukabil, istanbul'da polisin hemen hiç bir 
işi yok gibidir». 

Ayni eserin ayni cildinin 234 - 235 inci sahifelerinde 
de şu izahata te-sadüf edilmektedir: 

« . . . Ymıkesicilik, dölandıncikk, anahtar uydurma, 
kırıcüiJcla çalma, pencereden girme vesâir suretlerle ya-
pikm hırsızlUdara gelince, işte o gibi vak'dlar son derece 
nâdirdir. Ayni bir cürmün ehemmiyetsiz farklarla birbi
rinden ayrılan bu muhtelif şekilleri Avrupa ceza kanun
larının ekserisinden pek ince farklarla tefrik edilip birbi
rinden ayrı cezalara tâbi tutulduğu halde, Türkiye'de 
bunlar meçhuldür. Ev İcapularmın şöyle böyle kapandığı 
ve esnafın umumî ahlâka i'tirnâd edip dükkânım açık bı
rakarak gaybubet ettiği bu muazzam payitahtta her sene 
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a'zami altı hrrsvsUk vuk'cosı olur: BunUırtn failleri de ek-
seriyyetle Yeniçeriler (Yâni Türk olmayan Devşirmeler) 
dir». 

istanbul'da bir ka^ sene tedkikatta bulunduktan 
sonra, 1855 tarihinde « L a Turquie actuelle» ismindeki 
kıymetli eserini Paris'de neşretmiş olan müverrih (A. 
Ubicini), çok bitaraf bir zihniyet mahsulü olan kitabı-
mn 329 - 330 uncu sahifelerinde o devrin taşraya da şâ
mil olan mutlak emniyetini şöyle anlatır: 

«Bu muazzam payitahtta dükkâncı herkesçe malûm 
\iamaz saatlerinde dükkânvm açık bırakıp gittiği ve gece
leri evlerin kamuları alelade bir mandaOa kapatıldığı hal
de, senede yalnız dört hırsızlık vak'ası bile olmaz. Ahâ
lisi sırf Hıristiyarüardan mürekkep olan Galata ile Beyoğ-
lu'nda ise hırsızlık ve cinayet vak'alan duyulmayan gün 
geçmez. 

Taşralarda da iffet ve istikamet ayni derecededir. 
Son zamarUarda (Daily - Nûws) gazetesinde neşredilen 
mektubunda bir İngiliz seyyahının anlattığı şu menkabe-
yi lütfen dinleyin: 

(Bugün kendi eşyamla yol arkadaşım ola/n eski bir 
Macar zabitinin eşyasını nakletmek üzere bir köylünün 
yük arabasını kiraladım. Sandiklar, port-mantolar, denk
ler, paltolar, kürkler, atkılar hep açıktaydı. Buralarda 
yatağın hayâli bile mevcud olmadığı için, gece üstüne 
uzanmak üzere ben biraz kuru ot satın almak isteyince 
son derece nâ^k bir Türk bana refakat teklifinde bulun
du. Köylü de öküzlerini koşumdan çikarvp bizim bütün 
eşyârmzla beraber sokağın ortasında bıraktı. Ben omm 
uzaklaştığım görünce: 

— Burada birisi kahnalı! 
dedim. Yanımdaki Türk hayretle sordu: 

file:///iamaz
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— Niçin? 
— E§yâlartımz% beklemek için. 
Müslümmı - Türk §u cevabı verdi: 
— Â! Ne lüzumu var Eşyâlarvmz bir hafta gece-

gündüz burada kalsa bile dokurum olmaz. 
Ben bu sözü kabul ettim ve avdetimde her şeyi yer-

li-yervnde buldum. §u noktayı da unutmamalı M, o sıra
da İslâm askerleri mütemadiyen gelip«^geçmekteydi... Bu 
vakfa bütün Londra Mliselerinin kutsilerinden Hırisii-
yarHara Hân edilmelidir; içlerinden bâzilan rüya gördük
lerini zannedeceMerdir: Artık uykularından uyamm-
lar!)7>. 

(Ubicini) azamet devrimizde Avrupa'nm sefaletle
rinden, felâketlerinden ve ihtilâllerinden kaçan muhtelif 
milletlere mensup döküntülerin istanbul'da Beyoğlu'na 
ve İzmir'de Frenk mahallesine can atıp her türlü dinler
le dillerden ve her türlü şenaatlerle sefaletlerden mürek
kep halitalar vücuda getirdiklerini anlattıktan sonra, 
437 nci sahif esinde bu bahsi şu neticeye bağlamaktadır: 

« . . . PâdişaMn Bâb-t-Âlîsi o devirlerde hakikaten 
(Cihanın melcei) hâline gelmişti. Katolikliğe nisbetle 
râfızî diye Avrupa'nın sinesinden söküp attığı bedbaht
lar pMişâhm müsâfirleri olunca emâna mazhar olup 
kendi vatavüannda mahrum oldukları hürriyet ve emni
yete koAmşuyorlardı; ayni himaye bütün dinimle mez
heplere teşmil edilmiş ve Türkleri barbar sayan Garp 
milletleri onlardan müsârmha ve insâniyyet dersleri al
maya başlamışı. On-altmcı asrın ağır-başlı bir müellifi 
şöyle dkjordu: 

— İnamlrnaz şey! Barbarlar diyarında ve muazzam 
bir şehrin o muazzam bataMıânesinde ne cinayet, ne ce
bir ve şiddet oluyor; her kesin hukuku müsavat esasıruı 
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göre te'min ediliyor; bütün bedbahtlar emin bir melce' 
buluyor ve büyük küçük, müslünnan lurisiiyan hep ayni 
adalete tabiî tutuluyor!». 

Gördükleri hakikat karşısında duydukları hayranlı
ğı düşmanlık hisleriyle te'lif edebilmek için mugalataya 
sapan müellifler de vardır ve bunlarm belli-başhlarından 
biri de (Henri Mathieu) dür; «La Turquie et ses diffe-
rents peuples» ismiyle 1857 tarihinde Paris'de neşredi
len iki ciltlik eserinin ikinci cildinin 57 nci sahifesinde 
bu mugalatacının şöyle bir mugalatasma tesadüf edilir: 

«Vaktiyle Şark'da bir âdet hiikmünü alacak derece
lerde tabiîle§mi§ olan hvrsizhk Kur'ânm red ve takbih 
ettiği bir cinayettir; maamâfih bu vaziyet, oldukça bü
yük bir yekûn tutan bir tabım müsLiimanlarm hayatla
rım bu işe hasretmelerine mânA' değildir; fakat büyük şe
hirlerde hırsızlık sayılabilecek vakfalar yok denilecek ka
dar nâdirdir. Türkler arasında kapu kırmak suretiyle ya
yılan hırsızhJdann ikide bir tekerrürüne mâni' olan se
beplerden biri de ihtişam iptilâsı olmamasıdır, tnsan ta-
biati fenalığı fenalık için değil, iyi bir şey te'mini için ya
par; Türkiye'de ise iyi şey basit şeydir ve o basit şey de 
dünyanın her yerinden daha ucuzdur». 

1872 de istanbul'a gelmiş olan Fransız müelliflerin
den (Paul Eudel), «Constantinople, Smyme et Athenes» 
ismiyle 1885 de neşredilen seyahatnamesinde bir çok ha
kikatleri samimiyetle i'tiraf etmiştir; meselâ 190 ıncı 
sahifesinde şu müheyyiç kayde tesadüf edilir: 

«İnsa/na heyecan veren ulvî bir âdet mucibince cami
ler, seyâJıate çıkacak kimselerin her türlü ticarî senetleri 
ve eshâmiyle kıymetli eşyalarım emânet olaraJc bırakma
larına her zaman âmâde bulu/nur. En eski devirlerdenbe-
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ri hiç bir zaman bu, emânetlerden her hangi bir şey ça
lınmış olduğu görülmemiştir. Bizim memleketlerde hır
sızların bu Tcadar insaflı davranacaklarını te'min edemem». 

On-yedinci asrın ortalarından On-dokuzuncu asrın 
sonlarına kadar iki buçuk asırlık uzun bir devrin muhte
lif 3allannda Türkiye'yi tedkik eden Garp müellifleri o 
kadar çoktur ki, bunların hepsini gözden geçirmek için 
bir çok ciltler doldurmak lâzım gelir: Onun için burada 
ancak bâzılarınm şehâdetlerini iktibas etmekle iktifayı 
zarurî görüyoruz. Bu müellifler içinde bitaraf olanlar da, 
düşman olanlar da netice itibariyle hep ayni hakikatleri 
tesbit ve i'tirâf ederek birbirlerini te'yid ediyorlar de
mektir. Üzerlerine ittifak edilen noktalar şöyle sıralana
bilir: 

1 — Eski Türkiye'de zabıta vak'alarına tesadüf 
edilmemesi ve ender olan bâzı vak'alann da Türk olma
yan unsurlara âidiyyetinin tesbiti. O zamanki Türk mil
letinin ahlâkî seviyye itibariyle en ileri millet olduğunu 
gösterir. 

2 — Eski Türkiye'de vukua gelen ender zabıta vak' 
alannm başlıca âmilleri Rumlar, Bulgarlar ve Devşirme
lerdir. 

3 — Türkler arasında yankesicilik, dolandırıcılık, 
hırsızlık, ihtikâr ve sahtekârlık tamamiyle meçhul şey
lerdir. 

4 — Eski Türkiye'de evlerin kapuları her zaman 
ardma kadar açık bırakılabilir veyahut tahta bir man
dalla mandallanırdı; dükkânlar da ayni vaziyetteydi. 

5 — Ayni emniyete köylerle Türkmen aşiretleri ara
smda da tesadüf edilmesi hayretlerle karşılanmıştır. 

6 — Eski Türkiye'de düello ve intihar gibi hareket
ler de tamamiyle meçhul şeylerdir. 
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7 — İşte bütün bunlardan dolayı eski Türk zabıta
sı işsiz bir zabıta şeklinde gösterilmiştir. 

8 — Netice itibariye eski Türkiye'de emniyet ve 
âsâyiş, Garp memleketlerinin hepsinden üstündür. 

9 — Avrupa müelliflerini asırlarca hayretler içinde 
bırakan bu ulvî ahlâk seviyyesinin başlıca âmili Kur'ân-ı 
Kerîm'dir. 

10 — Bu vaziyet karşısında Garp hıristiyanlığı Da
ily - Newis gazetesinde neşredilen bir mektupla ikaz edi
lerek ibret almaya ve intibaha davet edilmiştir. 



I I 

EŞSİZ DOĞRULUK VE NAMUS 

Eski Türkün dünyada misli bulunmayan eşsiz ve le
kesiz nâmusiyle sarsılmaz doğruluğu asırlarca Garp mil
letlerinin dillerinde destan hâline gelmiş ve Türkiye'yi 
tedkik eden bir çok müellifler bu hususta pek çok izâhât 
ve tafsilât vermişlerdir. Meselâ (A. de la Motraye) in 
«Voyages en Europe, Asie et Afrique» ismindeki eserinde 
eski Türkün bu yüksek vasfı şöyle anlatıhr (1727 La Ha
ye tab'ı, C. I , S. 258 - 259) : 

«TürJderm nâTmıskârlığım teslim etmek suretiyle 
kendim için vazife bildiğim hakkın ihkaakında bir <m bile 
tereddüd edemem. Bir çok tanıdıklarımın ve bilhassa dâ^ 
imi dalgınlığımdan dolayı herkesten fazla benim başvma 
gelmiş bir hâl vardır: Muhtelif dükkânlardan öteberi sar 
tın alırken para vermek için koynumdan çıkardığım ke
semi veyahut vakt;i anlamak için baktığım saatimi eşya 
yığınları arasmda unuttuğum çok olmuştur. Bâzan da ve
receğim paranın iki mislini bıraktıktan sonra dükkâncı
nın mallanm ortadan kaldırıp yanlışlıkla fazla verdiğim 
parayı görmesine vakit kalmadan çekilip gittiğim olurdu, 
tşte bu dalgınlığıma rağmen Türk dükkânlarında hiç bir 
saman tek bir meteliğim kaybolmamıştır; çünki o gibi 
vaziyetlerde dükkâncılar peşimden adam koşturmuşlar 
ve hattâ eğef dalgmlığvrmn neticesini anladıktan sonra 
dükkâna dönmemişsem, unuttuğum şeyi iade için ikâmet
gâhımın bulunduğu Beyoğlu'na kadar adam gönderip bir 
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çok defalar beni aratmışlardtr. Meselâ bir gün küçük bir 
Türk dükkâm,mn önünde durmuştum: Bu yelpazeci dük
kânında Türk erkeklerinin yaz sıcaklarında kullandıkları 
yelpazeler satılıyordu. Bir çoklarına baktım; düz deriden 
ve en harc-ı-âlem olanlarından birini alıp parasını verdik
ten sonra çekilip gittim. Dükkâncı yelpazelerini açıp üs-
tüste koyarak hana gösterdiği sırada saatimi çıkarıp 
bakmış ve ondan sonra tezgâhın üstüne bırakmıştım. Yel
pazeci beni hiç tanımıyordu; ben saatimi orada bırakmış 
olduğumu eğer hatırlayahilseydim, bilmem dükkânı bula
bilir miydim? Bilâkis saatimi cebimden düşürmüş veya
hut başka bir yerde ve bilhassa yarım saatten fazla kal
mış olduğum bir Rum dükkânında unutmuş olduğumu 
zannediyordum. Bir Türk elbisesi ısmarlamak için gitti
ğim Rumun diikkâvmda cebimden saatimi çıkarmış oldu
ğumu hatırlıyordum. Artık bulabileceğimden tamamiyle 
ümit kestikten ve aradan tam üç hafta geçtikten sonra, 
bir gün tesadüfen yelpaze adığım dükkânın önünden ge
çerken yelpazeci beni görür görmez çağırıp saatimi gös
terdi. Nasıl olup da eline geçtiğini sordum; bana göster
mek için açmış olduğu yelpazelerin arasında bulduğunu 
söyleyip elime teslim etti Ben bu Türk nâmuskârlığvnm 
daha yüzlerce misâlini sayabilecek vaziyetteyim: Bizzat 
k-endi başımdan geçen vak'dlar otuzdan fazla olduğu hal
de, bunların hiç birinde hiç hir zammı Türklerin nâmus-
kârliktan ayrıldıklarını görmedim. Rumları bu bakımdan 
medh-ü-senâ edemiyeceğim için pek müteessirim; çünki 
onlar sözlerinde durmamış olmaktan pek utanmazlar ve 
Türklerden yedikleri dayak vesaire cezalarına rağmen 
düzenbazlıktan pek sıkılmazlar. Bilhassa Rum kasapla-
rıyla bakkallarının hileli terazi ve ölçü kuliarmıok veya
hut mağşuş gıdâ maddeleri satmak gihi suçlan sabit ol
duğu için dükkânlannm önüne kulaklanndan çivilene-
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rek saatlerce teşhir edilmelerine sik sık tesadüf edildiği 
halde, diğer anâsırdan hiç birinin mensupları o gibi akı
betlere rnarûz olmazlar». 

On-sekizinci asırda İsveç'in istanbul sefirliğinde bu
lunmuş ve Osmanlı müesseseleriyle teşkilâtı hakkmda 
kıymetini hâlâ muhafaza eden yedi ciltlik büyük eseriy
le şöhret bulmuş olan (Mouradgea d'Ohsson) un «Tab-
leau general de I 'Empire othoman» ismindeki meşhur 
eserinin 1791 de Paris'te neşredilen dördüncü cildinin 
birinci kısmmm 261 inci sahifesinde Müslüman - Türk 
telâkkisine göre Doğruluk şöyle tarif edilir: 

«Nâmuskârlik, dürüstlük ve doğruluk hir Müslüma-
mn tekmil efâl ve harekâtınm ruhu olmak lâzım gelir. 
Müslüman meşru yollar hâricinde hiç bir kazanç te'min 
etmemekle mükelleftir. Haksız kaza/nilmış bir maldan in-
tifâa kalkışmak Allâhm nazarında o kadar câniyâne ve 
menfur hir harekettir ki, mürtekip, insafsız ve muhtelis 
hir kimseden hediye hile kabul caiz değildir». 

Müellif, bu telâkkiyi esas itibariyle tesbit ettikten 
sonra, ayni cildin 309 - 312 nci sahifelerinde de eski Türk 
hayatında bunun nasıl tatbik edilmiş olduğunu şöyle 
anlatır: 

Osmanlı Türkleri, diğer faziletleri kadar nâmuskâr-
lik, dürüstlük ve doğruluk gibi Kur'âmn en kuvvetli ah
kâmına dayanan meziyyetleri itibariyle de şâyân-ı takdir
dirler. İçtimâi nvzâmm Osmanlılar arasında kurmuş ol
duğu münâsebetlerin hepsine temiz yüreklilikle hüsn-i-
niyyet hâkim olduğu anlaşümaktadır. Vatandaşları bir
birlerine karşı taahhüd altında bulundurmak ve bunların 
ahkâmını icra ettirebilmek için başka memleketlerde ol
duğu gibi her zaman tahrirî vesiloalara ihtiyaç yoktur. 
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Osmanh Türklerinin Medh-ü-send edilecek meziyyetlerin-
den biri de verdikleri söze umumiyetle sâdtk olmaları, 
hemcinslerini aldatmaktan ve emniyeti sû'i-isti"mM ile 
insanların sâde-diUiğinden istifâdeye kalkışmaktan ve
yahut safdenmluğunu istismar etmekten vicdan azâln 
duymalOfTidır. Kendi miUetdaşlanna karşı bütün muame
lelerine hâkim olan bu hisse, hangi din ve mezhebe men-
sub olursa olsun bütim yabancılara karşı da riâyet eder
ler. Bu noktada Müslimanla gayrimüslim araısında hiç 
bir fark gözetmezler, zîrâ her türlü gayri-meşrû kazanç
ları îslâmiyyet bakımmdan merdvd sayarlar ve meşru 
surette kazanılmamış bir servetin ne bu dünyâda, ne 
öteki dünyâda hiç kimseye hayrı ohnayacağına kat'î su
rette imân ederler. 

Faziletle içtimaî rvizâmm idâmesi bakımından fevka
lâde bir kıymeti olan, bu fikirler kanun esaslarıyla Kur'-
ânm şu güzel âyetlerine dayamfıaktadA,r : 

— Biç kimseyi aldatmayın; ölçüyü tam doldurun; 
doğru tartın; sözlerinizde, yeminlerinizde kendi aleyhi-
rme bile olsa doğruluktan ayrılmayın. 

— Miokavelelerinizle pazarlıldarmızda hîlekârıktan 
kaçmm. 

— El malını haksız yiyen, karnım yakacak bir ateş 
yemiş olur. 

İşte bumdan dolayı (helâl) ve (haram) kelimeleri 
Müslümanların ağzından hiç düşmiyen sözlerdir. Bunla
rm birincisi meşru bir mala, ikincisi de haksız ve cinâî 
bir kazanca veya intifâa delâlet eder. Şüpheli kazıyyeler-
le ihtilaflı meselelerde hâkimin emriyle veyahut müşterek 
dostların tavassutiyle ilâ taraf arasında bir uzlaşma ol
duğu takdirde, i'tilâf bedelini alan taraf hasmmdan gönüS 
rızâsiyle bağışlamasmı ve (helâl) kelimesiyle te'diyesine 
meşrûiyyet vermesini taleb eder. En mübâlâtsvz kimseler 
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en adaletsiz TtâMmler ve sıfatlarıyla salâhiyyetlerini sû'-
i'isti'mâl eden zabitler bile bu esaslara aynen riâyet ede
rek tama'kârlıklannın bedbaht kurbanlarından bu (helâl) 
kelimesini koparmak için her vâsıtaya müracaattan geri 
kalmazlar: î§te bu suretle insan zihni üzerinde hem ihti-
râsâtm hâkimiyyeti, hem fikrin kuvveti ayni zamanda 
kendini göstermekte olduğu sabit olmaktadır. Namus ve 
istikamet icâbâtını açıkça ayaklarının altma alan en ah
lâksız Müslümanlar işte bu suretle başka memleketlerden 
ziyâde Türkiye'de halkın lâ'net ve nefretine mahkûm 
olurlar». 

(D'Ohsson) un bu fıkrasında vazifelerini sû-i-isti'-
mâl ettiklerinden bahsedilen resmî şahsiyetler, Osmanlı 
idaresinde ekseri3^eti teşkil eden dönmelerle devşirme
lerdir: Doğru ve dürüst halkın «lâ'net ve nefreti» işte 
onlara karşıdır. 

(A. L. Castellan) m «Lettres sur la Grice, I'Helles
pont et Constantinople» ismindeki eserinin 1811 de neş
redilen ikinci cildinin 222 - 223 üncü sahifelerinde de eş
siz Türk namusuna âit bir menkabe şöyle anlatılmakta
dır: 

«Dostlarımızda/n biri, içinde bin kuruş bulunan bir 
torba ile istanbul'dan Beyoğlu'na dönüyoidu. Tophane 
iskelesine çıkarken torba yırtılır, paralar dökülüp rıhtı
mın üstüne dağılır ve hattâ bazıları denize yuvarlanır. 
Hemen halk üşüşür, herkes bulabildiği kadar toplar. Tor
banın sahibi onların bütün bu hareketlerini büyük bir en
dişe içinde tâkib eder; fakat her taraftan gelip paraları 
deniz kenarında kalan torbaya koyduklarım görünce içi 
biraz ferahlar. Hattâ kayıkçılar suya dalıp denizin dibine 
gitmiş olan kuruşları çıkarmaya başlarlar. Avrupcdı dos-
tumuz hütün bunlara karşı cömertlik göstermek isterse 
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de vazifelerini yapmış olduklarından bahsederek her biri 
bir tarafa çekilir: Zâten o kadar kalabalıktır M, hepsine 
nasıl bahşiş yetişir? İşte bunun üzerine hammdim biri 
torbayı yüklenip dostumuzun evine götürür. Zavallı ada
mın büyük bir merak içinde parasını hemen saymış oldu
ğunu tabiî tahmin edersiniz; bir çok ziyana uğramış ol
duğunu zannederken bin kuruşumm tam olarak torbada 
olduğunu görünce hayretler içinde Jocilır. Gözlerine inana
maz, bir doka sayar; tek bir kuruş bile eksik olmadığını 
anlar. Halkın en fakir tabakasında incelikle zarafetin bu 
derecesi acaba yalnız Türklere mi mimhasırdır? Her hal
de şurası muhakkaktır ki, bu vaziyet hiç değilse büyük 
bir hakkaniyyetlç hüisnri-niyyet şuurunun Türk m^illeti-
ne şeref veren bir ifâdesi demektir». 

Bu meıikabe, aşağıda bahsedeceğimiz (Ubicini) nin 
«La Turquie actuelle» ismindeki eserine de geçmiştir: 
Her halde Avrupalıları hayretler içinde bıraktığı muhak
kaktır. 

İngiliz müelliflerinden (Th. Thornton) un «Etat ac-
tuel de la Turquie» ismiyle Fransızcaya terceme edilen 
iki ciltlik eserinin 1812 Paris tab'ınm ikinci cildinin 323 -
324 üncü sahifelerinde de eski Türk haysiyyet ve namu
su şöyle tasvir edilir: 

^Millî seciyyeyi halkın orta tabakasında, yâni san'-
atlarıyla yaşayan ve zenginlerle fakirler arasındaki mü-
tevassıt zümreyi teşkil eden insanlar aracında aramalı
yız., îşte bu tabakaya mensub olan Türkler arasında içti
maî ve ailevî faziletler, kendi ihtiyaçlarına ve bilhassa 
ilk resuller devrinde lâyık nâzigâne muaşeret kaidelerine 
uygun bir tahsil seviyyesiyle birleşir. Namuskârlik Türk 
tüccarının vasf-ı mümeyyizidir; hilekârlıklarına karşı hiç 
bir tedbir kâfi gelmiyen Yahudiden, Rumdam, Ermeni-
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den Türkü ayırd eden işte bu vasfukr. Rumlarla karışık 
olmayan Türk köylerinde hayatın ma'sûmiyyetiyle örf 
ve âdetlerin sadeliği pek şâyân-ı-dihkattir ve hilekârlık
la dolandıncilık oralarda tamamiyle meçhıddür». 

Ayni müellif, ayni cildinin 306 ncı sahifesinde de şu 
hükme varmaktadır: 

«Me'mûriyyet hayatı içimde ahlâkı bozulmuş olma
yan Türkler doğruluğu faziletin temeli sayarlar ve ver
dikleri sözü kudst bilirler.,.». 

Gene İngiliz müelliflerinden (Charles Mac-Farlane) 
ın «Constantinople et la Turquie» ismiyle Fransızcaya 
terceme edilen eserinin 1829 Paris tab'ınm birinci cil
dinin 175 -177 nci sahifelerinde müellifin Türk düşman-
lığma rağmen hakikat işte şöyle i'tirâf edilmektedir: 

«Bu millet, tıpkı ecdadı gibi kır hayatını seviyor, fa
kat sapanla hele karşı mukavemetsüz bir nefret beslediği 
anlaşılıyor. Devecilikle katırcılık gihi seyyar meslekler
den hoşlanıyor; ülakXikla postacılık millî zevkine hoş ge
len işlerdendir. îyi para verilmek şartıyla böyle bir vazi
feye me'mûr edilen hir Türk insanı dâima minnetdâr ede
rek cidden şâyân-ı-hayret bir faaliyet gösterir; doğrulu-
ğuyla nâmuskârlığı bakımi'iidan her türlü medh-u-senÂ-
dan üstün olduğunu da i'tirâf etmek lâzımdır. Ben hunun 
parlak bir misâlini zikredebilirim. Dostum M..W. nin ye
miş mevsiminde Çeşme ile İzmir arasında ekseriyyetle 
ulak olarak kullandığı (Bucalı Mustafa) isrMnde fakir 
hir köylü vardı. Bu adamcağız altın torhaZarı yüklenerek 
İzmir'den umumiyyetle akşamlan hareket eder, bütün 
gece yol yürür ve sarp dağlar aşmak suretiyle otuz fer
sah gittikten sonra ertesi sabah kıymetli yüküyle Çeşme'
ye varırdı. Bâzan yolun bir kısmım katır üstünde kat'et-



32 

tiği olurdu; fakat dağlara yaklaşmca daha çabuk gitmek 
için hayvanından inerdi. Sisamhiardan başJca korktuğu 
yoktu. Faîcat Mustafa onlara hiç rastgelmediği için, hiç 
bir zaman karşılaşmıyacağına hükmediyordu, tşin asil 
şaşılacak tarafı, yol boyunca herkesin onu tanıması ve 
taşıdığı yüklerin ne olduğunu bilmiyen kalmamışıydı; 
buna rağmen îzmir tacirleri içinde parasına o kadar teh
likeli bir yoldan göndermekte tereddüt eden yoktu. Vahşî 
denilebilecek bir milletin kötülükleri içinde adetâ bir ga-
lat-ı tabiat teşkil eden bu faziletin sonsuz misallerine şâ
hid oldum. Türk ırkının hırsızlık meyli olmadığını başka 
bir münasebetle de kaydetmiştim; kendilerine gösterilen 
i'timâda hiç bir zaman Türklerin ihanet ettikleri veyahut 
öte-beri aşırdıkları görülmemiştir. 

Vaktiyle Üçüncü Selim devrinde memleketi kasvp ka
vurmuş olan haydud sürüleri, paşalar tarafından terhis 
edildikten sonra kendilerine yeni efendiler bulamamış 
adamlardı. 'Bunların yağmagerlikleri o kadar yaygın ve 
o derece şiddetli olmuştu ki, kendileri bu haydutluklarına 
başka bir nokta-i-^nazardan bakıp (Harp) isrnini takarak 
meşrûiyyet vermişlerdi. Şimdiki pâdişâh (İkinci Mdh-
mud) bu eşkıya çetelerini daha saltanatının bidayetinde 
imha etmiş olduğu için, son senelerde korkunç nisbetler 
almış olan umumî sefalete rağmen Türkiye'de yol kesme 
vaT^aları artık duyulmaz olmuştur, istanbul'la İzmir ara
sında işliyen ülağm Türk, Frenk vesaire tacirleri tara
fından tevdî edilmiş büyük paraları taşımadan gidip gel
diği yok gibidir; buna rağmen adetâ çantası boşmuş gibi 
büyük bir emniyet içinde seyahat eder ve çok defa da yol 
boyundaki kahvelerden birinde sakin sakin oturup çubuk 
içtiği ve para torbalarvnm da elinden atıp bırakmış oldu
ğu kapu önünde olduğu gibi durduğu görülür. Bu postacı, 
o ıssız ve vahşi diyarın her adım başına haydutların pek 
uzak dlmadiklanna delâlet eder gibi görünen ânzalan 
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arastndan geçerek yıllarca seyahat ettiği halde, hiç hir 
zaman soyulrmmıştır». 

Ayni menbam 267 - 268 inci salıif elerinde de şu 
kayde tesadüf edilir: 

«Türklerin doğruluklanyla nâmuskârhkları ne ka
dar medh edilse lâyıktır: Fakat şunu da söylemek lâzım
dır ki, hu faziletler yalmz halk tahakasındadır. Baştaki-
ler en menfur fazâhatlerle mülevvestirler. Vazife sû-i-
isti'mâlleri, cimrice para ihtilasları, alçakça şehvet düş
künlükleri, işte onların hütün hayatları... (Yâni kozmo
polit devlet erkâmnm mâhiyyetleri)». 

Aslen İtalyan olan Fransız müelliflerinden (A. Ubi
cini) nin 1855 tarihinde Paris'de neşrolunan «La Turquie 
actulle» ismindeki eserinin 333 üncü sahifesinde meşhur 
(Castellan) m da kaydetmiş olduğunu yukarda gördüğü
müz içtimaî namus menkabesi şöyle izah edilmektedir: 

«HammaUann nâmuskârlığı hizim Overniyalıları 
gölgede hvrakvr. Para torbalarını Galata veznelerinden 
harekete müheyya gemilere ve gemilerden de veznelere 
taşıyan onlardır ve benim bildiğime göre şimdiye kadar 
hiç bir muayenede hiç hir torba eksik çıkmamıştır. Bu 
vaziyette Türk mîlletinin darh-ı-mesel hâline gelen nâ-
muskârlığvmn başlıca âmil olduğu muhakkaktır. Meselâ 
gümün birinde Galata bezirgârüarmdan hiri istanbul'dan 
hep (Beşlik) olarak iki hin kuruş getiriyordu. Bu adam 
Tophane iskelesine çıkarken torba yırtıldı, paralar yerle
re düşüp rıhtımın üstünde darmadağın oldu. Hattâ bâzı
ları denize kadar yuvarlandı. Bütün halk üstüne düştü, 
kayıkçılar suya daldı. Paraların sahibi bütün hu hare
ketleri büyük bir endişe içinde tâkib ediyordu; nihayet 
kuruşlar bulundukça her taraftan getirilip torbaya doldu-

Eflikl Türk Seciyye ve Ahlâkı — 3 
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rulduğurm görerek müsterih oldu. î§te bunun üzerine 
hammdim biri torbayı aldı, artına yüJdendi ve bezirga
nın evine kadar gitti. Hammalm ücretini verdikten sonra 
bezirgan hemen beşlikleri saymaya başladı: Tek bir ek
siği yoktu». 

Türk düşmanlığını her vesileyle izhâr etmekten, ade
tâ zevk alan (Henri Mathieu), «La Turquie et ses diff e-
rents peuples» ismindeki iki ciltlik eserinin 1857 Paris 
tab'ınm ikinci cildinin 52 - 53 üncü sahifelerinde devle
tin muahedelere riâyet etmediğini iddiaya yeltendikten 
sonra milletin ulvî nâmuskârlığmı şöyle anlatır: 

« . . . Bununla beraber, Türklerde bir namus hazînesi 
bulunduğunu tasdik etmemek de haksızlık olur: î§-güç 
sahibi doğruluğu faziletin temeli sayar ve verdiği sözü 
de mukaddes bilir; fakat büyükler ( = Kozmopolit devlet 
adamları) umumiyyetle en menfur ayıplarla lekelidir: 
vazife sû'-i-isti'mâli, irtikâp ve irtişa, süflî bir ^ehvetkâr-
lık, işte onların hayatı bunlarla geçer». 

İtalya'nın meşhur üdebâsmdan (Edmondo de Ami-
cis) 1874 tarihinde istanbul'a gelip bâzı tedkiklerde bu
lunmuş, bir ressama da o zamanki Türk hayatının ve 
şehrin hususiyetlerini göstesen resimler yaptırmış ve 
bir seyahatname neşretmiştir. (Mme. J. Colomb) tara
fından «Constantinople» ismiyle Fransızcaya terceme 
edilen bu eserin 1883 Paris tab'ınm 426-428 inci sahife
lerinde eski Türkün dünyaya ün salan doğruluğu hak
kmda şu tuhaf mugalâtalara tesadüf edilir: 

«Türkün şahsî meziyyetlerini tesbit ve taMir husu
sunda muhtelif hüMmlerin birbirini tutmaması, herhan
gi bir ecnebinin kendine göre bir fikir hâsıl etmesini çok 
güçleştirmektedir. Reayanın ( = Hıristiyan unsurların) 
fikrine müracaat edilecek olsa, mazlumun zâlime karşı 
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samıracağı tahkir sözlerinden başka bir şey işidilmez (!); 
Türkiye'de yaşayan Avrupalılara baş vurulacak olsa, on
ların da Osmanh-Türklerinden korkrruüanna veyahut 
nefret etmelerine hiç bir sebep olmadıktan başka, bugün
kü şerait ve ahvâlden memnun olmalarını icâb ettirecek 
bin türlü âmillerle sâiJder mevcud olduğu için, alınan 
cevaplar umumiyyetle hakkaniyyet ve hulûsa istinâd et
mekle beraber tarafdarlikta ifrat derecesine varır. Bun
ların ekserisi Türkün doğru, açık yürekli,, namuslu ve sa
mimî surette dindar olduğunda müttefiktir, yalnız mu
hafazası büyük bir meziyyet sayılması lâzım gelen din 
hissi hususunda dikkat edilecek nokta.. Türkün mensub 
olduğu dinin fıtrî temâyüUeriyle menfaatlerinden hiç bi
rine mugayir olmamasıdır: Bil-akis İslâmiyyet onun şeh
vanî tahiatini okşamakta, atâletine hak vermekte ve gad
darlığını tasvib etmektedir. (Bunlar tamamiyle yanlış ve 
irsî Hiristiyan fikirlerdir) Türkün dinine büyük bir sa
dakatle bağlı kalmasının sebebi, milliyetinin dininde ve 
mukadderatının imânında mündemiç olduğunu takdir et
mesidir. Bir çok ferdî misâllerle te'yid edilen doğruluğu
na gelince, Avrupa'nırı en ahlâksız milletinde bile öyle bir 
çok örnekler gösterilebilir (!) Türkrnı Hıristiyanlarla 
münâsebetlerinde gösterdiği doğruluğun gösterişle de az 
çok alâkadar olduğu unutulmamalıdır: Sâde vicdanının 
şevkine uyduğu takdirde yapmıyacağı iyi bir hareketi çok 
defa Hıristiyanlara karşı gururundan dolayı ya/pmakta, 
çünki ırkıyla ahlâki kıymeti bakımından kendini üstün 
tuttuğu bir millete karşı küçüklük etmek ona ağır gel
mektedir. İşte bu suretle Tütkün hâkim unsur vaziyetin
den açık yüreklilik, mertlik ve vekar gibi bir takım fazi
letler doğmaktadır ki, kendisi de idaresindeki unsurların 
vaziyetinde bulunduğu takdirde bunları muJıâfaza ve idâ
me edememek ihtimâli yok değildir>. 
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(Edmondo de Amicis), zoraki te'viller ve mugalâta-
:ar}a hiçe indirmek istediği Türk faziletlerini netice iti
bariyle i'tirâf etmiş olduğmıun belki farkmda bile olma
mıştır! 

Sekiz ciltlik bir Osmanlı tarihi de te'lif etmiş olan 
büyük Fransız şâiri (Lamartine) in Türkiye seyahatine 
âit «Voyage on Orient» ismindeki iki ciltlik kıymetli bir 
eseri daha vardır; bu güzel seyahatnamenin 1896-1897 
Paris tab'mm ikinci cüdinin 247 nci sahifesinde müellif 
istanbul'dan giderken Eyüp'de bir kahvenin önünden 
hareketini şöyle anlatır: 

« . . . Yola çik.ışvm,ızı seyretmek için Tıalk etrafımıza 
toplandı; fakat hiç bir hakarete uğramadığımız gihi eş
yamızdan da hiç hir şey zayi' etmedik. Türkiye'de doğ
ruluk hir sokak fazileti hâline gelmiştir; saraylarda bile 
o derecesine tesadüf edilemez. Kahvenin önimdeki ağaç
ların altında oturan Türklerle gelip geçen çocuklar atla
rımızla arabalarımıza eşyalarımızı yüklerken bize yardım 
ettiler; yere düşen öte-herimizle unuttuğumuz şeyleri top
layıp kendi elleriyle bize getirdiler». 

Eski Türklerin bütün Garp milletlerini asırlarca 
hayran bırakan eşsiz doğruluk ve lekesiz namus gibi 
yüksek faziletleri hakkında muhtelif müelliflerin buraya 
kadar gözden geçirdiğimiz mütalâalarının başlıca nokta
lan şöyle sıralanabilir: 

1 — Türk doğruluğu Kur'ân-ı-Kerîm ile İslâmiyyet 
ahkâmına istinâd eden bir fazilettir. 

2 — Türkün tarihî doğruluğu yalnız Türke ve Müs-
lümana karşı değil, cins ve mezhep tefrik edilmeksizin 
bilâ-istisnâ bütün milletlere karşı tatbik edilen umumî 
bir şuur halindedir. 

3 — Bu büyük faziletin tabiî bir neticesi olarak 
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Türkiye'de bir çok ticarî ve iktisadî muameleler senetsiz 
yapılmıştır. 

4 — Türkiye'de hilekârlık, sahtekârlık ve eğriUk 
yalnız Rum, Yahudi vesâir Çayri-Türk unsurlara mün
hasırdır. 

5 — Tek bir kişi yıllarca dağlardan altınlar naklet
tiği halde hiç bir tecâvüze uğramamıştır: Bu vaziyet, eş
siz Türk namusunun başka yerlerde misli görülmemiş 
bir tezahürüdür. 

6 — Milletin bu ulvî ahlakıyla iş başmda bulunan 
ve büyük ekseriyyeti gayri-Türk olan devlet adamlan-
nm ahlâksızlığı fecî bir tezad teşkil etmiştir. 



I I I 

EDEB, H A Y A VE TEVAZU' 

(Mouradgea d'Ohsson) un bundan evvel de bahsi 
geçen «Tableau general de I 'Empire othoman» ismindeki 
kıymetli eserinin 1791 de neşredilen dördüncü cildinin 
birinci kısmmm 263- 264 üncü sahifelerinde eski Türkle
rin millî şuuru ve şiân hâline gelen İslâm edeb ve haya 
esasları şöyle anlatılır: 

^Hayâ esasları her Müslümam erkek ve kadın viUyw-
dunun bâzı kısvmlarma göz atmaktan men'eder ve ancak 
kafi bir zaruret hâlinde tecviz eyler. 

Bu istisnaî cevaz ancak hekimlere, cerrahlara, ebe
lere ve sünnetçilere münhasırdır: Hattâ bunlar bile an-
cak kendi hizmetlerine ihtiyaç gösteren kısma göz ata
bilirler. 

Hayanın kaim bir perdeyle kapladığı kısımJar müs
tesna olmak üzere erkek erkeğe, kadın kadına bakabilir; 
fakat eğer muhayyileleri doğru yoldan sapacak olursa, 
gönüllerini her türlü iğvâ tehlikesinden mjmm tutmak 
üzere derhal gözlerini yummak mecburiyetindedirler. Bu
nunla beraber, erkeğin karısını yahut cariyesini çıplak 
görmesi günah değildir. Maamâfih onların bile bedenle
rinin bâzı kısımlarından göz çevirmek edeb ve haya icâ
bıdır». 

Bu İslâm ahkâmmın Türk hayatında nasıl tatbik 
olunduğu da ayni cildin 315 inci sahifesinde şöyle izah 
edilmektedir: 
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<iiOsmanlı-Türkleri urmmÂ ve ferdî ahlâklanrm, dd-
diyyetinî Şerîatin iffet ve haya ahkâmına medyundurlar. 
Ahlâkî ve dim, hir hukuk sisteminin zaruri hir neticesi 
olan hu hâli harbarlik örf ve âdetlerinden, milletin göçe-, 
heliğinden ve kocaların kıskançlığından mütevelUt gös-
ternvek haksızlıktır». 

Türkiye hakkında muhtelif eserleri bulunan (A. L. 
Castellan) ın «Lettres sur la Grece, I'Hellespont et Cons
tantinople» ismindeki seyahatnamesinin 1811 tab'ınm 
ikinci cildinin 226 ncı sahifesinde de şu izahata tesadüf 
edilir: 

«Türkler başkalarının kadınlarına a'zami derecede 
hürmet ederler ve gezinti yerlerinde, tesadüf ettikleri ka
dınlara gözlerini dikip bakmayı haram sayarlar. Hatice-
Sultan'm mimarlığında bulunan (M. Melling) sultamn 
saraylılanyla hiç çekinmeden konuşabilir ve yüzleri açık 
görebilirdi; halbuki ayni svManm diğer Türk memurları 
onlarla görüşürken ya gözlerini önlerine eğerler veyahut 
başlarını çevirirlerdi. Bu Avrupalı san'atkâr o sultan sa
rayının damlarıyla sedlerinden geçtikçe saraylüann bu
lunduğu avlularla bahçelere bakardı. Kendisine kılavuzluk 
eden saray kethüdası ise başını aksi tarafa çevirir ve 
kendisine dimyaları verseniz öte tarafa bakmazdı: 

— Cenâb-ı Hak bize el malma göz dikmememizi em
rediyor! derdi». 

1805 - 1806 tarihlerinde çıktığı Anadolu ve İran 
seyahatine âit intibalarıni 1821 de neşredilen «Voyage 
en Armenie et en Perse» ismindeki eserinde anlatan müs
teşrik (Amedee Jaubert), Müslüman-Türklerin bilhassa 
âlimlere karşı gösterdikleri mahviyet ve tevazuu şöyle 
anlatır (S. 305-306) : 
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'(.Şarklılar kendilerinin mahrum, oldukları malûmata 
mÂlAk telâkim ettikleri kimselere karşı hudutsuz hir hay
ranlık gösterirler. Onların nazarında mahviyet ve tevazu' 
ilmin en güzel hususiyyetidir; işte hundan dolayı hir Acem 
şâirinin cidden san'atkârâne olan şöyle bir teşbihi vardır: 

— Meziyyetlerinin te'min ettiği üstünlüklere tevazu' 
faziletini zammeden hir kimse, üstümdeki yemişlerin çok
luğundan dolayı başın/ı yere doğru eğen hir ağaç ddkna 
benzer». 

(A. Brayer) nin bundan evvel de bahsi geçen «Neuf 
annees â Constantinople» ismindeki eserinin 1836 Paris 
tab'mm birinci cildinin 198-199 uncu sahifelerinde de es
ki Türk tevazuu şöyle anlatılır: 

«Müslüman - Türkler arasında kibir ve gurur isti'dâ-
dt adetâ meçhuldür; Kur'âvuın en şiddetle nehyettiği fe-
mâyüUerin biri de budur: 

— Yer-yüzünde sakın azametle yürüme; insanlar-
dan nazarlarını gururla çevirme. 

— Mütelcebbir ve mağrur olandan AUah nefret eder. 
—• Harekâtında mütevazı' ol; yavaş sesle konuş. 
— AUah saygısızca şetaretlerden nefret eder. 
— Kibir cehaletten ileri gelir, âlim asla mağrur ol

maz. 
— Bir taraftan da, mütemadiyen mahviyet telkin 

edilir: 
— Tevazu' cennet kabusunun anahtarıdır. 
— Mahviyet, i'tilâ ve saadetin süsüdür. 
— Tevazu' insana necâbet verir. 
— HakiM, hakim mütevazı' olur. 
— Hemcinslerine karşı dâima alçak gönüllü öl. 
İşte hundan dolayı Müslüman-Türkün yürüyüşünde 

vekar ve ihtişam olmakla beraber, kat'iyyet kibir ve aza-



41 

met yoktur. Dâima yavaş sesle konuşur; el ve kol hare
ketlerinde hiç bir zaman mütehakkimâne bir edâ sezil
mez; hizmetinde tathhk ve kolayhk vardır. 

Yalmz bir şeyle, diniyle mağrurdur: Onlar her emri
ni yerine getirmeyi bir izzet-i-nefs borcu büir; bütün 
dünyamn îslâmiyyeti kabul etmesini ister. Yegâne hak 
dini olduğuna inamr; bütün diğer dinlerin bir sürü ço
cukça hurafelerle, bâtıl itikatlarla ve müşriklikle leke
lenmiş olduğuna kaard'dir». 

Eski Türklerin Garp memleketlerinde meşhur olan 
edeb ve haya faziletleriyle lekesiz iffet ve ismetleri 
hakkmda yukarda gözden geçirdiğimiz şehâdetlerin baş-
hca noktalan şöyle sıralanabilir: 

1 — Eski Türk edeb ve hayâsiyle mahviyet ve tevâ-
zuunun menbaı îslâmiyyettir. 

2 — Vücudun bakılmayacak noktalanndan yüz 
çevrilmesi, dinî ve vicdanî bir hissin neticesi demektir. 

3 — Kadma dâima ve her yerde, hattâ gezinti yer
lerinde bile hürmet edildiği için sarkıntılık ve tecâvüz 
gibi cürümler eski Türkiye'de tamamiyle meçhuldür. 

4 — iffet ve haya gibi mahviyet ve tevazu' da 
a'zamî nisbeti bulmuş eski Türk faziletlerindendir. 

5 — Haya hissi gibi tevâzuım da menşei îslâm ah
kâmıdır. 



I V 

DÜNYANIN EN KİBAR, EN N Â Z İ K VE EN 
TERBİYELİ M İ L L E T İ 

Garp müdekkikleri, eski Türkleri yeryüzünün en ki
bar, en zarif, en terbiyeli ve en nâzik milleti saymakta 
müttefiktir: Hattâ Türk muaşeret âdâbmm huristiyan 
Avrupa'dan çok yüksek olduğunu bile i'tirâf etmişler
dir. Bu misli görülmemiş terbiye ve nezâket, hiç bir cins 
ve mezhep tefriki yapılmaksızm bütün insanlara karşı 
aynen riâyet edilen ruhî ve vicdanî bir kanun mesabe
sindedir. Bu bakmadan eski Türk demek, hangi smıfa 
mensub olursa olsun, imrenilecek bir kibar adam demek
tir. Bu mümtaz insanm en yüksek hasletlerinden biri 
de, dininin telkinine tamamiyle İntibak suretiyle şahsî 
münasebetlerinde kin gütmekten ictinâb edebilme kabi-
lisryetidir. Milâdın 1588 tarihinde Şaik seyahatine çık
mış olan (Villamont) un «Les voyages du Seigneur de 
Vilîamont» ismiyle 1595 tarihinde Paris'de neşredilmiş 
olan seyahatnamesinin 252 nci yaprağının ikinci sahife
sinde bayramlarda bahsedilirken bu nokta şöyle izah 
edilir: 

« . . . Her kimin bir düşmam varsa gidip ondan af fini 
dilemekle mükelleftir; öteki de el öpmeden ve öpüşme
den evvel affettiğim söylemek mecburiyetindedir; aksi 
takdirde bayrarrüarvmn mübarek olması kaabil değildir 
ve hattâ bu esasa riâyet ettiği görülen bir kimse kâfir 
telâkki edilir». 

Ayni eserin 253 üncü yaprağmm birinci sahifesinde 
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«Türklerin her Cuma günü birbirlerini affetmek âdet-i 
diniyyesi, bunun sebebi ve bu âdete riâyet etmiyenlerin 
tecziyesi» hakkmda da şu izahata tesadüf edilmektedir: 

«Bayram gitnü birbirlermden özür dileyen Müslü-
mon-TürJder her Cuma günü camie gidince de af talebin
de bulunurlar; düsmamm affetmemeye ve hiç olmazsa 
etmi§ gibi görünmemeye cür^et edenler haram işlemiş sa
yılırlar: tşte bmdan dolayı affetmek istemiyen taş-yürek-
li insanlar o gün camide görünmezler; zira bir kere affet
tikten sonra 'eğer birbirlerine eski ihtilâflarmdan dolayı 
bir fenâhk edecek olurlarsa, alâkadar taraf barışmış ol
duklarım isbât etiği takdirde mütecaviz taraf yeni bir 
hakarette bulununca göreceği cezadan daha şiddetlisine 
çarpıtır; çünki Türkler öyle hareket edenlerin hem Cenâb-ı 
Hak'la, hem insanlarla alay etmiş olacağıriA. iddia eder
ler». 

Eski Türk hayatında hem temizlik, hem terbiye ba
kımından tükürme yoktur: Halbuki başka memleketler
de tükürmek en tabiî şeydir! Osmanlı askerî teşkilâtını 
Avrupa'ya tanıtan ilk büyük eserin müellifi olan (Comte 
de Marsigli) 1732 tarihinde La Haye'de İtalyanca ve 
Fransızca nüshaları ayni metin içinde neşrolunan «Etat 
militaire de I'Empire Ottoman» ismindeki meşhur eseri
nin birinci cildinin 37 nci sahifesinüı ikinci sütunundan 
aldığımız şu fıkrasında bu temiz Türk i'tiyâdını gayr-i 
sıhhî gösterir: 

«Türkler hiç bir zaman tükürmezler. bütün tükrüUe-
rini yutarlar; işte bundan dolayı sakallarına, başlarına, 
kaşlarına ve vücutlarının tüy biten diğer yerlerine gezgin 
bir hara/ret ârız oup gittikçe yayılarak hepsinin dökül
mesine ve bir daha çıkmamasına sebeb olur. Bu hastalı-
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ğm tedâ/vi ıtsulünü keşfeden bir hekim TürMye'ye gelecek 
olursa, her halde muazzam paralar kazanacağı muhak
kaktır». 

Türkiye'de yıllarca kalmış olan (Marsigli) nin bu 
ifâdesinde bizim için mühim nokta onun tıbbî mülâha
zası değil, eski Türklerin o zamanki Avrupalılar gibi iki
de bir yerlere tükürmekten ictinâb etmeleridir. 

Osmanh hükümeti tarafından Boğdân beyliğine tâ
yin edildikten sonra ihanet etmiş olan meşhur (Demet-
rius Cantimir) in (M. de Jonquieres) tarafından «His
toire de I'Empire othoman» ismiyle Fransızcaya terceme 
edilmiş olan Osmanlı tarihinin 1743 Paris tab'mm birinci 
cildinin 178 inci sahif esinin birinci sütununda eski Türk 
nezâketi hâin bir düşman ifadesiyle işte şöyle i'tirâf 
edilmektedir: 

«Devletlerimn ilk zamanlarında Osmanlıların barbar 
olduklarım ben de i'tirâf ederim; bımun sebebi ilk Os
manlı hvıkümâarlannm olkelerini genişletmekten başka 
bir şey düşünmemiş olmalarıdır: Sulhun tabiî semereleri 
olan güzel-san'atlar, o zamanlara kadar vahşetini muha
faza etmiş olan Osmanlı zihinlerinde de nihayet yer bul
du. Bugim Türkiye'de nezâket o kadar göze çarpmaktan
dır İd, eski kabalıklardan hiç bir eser bulmak imkâm 
yoktur». 

Fransız müelliflerinden (Guer) in 1746-1747 tarih
lerinde Paris'de neşredilmiş olan «Moeurs et usages des 
Turcs» ismindeki iki cütlik. eserinin birinci cildinin 392-
393 üncü sahifelerinde Türklüğün de, Müslümanlığın da 
çok şiddetli bir düşmam olan müellif ehemmiyetsiz bir 
iftirasına mukabil hakikatin i'tirafına da mecbur olmak
tadır : 
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«Türkler hirhirlerme karşı mükemmel br muaşeret 
usulünün hütün kaidelerine riâyet ederler. Bir yerde kar
şılaştıkları zaman haşlarım eğip sağ ellerini göğüslerine 
ve sol ellerim de sarıklarına götürmek suretiyle selâmla-
şırlar. Birhirlervni muhteşem unvanlarla tehcil ederek 
rütheleriyle mevM'lerine göre (Paşa), (Ağa), (Bey) ve 
(Sultan) lâkaplarıyla hitâb ederler. 

Hıristiyamlara karşı huşunet ve azametle muamele 
ettikleri ve en aşağı tahakalarvm mensub olan en sefil 
işçileri hile Hıristiyanların en mu'teher şahsiyetlerine 
zerre Jcadar iftihar etmedikleri için, hâzı müellifler Türk
leri kaha ve nezaketsiz göstermişlerdir. Halbuki onların 
hu kdhdhklan muaşeret kaidelerini bilmemelerine değil, 
dinlerinin hıristiyanlara karşı telkin ettiği nefret hissine 
atfedilmelidir. Hakikatte ise Türkler rütbelerine, mevki
lerine veyahut şahsî meziyyetlerine karşı gösterilmesi 
lâzım gelen hürmet ve riâyeti tamamiyle müdriktirler ve 
eğer icâb ederse ona göre muamele edilmesini isterler; 
hattâ hu takayyüd ve i'tinâlarını gülünçlük ve küçüktük 
derecelerine bile vardırırlar: Onlara hoş görünmek için, 
hitâb edilen kimsenin rütbe ve mevkiiyle mütenâsip dere
cesinden fazla hulûskârlığa kaçmaktan büyük hir dikkat 
ve i'tinâ ile ictinâb etmelidir; Türklerin nazarında tevâ-
zuun fazlası dalkavukluk ve hürmetle riâyet hususunda 
en ehemmiyetsiz ihmalkârlık da büyük hir kusur addedi
lir». 

Herhalde bunlar gülünç de değildir, küçüklük de de
ğildir: Eski Türkün dalkavukluktan da, istihfaftan da 
hoşlanmadığının müellif tarafından i'tirâfı demektir. 

(Lady Craven) isminde bir İngiliz kadın seyyahının 
«Voyage de MiladyCraven â Constantinople, par la Cri-
mie» ismiyle Fransızcaya terceme edilip 1789 tarihinde 
Paris'de neşredilmiş olan 'seyahatnamesinde de eski Türk 
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terbiye ve nezâketi hakkmda bâzı mühim i'tiraf 1ar vardır. 
Bu i'tiraflarm ehemmiyeti, eserin 253 üncü sahifesinde 
müellifin «Şimdiye kadar gördüğüm iki ayakh hayvan
lar içinde elimle öldürdüğüm takdirde en az aeiyacağım 
Türk ismindekidir» diyecek kadar Türk düşmanı .olduğu
nu ilân etmesindendir! İşte bu müthiş düşman bile 201 
inci sahifesinde eski Türk terbiyesini bütün insanlığa 
örnek olacak bir seviyyede gösterir: 

«Türklerin biz İcadmlara karşı olan muameleleri bür 
tün milletlere örnek olmalıdır: Meselâ bir erkeğin boynu 
vurulur; bütün evrakı tedkik edilir; bütim eşyası müsade
re olunur; fakat karısına gayet iyi muamele eö&lir; mü
cevheratı kendisine bırakılır. 

Aile reisinin sırf zenginliğinden dolayı izale etmiş 
olan müstebiddin nazarında bile Harem mukaddestir. 
Türk kadınları meraklılarla işsizlerin, yâni bizim, (hak 
tabakası) dediğimiz kütlenin küstahlığından da kat'iyyen 
korkacak vaziyette değildir: Çümki o kütle hiç bir zaman 
onların rahatını bozmaz». 

Ayni eserin 252 nci sahifesinde elli kadar Türkün 
kendi oturduğu evdeki fino köpeğini görmek için kapu-
sunun önüne gelip seyre koyulduklarmdan bahseden 
(Lady Craven) halk terbiyesini de şöyle anlatır: 

«Bununla beraber, İcâfi derecede seyrettiklerine hük
medince artık sabrım tükendi, çekilip gitmeleri için işa
ret ettim, derhal itaat hdip gittiler. Doğrusu, Türk halloı 
çok nâzik: Çünki hiç biri kapunun eşiğinden içeri adım 
atmadı». 

Bundan evvel de bahsi geçmiş olan İsveç sefiri 
(Mouradgea d'Ohsson) un «Tableau gâneral de I 'Empire 
othoman» İsmindeki yedi ciltlik meşhur eserinin 1791 de 
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neşredilen dördüncü cildinin birinci kısmmm 367-370 in
ci sahifelerinde de eski Türk terbiye ve nezâketi hakkın
da şu izahata tesadüf edilir: 

«Cem'iyyet hayatından ve kadınla erkeğin görüşme 
imkânından mahrum ölmaik itibariyle tdfnat adamının 
nasibi gibi görünen kabalığı idâme ve muhafaza etmiye 
mahkûm bir millet için terbiye ve nezâket hakkındaki 
Şeriat ahkâmı her halde zarurî bir ihtiyacın ifâdesi de
mektir. Müslümanlarld daimî temaslarda bulu/nmuş ve
yahut kendilerini iyice tanıyacak kadar sıkı münasebet 
te'sis etmiş olanlar, pnlann ne kadar sevimli insanlar ol
duğunu ve sâde ve samimî bir nezâkete sâhib olduklarını 
derhal teslim ederler; hattâ tavırlarıyla hareketlerinde 
göze çarpan bir nevi tabiîlik de vardır; fikirlerindeki in
tibak kabiliyyetini de aile muhitleriyle muhtelif devlet 
dâirelerinde riâyet edilen mutlak itaat ve inkıyada med
yundurlar. 

Bu cazip meziyyetler Mâbeyn ve saray erlcâniyle ma~ 
iyyetlerinde ve sıfatlarıyla me'muriyyetleri bakımından 
onlarla en sik temas edenlerle daha çok göze çarpar. İşte 
bundan dolayı en aşağı tabakaya mensup bir kimse bile 
tâlii yaver olup da devletin en yüksek makamlarına çık
tığı takdirde, çocukluğundanberi en parlak terbiye ve 
tahsil içinde yetişmiş gibi görünür. Sözlerinde, taamnda 
ve edasında en yüksek aile mensuplarının tabiîliğiyle ve-
karı hissedilir. 

Müslümanlar (=Müslüman-Türkler) hiç bir zaman 
kendilerinin selâmlanmasını beklemezler: Bilâ-istisnâ 
hepsi dostlarından veyahut tesadüf ettikleri tamdıklarm-
dan evvel davranmaya can atarlar. Fakat büyükler öyle 
değildir: Onlar dâima başkalarından evvel selâm, verir
ler. Hattâ bütün alaylarda Sadr-ira'mmm^ paşaların, vü-
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keİâ ve ümerânm halkı selâmktrrıası teşrifat icâbıdır. Pa
dişah da öyle yapar: İki sıra teşkil eden Yeniçerilerin 
arasından geçerken hafif bir baş işaretiyle sağ elini göğ
süne doğru biraz kaldırarak selâm verir. Bütün millet 
arasında bu hareketlerle beraber Türk dilinin bünyevî 
hususiyyetlerinden mütevellit gayet nazikâne ve pek edib-
âne sözler de söylenir. (Geombvmz) yahut (Hazretinlz) 
gibi İtalyancanm (vossignoria) ve (vostra Excellanca) 
tâbirlerine tekabiU eden kelimeler hiç ağızdan düşmez. 
Hiç bir zaman (ben) denilmez, hep (bendeniz), (kulunuz) 
ve (duacınız) denilir. Sohbet esnasında Jbilhassa merte
bece yüksek bir şahsiyyete hitâb edilirken, arada bir elini 
ağzına ve omdam sonra da alnına götürerek (—Temenni 
ederek) hürmet ve itaat arzetmek de nezâket icâbıdır». 

Türklüğe âit eserleriyle mâruf (A. L. Castellan), 
1811 de neşredilen «Lettres sur la Grfece, I'Hellespont et 
Constantinople» ismindeki eserinin ikinci cildinin 91 in
ci sahifesinde Türk kayıkçılarmın bile nezâketirie nasıl 
hayran olduğunu şöyle anlatır: 

« . . . Son derece nâziktirler. Adetâ bir harp hâlini an
dıran karışıklıklar içinde bile insan hiç bir hakarete uğ
ramadan ve hattâ hiç bir küfür sözü işitmeden hedefine 
vardığını görimce hayretler içinde kalır». 

Türk düşmanlığından yukarda da bahsetmiş olduğu
muz İngiliz müelliflerinden (Charles Mac-Farlane) m 
«Constantinople et la Turquie» ismindeki Fransızca ter
eemesi 1829 tarihinde Paris'de neşredimış olan iki cilt
lik eserinin ikinci cildinin 81 inci sahifesinde eski Türk 
nezâketi şu vecîz cümleyle i'tirâf edilir: 

«Bu milletin o kadar tath bir honuşrria tarzı vardır 
M, bütün medenâ milletlere örnek olabilir». 
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Fransız müelliflerinden (A. Brayer) nin 1836 de neş-
rolmıan «Neuf annees â Constantinople» ismindeki iki 
ciltlik eserinin birinci cüdinin 293 - 295 inci sahifelerin
de eski Türk terbiye ve nezâketinin eşsiz incelikleri şöy
le anlatılmaktadır: 

«Bu fikrantn başlıca mevzuunu teşMI eden iyilikle 
halâvetin tabiî bir icâbı oirndk üzere, Avrupa payitaht-
larmdaki sahte nezâketle hiç bir alâkası olmayan Müs-
lüman-Türk nezâketinden bahse mecbur olduğumu zanne
diyorum: Avrupa'da nezâket çok defa kin ve garazla hı
yanet ve ihaneti örten bir perde olduğu halde, Türklerde 
bil-akis milU seciyyelerini teşkil eden sarsılmaz hakkaa-
niyyet ve adaletle hayırJıahhk ruhunun tabiî bir neticesi
dir. Zâten Kur'anda nezâkete âit âyetler vardır ve o mu
kaddes kanunun bütün düsturları gibi bu âyetler de ay
nen ve harfiyyet tatbik edilir. 

Bir Avrupalı için Müslüman-Türk efendilerinden mü
rekkep bir toplantıda bulunmak kadar meraklı ve istifa
deli bir şey olamaz. Fakat Frenkler hisâbına teessüf edi
lecek cihet, o gibi fırsatların nâdir oluşudur; umumiyyet
le bu toplantılardan yalnız Avrupalı hekimler istifâde 
edebilir. Frenk doktor Müslüman evlerine dâima memnu-
niyyetle kabul edilir; onların nazarında öyle bir hekimin 
mevcudiyyeti hem hoş bîr vakit geçirmiye, hem de na
bızlarını muayene ettirip sıhhatlerinden baksetmiye ve
sile teşkil eder. Bu mukaddimeler bittikten sonra, küçük 
bir fasıla geçirmiş olan sohbet yeniden devam eder. 
Umumiyyetle pek kalabalık olmayan ve hemen dâima 
mütekait ihtiyarlardan mürekkep olan bu cem'iyyetleri 
iyi tedkik edin: Üstleri-başlan ne temizdir. Hâl ve tavır
larında ne büyük bir asalet ve yüzlerinin çizgilerinde ne 
tath bir sükûnet vardır! Konuştukları dil ne tatlı ve ne 
kadar ahenklidir: Tarafgirlikle itham edilmemek üzere 

Bsikİ Türk Seciyye ve Ahlâkı — 4 
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(Elements de la langue turque) müellif mm tu husustaki 
fikrini zikretmeyi zarurî görüyorum; 1787 tarihinde is
tanbul'da baısılm/ış olan hu eserin müellifi rahip (Viguier) 
diyor ki: 

— Türk dilini tedkik ederken konuşma lehçesinin 
muntazam ve fevkalâde mükemmel sıra tertibi, kulağa 
hafifçe akseden muhteşem ve ölçülü sesleri, ahenk kanu
nu ve nihayet uzu/n ve kısa seslerin bir nevi musikiyi an
dıran tath teselsülü karşısında hayran kalmamak kâhil 
değildir: tnsan bu dilin bir ilim hey'eti tarafından bilhas
sa tedvin edilmiş mantıki esaslardan doğmuş olduğum 
hükmedecek hâle gelmektedir. 

Sohbet edenleri ifâdeleri ne veciz ve telâffuzları ne 
temizdir: Tebessümlerinde ne kadar incelik ve el hare
ketlerinde ne zarafetle sadelik vardır! Ecnebileri en çok 
hayrette bırakan cihet, bir kaçmm birden konuşmayıp 
yalmz birinin söz söylemesi; hakikatte hemen dâima pek 
kısa olan sözünü bitirinceye kadar hayırhâhâne bir dik
katle dinlenilmesi; her birinin diğerlerine karşı hürmet
lerle fikrini müdâfaa etrnesi; söylenen sözler içinde fena-, 
hktan, hoğculüktan, iftiradan ve edebe mugayir mefhum
lardan hiç bir eser bulunmaması ve yaşlılarla büyüklere 
karşı da hürmet ve riâyet gösterilmesidir. Müslüman-
Türklerin insanı ayrıca teshir eden bir iki hususiyyetleri 
de yürüyüşlerinin serbestliğiyle ihtişamı, güler yüzle mü-
sâfir kabulleri ve nihayet selâmlığa girerken ve çıkarken 
riâyet ettikleri teşrifatın zarafetidir, tnsanın adetâ biz
deki musiki ve dans san'atlarmda olduğu gibi Türklerde 
de nezâketin derin bir tetkikle uzun bir tecribe mahsulü 
olduğuna hükmedesi gelir. 

Eğer bu Türk toplantıları Avmpa'daki gürültülü 
topla/ntifarla, onlara iştirak edenlerin ihmalkâr tavırlar 
rıyla, hızlı yürüyüşleriyle, yüz çizgilerinin oynakliklany-
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la, coşkunluk ve taşktnhklariyla, bütün şahsiyetlerinin 
hodbinlikleriyle mukayese edilecek olursa; eğer onların. 
o seri, tsMch, hımhım sesli, muttarit, harf-i-ta'rifler ve 
zamirlerle tıkalı ve tenâfürlerle dolu diUerine kulak veri
lirse; eğer hatiplerin boğuk yahut keskin sesleriyle sür'-
atli telâffuzlanna dikkat edilecek olursa; eğer birbirlerini 
ne kadar sabırsızlıkla dinlediklerine, yekdiğerini red ve 
cerhetme zihniyetiyle kaynaştıkları için mütemadiyen 
birbirinin sözünü keserek hepsinin birden konuştuğuna 
bakılırsa; eğer gevezelikleriyle uzun sözlülüklerine, ihti
yarlığı ^istihfaf etmelerine ve en hafif tabiriyle sözlerinm 
kofluğuna dikkat edilirse; velhâsıl eğer onların bütün bu 
hâlleri mizana çekilecek olursa, işte o zaman Garp top-
lantüarvmn ve hattâ müzâkereleri milletlerin mukaddera
tı üzerinde o kadar bü/yiSc tesirler icra eden meclislerin 
icâbı veçhile birer nezâket, terbiye ve vekar örneği ol
maktan pek uzak buhmduTdanna ve çok defo. müteessir 
seyircilerinin nazarlarına medeni olmakla iftihar eden 
milletlere yakışmıyacak hacâlet sahneleri ârzedip dur
duklarına hükmetmekten başka çâre kalmaz». 

Bundan evvel de bahısi geçen (A. Ubicini) nin «La 
Turquie actuelle» ismindeki eserinin 1855 Paris tab'mın 
144 üncü sahifesinde Atıyye-Sultan'la evlenen meşhur 
Tophane müşiri Fethi Ahmed Paşa'nm 8 Ağustos 1840 
tarihinde yapılan açık hava düğününden bahsedilirken 
Türk kibarlığı şöyle anlatıhr: 

« . . . Paşalarla maiyyetleri de çadırlara çekildiler: Bu 
çadırlarda çâlgUar, bin türlü şerbetlerle soğukluklar, kah
veler, çubuklar ve Türkleri kâinatın en kibar milleti te
lâkki ettirecek kadar zarif ve muhteşem bir nezâketle 
yapılan ziyaretlerle iâde-i-ziyâretler günün mütebaki sa
atlerini işgal edip akşam yemeğine kadar devam etti...». 
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Ayni eserin 420 nci sahifesinde de müellif, deviet-
adamlarmdan biriyle muhaveresini naklederken şu mü
him terbiye meselesine de temas etmektedir: 

« . . . Muhatabım, benim bu cümlemi giUiimsiyereh dinr 
ledi: Fakat îslâm nezâketi söz kesmeyi tecviz etmediği 
için, ben sözlerimi bitirinceye kadar ses çıkarmadı». 

İtalyan müelliflerinden (Edmondo de Amicis) in 
«Constantinople» isnüyle Fransızcaya terceme edilen 
eserinin 1883 Paris tab'mm 415 inci sahifesinde en yük
sek smıflarda görülen Türk kibarlığmm en aşağı sınıf
larda da aynen mevcud olduğu şöyle anlatılır: 

« . . . Türklerde uzak ve müphem bir şey düşünen in
sanların hâli var. BütÜTi Türkler bir fikr-i sabite saplan
mış feylesuflara veyahut bülunduldan yerle etraflann-
daki eşyayı görmeden yürüyen sâir-fi-l-menâmlara ben
zetilebilir. Geniş ufuklar seyretmiye alışmış insanlar gihi 
hep ileriye ve uzağa bakarlar. Gözleriyle dudaklarında 
hep kendi iç âlemlerinde yaşamaya alışmış insanları an^ 
dıran müphem bir hüzün sezilir. Bütün Türklerde hep ay
ni temkine, hep ayni kurumlu edaya ve hep aym dil, na
zar ve hareket ihtiyatkârhğma tesadüf edilir.. Paşasın
dan sokak satıcısına kadar hilâristisnâ hepsinde birer 
derebeyi ihtişamı vardır: Hepsi ayı^ terbiyeyi görmüş ve 
bir nevi asalet vekan içinde yetişmiş oldukları için, eğer 
kıyafet farkları olmasa, istanbul'da bir aşağı tabakanın 
mevcud olduğunu ilk bakışta hiç kimsenin farketmesine 
imkân olamaz»>. 

Ayni menbam 420 nci sahifesinde de şu i'tirâfa te
sadüf edilir: 

« . . . Filhakika, görünüşe göre istanbul'un Türk halkı 
Avrupa'nm en nâzik ve en kibar camâatidir. istanbul'un 
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en ıssız sokdklarmda bile bir yabancı için hiç hir hakct-
rete uğramak tehlikesi yoMur; hattâ namaz vakitlerimde 
hile camileri gezmek kabildir ve o Vaziyette bir ecnebi 
bizim kiliseleri ziyaret eden bir Türkten daha çok hürmet 
ve riâyet göreceğinden emvn olabilir; halk arasında küs
tahça bir bakış §öyle dursun, fazla mütecessis bir nazara 
hile Mç bir zaman tesadüf edilemez. Kahkaha sesleri ga
yet nâdirdir; sokakta ka/vga eden ayak takımı da ender
dir; kapulardan, pencerelerden, dükkânlardan hiç hir ka
dın sesi aksetmez. Hiç bir fuhuş tezahüründen, hiç bir 
münasebetsiz hareketten eser görülmez. Çarşının kudsiy-
yeti de camiden aşağı değildir; el ve kol hareketleriyle 
lakırdı bakımmdan her tarafta bwyük bir imsake tesadüf 
edilir. Halk arasında şarkıdan, kahkahadan, bağırıp çar 
ğırmadan eser yoktur; sokakları tıkayarak herkesi rahat
sız eden tecemmü'ler görüMıez». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz Garp menbâlan-
nm eski Türk terbiye ve nezâketi, hakkında verdikleri 
tafsüâtm mühim noktalan şöyle sıralanabilir: 

1 — İslâmiyyet kin ve garazı men'ettiği için, eski 
Türkler Cuma ve Bayram günlerini birbirlerinin kusur-
larmı affedip barışmaya vesile ittihâz etmişlerdir: Ba
rışmayan adetâ kâfir telâkki edilir. 

2 — Avrupa halkının küstahlıklarıyla taşkmlıkla-
rmdan Türklerde eser yoktur. 

3 — Sokaklarda gürültü ve kavga olmaz. 
4 — Avrupa'da olduğu gibi yerlere tükürülmez. 
5 — Dalkavukluk da, azamet ve istihfaf da menfur 

ve merduddur. 
6 — İslâm terbiyesine mugayir olduğu için, konu

şanın sözü kesilmez. 
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7 — Konuşulurken bağnimaz ve heyecanlı el ve kol 
hareketleri yapılmaz. 

8 — Yaşlılara hürmet edilir. 
9 — Eski Türk nâzik olduğu kadar vekur adamdır 

ve bu vekan yürüyüşünden bile bellidir. 
10 — Türkün konuşma zarafeti bütün mületlere ör

nek olacak derecededir. 
11 — Kadmlara karşı hürmet, bütün Türklerin riâ

yet ettikleri umumî bir an'anedir. 
12 — Avrupahlar arasmda nezâket iç-yüzü örten bir 

perdeden ibaret olduğu halde, Türkler arasmda son de
rece samimî bir teamüldür. 

13 — Eski Türk cem'iyyetindeki terbiye ye nezâket 
gözle görülen umumî bir manzara derecesine yükselmiş
tir. 

14 — Eski Türkiye'de terbiye ve nezâket bakımın
dan sımf farkı yoktur: Halk terbiyesiyle aristokrat ter
biyesi ayni şeydir; işte bundan dolayı istanbul'a gelen 
Garp müdekkikleri kayıkçılarm terbiye ve nezâketine 
bile hayran olmuşlardır. 

15 — Netice itibariyle eski Türkler kâinatın en ki
bar milleti ve Avrupa'nm en nâzik ve en terbiyeli cemâ
ati sayılmıştır. 
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ESKİ TÜRKLERİN BİLMEDİKLERİ F E N A L I K L A R 

Bu fenalıklar Koğculuk, İftira, Tezvir, Küfür, Kin 
ve Garaz, Kumar, İntihar, Düello ve Cinayet gibi şeyler
dir. (Villamont) un 1596 tarihinde neşredilen «Les voya
ges du Seigneur de Villamont» ismindeki seyahatname
sinin 234 üncü yaprağmm A-B sahifelerinde Fransa'da 
düello edenlerin cesur sayıldiklanndan bahsedildikten 
sonra, bu bakımdan eski Türklerin vaziyetleri şöyle an
latılır: 

« . . . Fakat TürMer sulh mmamlarmda bil-oMs gayet 
halım ve selim olurlar, huzur ve sükûn içinde yaşamak 
için silâhlarım evlerine bırakırlar, şehirde dolaşırken kı
lıç taşımazlar: Ama harbe gitmek icâb edince düşman
larına karşı şecaat ve cesâretleriyle göz kamaştırmasını 
çok iyi bilirler. Birbirleriyle mübâreze ettikleri hiç bir 
zaman işitilmiş şey değildir; eğer içlerinden biri arkada
şıma hakaret edecek olursa, hiç bir suretle yiğit sayılmak 
imkân ve ihtimâli yoktur».. 

On-yedinci asırda Türkiye'ye gelmiş olan Fransız 
seyyahı (Du Loir) ın «Les voyages du sieur Du Loir» is
miyle 1654 tarihinde Paris'de neşrolunan seyahatnamesi
nin 168 -169 uncu sahifelerinde kumar meselesi şöyle 
anlatılır: 

«Türkler ihtiyaçlarından fo^la yem,ek yemedikleri 
gibi, oyunlarım da sırf eğlence diye oynarlar: Dünyanın 
her yerinde oyundan asıl maksat ve yegâne gaye bumdan 
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ibaret olmalıdır; îşte bundan dolayı pintice bir kasmtç 
hırsına Jat/pilmaJcsızm satranç, üç-taş, dama ve bir nevi 
tavla oynarlar: Fakat endişesiz ve küfürsüz oynarlar. Ra-
hatktrma çok düşkün oldukları için, silâh oyunlarından 
başka idman hareketleri yoktur». 

Gene ayni menbam 188 inci salıif esinde eski Türk'
ün kin ve garaz bilmediği şöyle anlatılır: 

«Türkler her hangi bir intikam hissi beslemekten 
son derece çekinirler: îşte bundan dolayı o hunharca his
sin tevlid edebileceği fenalıkları önlemek üzere dinlerinin 
bu hususa âit bir hükmü mucibince Cuma namazına baş
lamadan evvel düşmanlarını affetmekte olduklarını ilân 
etmek mecburiyetindedirler; aksi takdirde namazlarının 
kabul edilmiyeceğine inanırlar. Her bayramın birinci gü
nü de umumî banş günleridir: Birbirlerine rast gelince 
hep müsâfaha ederler ve yekdiğerinin elini öptükten 
smra ellerini başlarına götürüp (Bayramın kutlu olsun!) 
derler». 

Ayni eserin 188 -189 uncu sahifelerinde de eski Tür
kiye'de mevcud olmayan diğer bir fenalık şöyle izah edi
lir: 

«Bu memlekette hemen hiç bir cinayet vak'ası du
yulmaz; eğer bir iki fevkalâde vak'a zuhur edecek olursa, 
onlar da ya ânî feveran neticelerinden veyahut yol kesen 
haydutların şekavetlerinden ibarettir». 

Bundan evvel de gördüğümüz gibi, yol kesen hay
dutlar umumiyyetle Hıristiyan unsurlardan ve bilhassa 
Rumlardan mürekkeptir. Gene (Du Loi r ) , ayni eserinin 
189 uncu sahifesinde de küfürbazlık meselesini şöyle 
anlatır: 
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«öfke ile intikam hissinin mahsulü, olduğu kadar kw-
marhazhğvn da tabiî bir neticesi olan küfürbazhk Hıris
tiyan menüeketlerinde müdhiş surette ve tamamiyle kâ
firce sarfedilip durduğu halde, Türkiye'nin ne sokakların
da duyulabilirine de evlerinde işitilir. Bu hâlin bizim yüz
lerimizi kızartacak ve bizi hayretler içinde bırakacak tar 
rafı da şudur ki, Türklerin yalmz ağızlarında değü, dil
lerinde de küfür kelimeleri yoktur: Onlar yalmz (Vallah) 
diye AUâha kasem ederler». 

Gene Fransız müelliflerinden (Grelot) mm ccRelati-
on nouvelle d'un voyage de Constantinople» ismiyle 1680 
tarihinde Paris'de neşredilen seyahatnamesinin 219 -
220 nci sahifelerinde kin ve garaz hisleriyle, şahsî düş
manları affetme mecbüriyyeti şöyle anlatılır: 

«Düşmanlarm af fi bir taraftan da umumî asayişle 
alâkadar olmak itibariyle Cenâb-ı Hakkfm irâde-i tlâhiy-
yesine iktiran etmiş olduğu için, Hıristiyanlarla Yahudi
lerin ve müşriklerin iyi, zararsız ve fena esaslarından 
mürekkep fasit bir halita olan îslâm şerîatinin (!) bütün 
Müslümanlara şahsî düşmanlarımn af fini emretmesine 
hayret etmemelidir; çünki onlar yalmz din ve devlet düş
manlarına kin gütmekte mükelleftirler: îşte bundan do
layı Türkler arasında hemen hiç kin ve garaz görülmez; 
eğer herhangi bir sebepten dolayı öyle bir hAs besleniyor
sa bizdeki Pazara muâdil olan ilk Cuma günü geçmeden 
düşmanlarıyla barışmak mecburiyetindedirler; eğer im
kân bulamadıkları için barışamayacak olurlarsa. Cuma 
namazından evvel duâ ederek düşmanlarını affetmiş öl-, 
duklarına AUâh/ı işhâd etmekle mükelleftirler: Aksi tak
dirde namazlarının kabul edilmiyeceğini zannederler». 

Ayni menbam 221 - 222 nci sahifelerinde de eski 
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Türkün kin ve garaz gibi küfürbazlık da bilmediği şöyle 
izah edilmektedir: 

«KanvaHarm şiddeti başkatarına hüfretmek veyahut 
herhangi bir haksızlığa kalkışmak istiyen Türkleri yal-
Tbiz cebir ve zorla zabt-u-rabt altına almayı te^min etmekr 
le kalmamış, ayni zamanda onları kafiyyen küfretmemi-
ye ve kendilerininkinden çok daha mukaddes kanurüan 
olan bunca miletlerin (Yâni Hıristiyanların!) hiç bir ce
za görmemek şartiyle yaptıkları gibi küfür sözlerine Al-
lâhın ismini karıştırarak hürmetsizlik etmemeye haber
leri bile olmadan alıştırmıştır. İşte bundan dolayı bir me
sele hakkında te'minât vermek için ağızlarına aldıkları 
en büyük yemin (Vallah, biUah) dan ibarettir; hattâ is
tanbul'dan uzak yerlerde yaşadıkları için Hıristiyanlarla 
daha fazla temas eden Türkler, Türk dilinde küfür keli
meleri mevcut olmadığı için Rum vesâir anâsır dillerin
deki küfürleri sarf ederler ve ona da söğüp saymaktan zi
yâde saygüanyla sevgilerini ifâde için yaparlar. Bunun
la beraber şunu da i'tirâf etmelidir ki, Türkler ve bilhas
sa ayak takımları her zaman o kadar mutedil davranmaz
lar: Hele gayri-müslimlere karşı dillerini tutamazlar; bir
birlerine karşı umumiyyetle kullandıkları (Camm), (İki) 
gözüm) ve (Kardeş) gibi tatlı sözler yerine başka dinden 
olanlara (Gâvur), Köpek), (Dinsiz) vesaire gibi haka^ 
ret kelimeleri sarfederler: Fakat bütün bu küfürler ancak 
âdi adamların ağzından duyulabilir. Avam tabakasından 
biraz daha yüksek seviyyede bulunanları ve meselâ ticâ
ret erbâbiyle ilmiyye mensupları ekseriyyetle son derece 
nâzik ve insâniyyetperver adamlardır: Hele bir ecnebi
den hoşlandıktan ve bilhassa o ecnebi Türkçe konuşabil
diği takdirde adetâ kendi vatandaşları ve dindaştan imiş 
gibi iltifattan ve hüsn-i-kabülleriyle minnetdâr bırakır
lar». 
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Seyâhatleriyle meşhur (Comeille Le Bruyn) in «Vo
yages de Comeille Le Bruyı^, par la Moscovie, en Perse 
et atix İndes orientales» ismiyle 1732 tarihinde La Haye'
de neşrolunan beş ciltlik seyahatnamesinin birinci cildi
nin 434 üncü sahifesinde kumar meselesi şöyle anlatılır: 

Türkler atâletten sıkikp ho§ bir vakit geçirmek is
tedikleri zaman çok güzel oynadıktan bir satranç yahut 
bir dama veyahut bir üç-taş takımı getirirler; fakat hiç 
bir zaman parayla oynamazlar, çünki kumann günah ol
duğuna inamlar. Son derece soğuk kanlüikla oynadıkları 
ve kazansalar da, kaybetseter de sevinçleriyle teesürlerini 
kat'iyyen beUi etmedikleri halde, bâzan sabahtan akşama 
kadar oyunun başından kalkmıyacak derecelerde zevk 
alırlar». 

Ayni menbam 441 inci sahifesinde de eski Türkiye'
de kumarla düellonun mechuliyyeti şöyle izah edilir: 

« . . . Düelloya gelince, Türkler onun ne olduğunu bile 
bilmezler; bunun sebebi, o çirkin i'tiyâdm iki muhtelif 
menbamı teşkil eden sarhoşlukla kuman kökünden kes
miş olan Peygamberlerinin hakimane basiretinde göste
rilebilir: tşte bundan dolayı TürJdye'de terbiyeli insanlar 
kat'iyyen içki içmezler ve her nasüsa içenler de tıpkı af
yon ve emsali mükeyyifât müptelâları gibi i'tibarlannı 
kaybederler. Oyunlara gelince, Türklerde bir çok türlüsü 
mevcud olmakla beraber içlerinde kumarbaz yoktur; yâ
ni onlar sırf eğlenmek ve ustalık göstermek için oyun oy
narlar, para için kat'iyyen oynamazlar: İşte bundan do
layı aralannda gürültülü kavgalar çıkmasına imkân yok
tur». 

Bundan evvel bahsi geçen İslâm ve Türk düşmam 
avukat (Guer) in 1746 -1747 tarihlerinde neşrolunan iki 
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.1) Mangola, Icügük deniz kabıiklanyla oynanan bir Türft 
oyunudur. 

ciltlik «Moeurs et usages des Turcs» ismindeki eserinin 
birinci cildinin 362 nci sahifesinde eski Türklerin koğcu
luk bilmedikleri işte şöyle i'tirâf edilir: 

«Türkler birbirleriyle az münâsebette bulunduklqrt 
ve yalmz vazifeleriyle me'muriyyetlerinden dolayı dâimi 
temas hâlinde olduklan için, bütün insanlar arasında pek 
umumî bir nakîsa olan koğculukla Mç bir alâkaları yok
tur: Sözlerini öyle şeylerle zehirleme san'atından biha
berdirler; sohbetleri başka milletlerde olduğu gibi bir if
tira ve tezvir halitası veyahut yüâ kızartıcı dedikodular 
silsilesi değildir. Zamanımız müelliflerinden birinin iza
hına nazaran istanbul'da şunun bunun aleyhine pek az 
gıybette bulunulmasın/ın başlıca sebebi, erkeklerin kadın
larla temas imkânı olmamasından ve kadmlarm da bir
birleriyle pek fazla göürşmemelerinden başka bir şey de
ğildir». 

Ayni menbam 394 üncü sahifesinde de kumar mese
lesi şöyle anlatılır:' 

«Oyun Türklerin en umumî eğlenceleridir; bundan 
maksat, sırf vakit geçirmek için oynanan tavla, aşık 
mangola (1), dama, piket vesaire gibi oyunlardır. Haz-
ret-i Mühammed'in her türlü kavgalarla sû-i-niyyetlerin 
tükenmez menbaı saydığı hava oyunları kat'î surette 
men'edilmiştir. Hazret-i Peygamberin vaz'ettiği esaslar
dan mürekkep olan medenî kanun en masumane oyunla
rı bile ancak bir takım haMmâne tahdidlerle tecviz et
mektedir: îslâm kanunu bir oyun meraklısının şehâdeti-
ne pek kıymet vermez; daha sıkı davranan ulemâya gö
re bu gibilerin şehâdetleri kat'iyyen makbul değildir. 
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Kur'ânm şarapla hava oyunlarını men'eden beşinci sû
resinde AUâhm satranç oyunumu da (Resimler) ismiyle 
bahsederek m&n'ettiği anlaşilmaktadtr; filhakika bizde 
olduğu gibi Araplarda da satrancın başlıca taşları heykel 
gibi oyulur ve insan, fU, at vesaire şekillerini temsü eder
di. Bununla beraber, Hazret-v Mühammed'in bu oyunda 
taşların oyıdmasmı hoş görmediği anlaşılmaktadır: Çün
kü TürMer fil-dişinden düm-düz yontulmuş taşlarla hiç 
çekinmeden satramç oynamaktadırlar». 

(Mouradgea d'Ohsson) ım Osmanh müesseseleriyle 
teşkilâtmdan bahseden «Tableau general de I'Empire ot-
homan» ismindeki yedi ciltlik meşhur eserinin dördün
cü cildinin bürinci kısmmm 277 nci sahifesinde: 

«Ofc tâlimleriyle koşu ve at yarışları müstesna ol
mak üzere bilâ-istisnâ bütün oyunlar Müslümanlar için 
memnudur». 
denildikten sonra, 279 - 280 inci sahifelerde şu izâhât 
verilir: 

« . . . Bu memnûiyyet dama ve satranç oyunlarına büe 
şâmildir. Kumar yasağı şu hadise dayanmaktadır: 

— Satranç ve dama oynayan bir Jdmse ellerini do
muz kanına batırmış gibidir. 

Faziletli bir Müslüman bu hükme itaat etmiyen bir 
Müslümanla selâmlaşmamalıdır: Muasırları olan mü'min-
ler içinde satranç müptelâlarından baş çeviren halîfe 
ömer'ie halîfe Ali bu hususta örnek ittihâz edilir. 

tmâm-ı Şafiî kazanç için oynammayıp sırf eğlence 
için soğuk kanlılıkla ve kızışmamak, lanet okumamak ve 
küfretmemek şartiyle oynanan satranca müsâade etmiş
tir. Müslümanlar için bahse tutuşmak da memnudur, çün
ki bahis de bir nevi kumardır. 

Yalmz, şecaate, ilme ve ma'rifete tahsis edilen mü-
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kâfatJar bu memnûiyyetten müstesnâdtr. îşte bundan do
layı eğer iki taraftan biri veya üçüncü bir şahıs galip ta
rafa bir mükâfat tahsis edecek veyahut edebî bir münâ
kaşaya iştirak eden bir âlim dâvâsım kazanmuadığı tak
dirde her ha/ngi bir fidye vermek taahhüdünde bulunacak 
olursa, hiç bir beis yoktur». 

Ayni menbam 297 - 299 uncu salıifelerinde yalan, if
tira, tezvir ve tenkid meseleleri de şöyle anlatılmaktadır, 

«Faziletten ayrümamak ve fazâhatten yâni dine, in-
sâniyyete, hüsn-i ahlâka ve muaşeret âdabına mugayir 
olan şeylerden tevakki ve ictinâb etmek mü'mînler için 
en zarurî mükellefiyyettir. Bir miislüman bilhassa zih
niyle kalbini hileden, yalandan ve hemcinslerine karşı 
gıybetten, tezvir ve iftiradan, tahkir ve teVinden masun 
buluTidurmalıdır. 

Yalan, yegâne hedef olarak ancak bir kimsenin iyi
liğine ve hayrına söylendiği takdirde tecviz edilebilir: 
Meselâ iki kişiyi barıştırmak, karı-kocayı birleştirmek^ 
bir mâsûmu fena adamlara karşı müdâfaa etmek vesaire 
gibi vaziyetlerde öyledir. Zihrû hir te'vile bile aslâ cevaz 
yoktur; ancak tamamiyle zararsız olduğu takdirde tecviz 
edilebilir: Meselâ hir dostu tarafından yemeğe davet edi
len hir kimsenin zihnen bir gün evvelki öğünü kasdetmek 
suretiyle yemek yemiş olduğundan bahsederek i'tizâr et
mesi işte o kabildendir. HUe ise ancak din ve devlet düş
manlarına karşı harp esnasında meşrûiyyet kesbedehi/-
lir; bu meşrûiyyet, Hazret-i Peygamberin şu hadîsine 
istinâd etmektedir: 

i iAi- L ^ ^ l = Harp hUedir. 
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Otybet yüz kızartıcı bir fazahattir. Tenkid ise ancak 
hakikate tamamiyle mutabık olduğu, herhangi bir kimseyi 
doğru yola sevketmek istenildiği veyahut haksızlığa ve 
zulme sapmış bir devlet adamvm ıslâh için yapıldığı tak
dirde caizdir. Hattâ bu gibi adamların ahvâlini tahkik 
sevaptır; hiç bir şahsî menfaat gözetmemek şartiyle ha-
miyyet ve insâniyyet nâmına yapılan tenkid ne kadar şid-
detli olursa, ind-Allâh ve ind-en-nâs o kadar makbul olur. 
Velhâsıl tahkirlerle teVinler de mütecasirlerine hacâlet 
ve nefret celbedecek taşkınlık ve gazap maksulleridir». 

Gene ayni menbam 273 üncü sahifesinde de eski 
Türkiye'de ve bilhassa dönmelerle devşirmeler müstesna 
olmak şartiyle hakikî Türkler arasmda mevcut olmayan 
dalkavukluk zilleti şöyle anlatılır: 

«Mü'mînler birbirlerine hürmetle mükelleftir: Yek
diğerine riâyet, nezâket ve mülâyemetle muamele etmeli 
ve bununla beraber Mç bir zaman zillet, zaaf ve tabasbus 
göstermemelidir. 

Hazret-i Peygamberin bir hadîsine göre içtimaî ni
zamda ancak talebe hocasına, çocuk anaAmhasma ve kö
le efendisine tabasbus edehtlir». 

Bundan evvelde bahsi geçmiş oan (A. L. Castellan) 
m 1811 de neşrolunan (Lettres sur la Grece, I'Hellespont 
et Constantinople» ismindeki iki cilthk eserinin ikinci 
cildinin 225 inci sahifesinde düello meselesi şöyle izah 
edilir: 

, «Türkler bütün hislerinde müfrittirler; kin ve garaz
larını çilgınhk derecesine ve dostluklarım da İcahraman-
lik mertebesine çıkarırlar. Verdikleri söz mukaddestir; 
Hakikat aşhı umumiyyetle onlarm açık yüreklilikleri'ne 
bizlerin nezâket kaidelerimizle pek te'lif edilemiyecek bir 
nevi huşunet verir. Kendileri sözlerini hiç esirgemedikle-
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ri ve hareketlerinde de zarafet ve inceliğe ehemmiyet ver
medikleri için, başkdlartnda da öyle şeyler aramazlar; 
onun için kolay kolay akngankk etmezler: îşte bundan 
dolayı pek nadiren kavga ederler ve hele düelloyu hemen 
hiç bilmezler. Türkler yalnız edebe, ahlâka, dine ve hak-
kaaniyyete mugayir hareketlerden saktmrlar». 

Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz bütün müellifler 
eski Türk'ün kin ve garaz beslemediğinde ittifak ettikle
ri halde, bu müellifin çılgmca bir kin ve garazdan bah
setmesi belki de siyasî sahadaki millî ve dinî kin ve ga
razla alâkadardır. 

(J.-R. Durdent) m «Beautes de I'histoire de Turguie» 
ismiyle 1818 de neşredilen meşhur eserinin 466 - 467 nci 
sahifelerinde bâzı Türk faziletlerinden bahsedilirken dü
ello meselesine de işte şöyle temas edilmektedir. 

«Her ne kadar Türklerin siyasî tarihinde gaddarlıkla 
damgalanmalarına sebep olmuş bir çok vaziyetlere tesa
düf edilebilirse de, bu milletle siki temaslarda bulunmuş 
olarüann müttefikan i'tirâf ettikleri veçhile, faziletlerinin 
kusurlarını telâfi ettiği de muhakkaktır. 

Yalmz bu meselede umumiyyetle çok fena adamlar
dan mürekkep olan ve hakikî Türkler tarafından da he-
men hep istihlâf edilen dönmelerle devşirmeler kat'iyyen 
mevzû-i-bahs olamaz. Münhasıran hakiki Türklerin hak-
kaaniyyet ve adaletle ve şahsî muamelelerinde de hüsn-i-
niyetle kanaatkârlıktan hoşlanırlar ve kendilerine hür
met gösterenlere karşı da çok iyi davranırlar. Düelloya 
karşı feylesûfâne bir nefretleri vardır. Hıristiyanların en 
ehemmiyetsiz anlaşmazlıklardan dolayı birbiriyle mübâ
reze etmelerine ve haysiyyet meseleleri yüzünden dost-
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lannm hile kanlarmı dökmekte tereddüt etmemelerine 
gülerler. 

Bayram merasimlerinde Türkler arasındaki husû
metlerin hepsi nihayet hulur: Eğer o gün düşmanlarıyla 
samimî surette harışmıyacak olurlarsa, hayrarna karşı 
hürmetsizlik etmiş olacaklanna inanırlar». 

(Amedee Jaubert) in bundan evvel de bahsi geçen 
«Voyage en Armenie et Perse» ismindeki eserinin 1821 
tab'mm 311 inci sahifesinde düello meselesine şöyle te
mas edilir: 

« . . . Avrupa'da ve Mlhassa Fransa'daki mânâsiyle hir 
şeref ve haysiyyet telâkkisi Müslümanlar arasında tama
miyle meçhul olmak itihariyle, onlar düello âdetine riâyet 
etmezler». 

Ayni menbam 312 inci sahifesinde de intihar mesele
sinden şöyle bahsedilmektedir: 

«Şark milletleri ne kadar hüyük musibetlere uğramış 
olurlarsa olsunlar, akaaid itibariyle kendi fıtrî atâletleri
ne tamamiyle uygun olan ve şer'î esasları irâde-i llâhiy-
yeye tam hir inkıyâd emreden İslâmiyyet sayesinde hiç 
bîr zaman kendilerini intihar edip kurtulmak mecburiye
tinde saymamak gibi bir üstünlüğe mâliktirler. Öyle hir 
harekete karşı çok haklı ve derin hir nefret hissederler». 

Gene ayni menbam 312 - 313 üncü sahifelerinde de 
kumar meselesi şöyle izah edilir: 

«Onlar kumar hırsıyla kıvranmazlar. Bunun sebebi 
âteşin mizaçlarıyla daimî ihtiraslarının kendilerini ka
zanç cazibesiyle tehlikeli haydCIer kurmak isti'dâdından 
inahfum etmesi değildir. Bil-akis kumar oyununun dînen 
rnemnûiyyetini İdare tarzının da te'yid etmesidir. Sefalet 

Eski Türk Secijlye ve Ahlâkı — 5 
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ve hiç olmazsa mahrûmiyyet zavâhirinin muhafazası her 
kesin menfaatine uygun olmak itibariyle, müptelâstm 
zengin gösterebilecek bir iptilâya kapılmaktan korkul
maktadır: Çü/nki öyle hir harelcetin en hafif cezası, göz 
önünde tutulan paraların hükümet tarafından müsâdere-
siâÂr». 

(A. Brayer) nin 1836 da intişâr eden «Neuf annees 
â Constantinople» ismindeki eserinin birinci cildinin 301-
302 inci sahifelerinde intihar meselesinde şöyle bahsedil
mektedir: 

«Bâzı TnenHeketlerde teenni ve ihtiyatın ifrata var-
dırüması ara sıra hayattan nefretle ve hattâ intiharla 
neticelenir; hir sürü engellerle boşuna mücâdele edip dur
maktan yonüan insan, varlığına tat veren şeylerin üst-
üste elinden çıkıp gitmesinden dolayı bitkin bir hâle gel
dikten sonra, yeryüzünü artık bir felâket yatağı gibi gör-
miye başlar; kendini izâle etmeyi düşünür ve eder. Müs-
lüman-Türkler arasında hiç bir zaman bu hâle tesadüf 
edilmez; medenî sayılan milletlerde çok sik görülen in
tiharı onlar bilmez. Türkler AUâhm Icenâilerine tevdî et
tiği varlık vazifesinden firân mukadderata tecâvüz say 
dikları için, ancak ecelleri gelince en büyük bir tevekkül 
içinde ölüp giderler». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz Garp menbâları-
mn ittifak ettikleri noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Şehirlerde silâh taşımak âdeti yoktur, 

2 — Düello meçhuldür. 

3 — İntihar Allâha ve mukadderata isyan aayılıf. 

4 — Kumar dînen memnu olduğu için kat'iyyen oy
nanmaz: îstsnâî olarak oynayan kumarbazm şehâdeti 
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makbul sayılmaz. Yalnız hoş bir vakit geçirmek için bâ
zı oyunlar parasız olarak oynanabilir. 

5 — İntikam hissi beslemek İslâm esaslarma mu
gayir olduğu için kin ve garaz meçhuldür; Düşmanlar 

V dâima affedilir. 

6 — Kin, garaz ve intikam hisleri yainız din ve 
devlet düşmanlarına karşı beslenebilir. 

7 — Eski Türkiye'de cinayet meçhuldür. 

8 — Sokaklarda da, evlerde de küfür keümeleri du
yulmaz: Küfürbazlık yoktur. 

9 — İçki dînen memnu olduğu için isarhoşluk ender 
görülen vukuattandır; İçki müptelâsı esrarkeş gibi bir 
şey sayılır. 

10 — Şer'an memnu olan ,hîle, yalan, koğculuk, ifti
ra ve tezvir meçhuldür: Yainız harpte düşmana karşı hi
le caizdir; yalan da iki kişiyi veyahut karı-kocayı banş-
tırmak için söylenebilir. 

11 — Tıpkı kumar gibi, bahse tutuşmak da yasaktır; 
Yalnız ilmî mükâfatlar tecviz edilir. 

12 — Dalkavukluk şer'an memnu olduğu için nefret 
ediür. 

13 — Hakh tenkit tecviz ve hattâ şer'an teşvik olu
nur. 

14 — Bütün bu faziletler Türk ırkına münhasırdır: 
Dönmelerle Devşirmeler bunlardan mahrum ahlâksızlar
dır. 



V I 

ESKİ T Ü R K SECİYYE VE A H L Â K I N I N 
U L V İ Y Y E T İ 

Türk ve İslâm düşmanı olan Garp müellifleri bile es
ki Türkün yüksek seciyyesiyle ulvî ahlâkına hayrandır. 
Onun için bu gibi düşman müelliflerin o husustaki ifâde
leri, bitaraf müelliflerin izahatını netice itibariyle te'yid 
etmektedir. (M. de Thevenot) nun 1665 tarihinde Paris'
de neşrolunan «Relation d'un voyage fait au Levant» is
mindeki eserinin 111-112 nci sahifelerinde bu mühim 
nokta şöyje anlatılır: 

«Türklerin bütün örf ve âdetlerini uzun vzadiya an
lattıktan sonra şimdi burada hepsini hulâsa edip bu mil
letin seciyyesiyle ahlâkım bir kaç satırla icmal etmek fe
na olmaz zannederim. 

Hıristiyanlık âleminde bir çok kimseler Türklerin 
şeytani mahlûklar, barbarlar ve dinsiz insanlar olduğu
nu zannederlerse de, kendilerim görmüş ve görüşmüş 
olanlar büsbütün başka bir kanâat taşırlar; zira Türkle
rin iyi adam oldukları ve kendimize yapümasmı istediği
miz muamele ne işe başkalarına karşı da aynen öyle dav
ranmamızı icâb ettiren tabiat kânununa tamamiyle riâyet 
ettikleri muhakkaktır. Ben burada Türkler demekle ha
kiki Türkleri kasdediyorurn; muhtelif dinlerden Müslü
manlığa geçerek Tüfki^ yekûn teşkil etmiş 
olan ve her türlü fenalıklarla fazâhatlere tamamiyle müs-
taid olduklan tecribe ile sabit olduktan başka Allâhd ol
duğu kadar insanlara da ihanet etmek i'tiyâdında bulu-
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nan muhtedîleri kasdetmiyorum. Çünki hakiJâ Türkler 
namuslu adamlardır ve kendileri gihi namuslu insanlar 
ister Müslüman olsun, ister Hıristiyan olsun ve isterse 
Yahudi olsun, herhalde hürmet ve takdir ederler. Bir Türk 
kadar hir Hıristiyam da aldatmak ve dolandırmak kat'
iyyen caiz olmadığına inanırlar. Bu höyle olunca, neden 
dolayı Türklerin Frenklere o kadar fena muamele ettik
leri hakkında mukadder hir suâl ile karşılaşacağımı bil
miyor değilim. Ancak şu da muhakkaktır ki, onları hu gibi 
hareketlere sevkedip baştan çıkararak Şarkıdaki Frenk
ler arasmda bile hüküm süren mel'ûnâne bir rekaabet his
siyle birbirini mahvetmek için âlet ittihâz edenler de Hı
ristiyanlarla Yâhudilerdir. 

Türkler arasında intikâr ve murabaha büyük hir gü
nah sayıldığı için o gibi günahkârlar pek nâdirdir. Çok 
dindar ve gayet şefkatli ve insâniyyetlidirler; din gay
retleri son derece yüksek olduğu için, bütim Türkler Îs
lâmiyyeti baştan başa kâinata yaymak isterler; eğer bir 
Hıristiyana karşı hürmet ve muhabbet hissedecek olur
larsa, Müslüman olmasını rica ederler. Türkler çok hür
met besledikleri pâdişâhlarına sâdıktırlar, gözleri ka/palı 
olarak itaat ederler; pâdişâhına ihanet edip Hıristiyan
larla el-birliği eden hiç bir Türke tesadüf edilemez. Bir
birleriyle vuruşup döğüşme bilmezler ve şehirlerde kılıç 
taşımazlar; hcettâ askerleri hile hançer taşımakla iktifa 
ederler. Türkler arasında birbirine meydan okıoycmlar az
dır; memleketlerinde düello meçhuldür: Bunun sebebi de 
Hazret-i Mühammed'in iki büyük ihtilâf menbaı olan iç
ki ile humarı men'eden hakimane siyasetidir; onun için 
temiz ahlâklı TürMer hiç şarap içmezler; gerek içki içen
ler, gerek afyon ve esrarla kendinden geçenler i'tibar gör
mezler. Oyunlara gelince, bir çoMarmı oynamakla bera
ber hoşuma oynarlar. İşte hundan dolayı döğüşrnezler: 
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Eğer aralartnda kamga çıkacak olursa, o strada ilk önle' 
rine çıkan kimse hemen aralarım hulur veyahut şikâyet
çi taraf arkatdaşını hâkim huzuruma davet edip şahitler 
ikaame eder; öteki taraf da mahkemeife gitmekten imti
na' edemez, çünki ettiği takdirde suçunu kabul etmiş 
olur; hâkimin huzurunda her iM taraf delillerini arzeder: 
Haksız çıkan mahkûm olur ve eğer hak etmişse çok defa 
sopa cezası yer». 

Türkiye seyâhatnâmesiyle meşhur (Du Loir) üı «Les 
voyages du sieur Du Loir» ismiyle 1654 tarihinde Paris'
de neşredilmiş olan kıymetli eserinin 193-194 üncü sahi
felerinde mevzûumuz itibariyle fevkalâde mühim olan 
şu kısa hükme tesadüf edilir; 

«Hiç şüphesiz ki, ahlâk hakımından Türk siyasetiyle 
medeni hayatı bütün cihana örnek olabilecek vaziyette
dir». 

İslâm ve Türk düşmanı avukat (Guer) in «Moeuı-s 
et ıısages des Turcs» ismiyle 1746-1747 tarihlerinde Pa
ris'de neşrolunan iki ciltlik eserinin birinci cildinin 352-
353 üncü sahifelerinde de şu mühim i'tiraflara tesadüf 
edüir: 

«HakAkiTürklerin huyları umumiyyetle iyidir: Fazi
leti severler, fenalıktan nefret ederler, dinlerimin esasla
rına riâyette loat'iyyen kusur etmezler., kendi usullerin
ce ibâdet ederler, oruç tutarlar, hemcinslerini severler ve 
icâbında yardımlarına koşarlar, haksız kazançlarla mu
rabaha ve ihtikârdan tiksinirler ve zinâ- suçunu ender en 
irtikâb ederler. Yabancı memleketlere ya^ptikları akınlar 
ve bilhassa muharebeler ve Hıristiyanlarla, akdettikleri 
muahedeler Orta-Asya'dan getirdikleri kabalığı mülâyim-
leştirmiştir. Eski - Yunanlılarla Romalıların hütün mâ-
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nevî faziletlerinin devir devir Türkiye'de carladığı görül
müştür». 

Ayni menbaın 223-224 üncü sahifelerinde de şu iza
hata tesadüf edilmektedir: 

«Kur'âmn heşer ihtirâsâtvna âit alüâk esasları kafi 
derece temizdir: Mâkul olmayan hiç bir esas telkin edil
mez. Kibir ve azamet, İblîs'in güzelliğiyle parlaklığım 
0rkinlik ve karanlıkla kaplıyarak gök-yüzünden atılma
sına sebeb olmuş gösterilir. İnsanı dünya malına müstağ-
rak ettiği gibi mahrum etmiye de kaadir olan Allâha kar
şı zamanın alâyişine kapihp şüJcretmiyenler işte o sakıt 
meleğin akıbetine uğnyacaklardır. 

Cimrilik, cimrinin kasalarını doldurur ama ruhunda
ki Tanrı vergilerini boşaltır ve servetinin içinde fakir 
kalmasına sebeb olur. 

Hiddet insanın ruhunda rüzgârların denizde kopar
dığı fırtınalan şahlandırır; aklın boğulmasına sebeb olur; 
iftiraya, hakarete, cinayete kapu açar; insana kendini de, 
Allâhım da unutturur. 

Oburluk ilk insanın felâketine sebeb olmuştur; nes
linden gelenler içinde bu günaha mü/ptelâ olanlar da uh-
revü saf adan mahrum olacaklardır. 

Haset kül içinde bir ateştir: Eşenin huzur ve raha
tını kaçırır; ruhunun selâmetini giderir ve o ruhun dâ
imi cellâdı kesilir. 

Tenbellik müdhiştir, zîrâ bizi yalnız beşerî mükelle-
fiyyetlerimizden alıkoymakla kalmayıp dinî farizaları
mızla dünyevî vazifelerimizi de ihmAl ettirir. 

Şehvanî hislerine hâkim olamamak da büyük bir gü
nahtır; işte bundan dolayı Hazret-i Peygamber erken ev-
lenilmesini emir buyurmuştur. 

Kur'ân müfessirleriyle ahlâk müellifleri İslâm ahlâ-
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hıyyâtım tvpkı bizde olduğu gihi hayra tevessül ve serden 
ictinâb ile hulâsa etmişlerdir: Bunlar ibâdet esnasında 
yalmz din icâbâtımn yerine getirilmesi kâfi olmayıp hu
zur-ı İlâhîde bütün günahlar i'tirâf edilerek sırf Allâha 
teslimli nefs edilmesi ve tamamiyle Onun irâdesine in
kıyâd olunması lâzım geldiğine kaani'dirler. Bu gihi ulemâ: 

— Eğer cehennemin yedi kapusunun kapanmasını 
istersen, vücudunun yedi uzviyle günah işlemekten sakın! 
derler ve ondan sonra da o vücud azasının ictinâb etmesi 
lâzım gelen şeyleri sayıp dökerler. 

KoğucıUük en çok takbih ettikleri fe^^âliklardarnd^r. 
însamn hemcinslerine karşı vazif eleri ve hoAtâ o vesiley
le muaşeret âdabı hakkında da bir çok güzel ahlâk kaai-
deleri vardır. Pâdişâhlarına karşı nasü hareket edecekle
ri hakkında da yazılar yazmışlardır; hattâ hu noktada 
bâzı Hıristiyanlardan daha mâkul düşünürler. 

... Nihayet talebenin hocalarına karşı hürmet ve her 
hususta itaat etmeleri, red ve cerhe kallaşmamdları ve 
hattâ muallimlerinin huzurunda pek yüksek sesle îcomış-
mamalan da ahlâk esaslarındandır». 

İngiltere'nin istanbul sefirlerinden (James porter) 
in «Observations sur la religion, les loix, le gouvemement 
et les moeurs des Turcs» ismiyle Fransızcaya terceme 
edilip 1769 tarihinde iki cilt olarak Londra'da neşredil
miş olan eserinin ikinci cildinin 43-45 inci sahifelerinde 
Türk köylüsünün temiz ahlâkı hakkında verilen şu izâ
hât, müellifin İslâm ye Türk düşmanlığından dolayı bü
yük bir ehemmiyyeti hâizdir: 

«Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerle tem.as ve ihtilât-
ta bulunmayarak onlardan ayn köylerde yaşayan Türk
lerin şehirlerle kasabalarda hütün hu muhtelif mezheple
re mensup cemâatlerle hir arada yaşanıp adetâ tek bir 
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millet teşMI eden Türklerden daha nâmsulu ve daha fazi
letli olup olmadıklarım ilk andan itibaren anlamak me
rakına düştüm. Bu noktayı bir çok kimselerden istizah 
ettimse de hiç birinden beni tatmin edecek bir cevap ala
madım; nihayet kendisiyle Kur'ân hakkında bir musaha
bede bulunmuş olduğum ve dinî meselelerde her türlü 
bâtü i'tikadlardan âzâde bulumduğuna ötedenberi kaani'-
oMuğum bir Efendi, yâni Bosna'da doğmuş ve uzun za
man orada yaşamış olduğundan diğer bir münâsebetle de 
bahsetmiş olduğum boşnak bana karışık olmayan sâf 
Türk köylerinde hilekârlıkla hırsızlığın meçhul olduğunu 
te'min etti. Bu zâtin izahına nazaran kendisi aradaki far
kı tesbit ettikten ve o sâf Türk köylerini Türklerin Rum
larla karışık yaşadıkları muhtelif köylerle adam-akıllı mu
kayese ettikten sonra köy halkını Rumların ifsâd ettiği
ne, Türklerin sahtekârlığı Rumlardan öğrendiklerine, 
Türk aileleri arasına nifak ve tefrika tohumlanmri Rum
lar tarafından ekildiğine, Türkler arasmdaln dâvalarla 
kavgalara Rumların sebep olduğuna, tâbi' oldukları kazâ 
kadısının Rumlar tarafından irtişa ve irtikâba alıştıril-
dığına ve Kadı Efendinin himayesini te'min için bütün 
haksızliklanna âlet olan Rumların onu memleket zararı
na zengin edecek her türlü vâsıtaları te'min etmekte ol
duklarına tamamiyle kaani' olduğunu söyledi. Bu ifâde
sinin doğruluğunu derhal isbât edecek bir misâl olarak 
da aşiret hâlinde bütün Anadolu'ya yayılmış olan ve ilk 
Resuller devrinde olduğu gibi göçebe hayatı yaşayan 
Türkmenlerden bahsetti; hilekârlıkla, sû'-i-niyyetin on
larca meçhul olduğunu anlattı; fakat şehirlerle köylerde 
Ermenilerle Yahudiler arasında yaşayan Türkmenlerin 
çok geçmeden her türlü düzenbazlıkta onlar kadar usta 
olduklarından ve artık oynaklarına dönemiyecek hâle 
geldiklerinden bahsetti». 
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(Mouradgea d'Ohsson) un «Tableau general de I 'Em
pire othoman» ismindeki yedi ciltlik meşhur eserinin 
1791 de neşrolunan dördüncü cildinin ikinci kısmmm 
489-473 üncü sahifelerinde eski Türk ahlâkmm menşe' 
ve menbaı Kur'ân âyetlerinde gösterilir: 

«Kur'âıım muhtelif sûrelerim tefsir ve izah etmek 
üzere eski müfessirlerin tedvin etmiş olduklan ahlâk esas
ları kadar ulvî bir şey olamaz. Hâhî menşe'iyle meşhur 
olan bu Kitabın o hususa âit en miiMm âyetlerini burada 
gözden geçirmek her hâlde sadedden hâriç olmasa gerek
tir: 

— Allah adalet, hayrat ve hasenat emreder: Cinaye
ti, haksızlığı ve iftirayı men'etmektedir. 

— Günahın gizlisinden de, alenîsinden de ictinâb 
edin: Günahkâr a'mâlinin cezasını çekecektir. 

— Imamlarvna hayrat ve hasenat sevaplarını da ilâ
ve etmiş olanlar AUâhm rahmeti ve en parlak mükâfatiy
le mübeşşerdirler. 

— Fazilet yolundan aynimayan mü'mînler ebedîy-
yen cennet sefaları içinde yaşayacaklardır. 

— Sabırlı ve afîf, mütevazı' ve mahviyetlcâr olun; 
kibirle alâyişten sakının: AUah mütekebbir ve mağrur 
olanlardan nefret eder. 

— Felâkete karşı sabır ve tahammül gösterenler, fa
zilet yolundan ayrılmayanlar, hayrat ve hasenat işliyen
ler ve günahlarım din yolunda ve insaniyet uğrundaki 
hareketleriyle silip temizliyenler cennetin en kıymetli 
müsâfirleri olacaklardır. 

— Fazâhat yollarına saptıktan sonra Rabbinden 
mağrifet niyaz eden günahkâr rahmet-i Rahmana kavu
şacaktır. 

— Servetlerini sırf Hak yolunda kullanarak hayrat 
ve hasenat işlemekten fariğ olmayanlar bir tepe üstünde-
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ki bahçeye benzerler: Müsait bir yağmurla havanın şeb
nemi o toprağın hararetini teskin eder ve mahsulâtını 
bol bol yetiştirir. 

— însan oğlu, ibâdet ve faziletiyle kazanacağı mükâ
fatları görünce gözleri ne kadar kamaşacağının farkında 
değildir. 

Şu ulvî sözleri de Kur"andan derliyoruz: 
— Fenalık eden cezasını çekecektir: Haksizlik eden 

âhiretini mahvetmiş olur. 
— Bir gün gelecek ki, insan oğlu işlemiş olduğu iyi

liklerle fendliklan gözlerinin önüne serilmiş görecek ve 
yapmış olduğu kötülüklerden muazzam mesafelerle ayrıl
mış olmasını istiyecektir. 

— Şerre ve fesada kapümış insanlar ma'siyetlerinin 
cezasını çekeceklerdir: Hacâlet içinde kalacaklardır; Al
lâhm huzunmda şefaatten mahrum olacaklardır; yüzle
rine gecenin karanlığına benziyen bir perde kaplanacak-
tır; hiç bir zaman sönmiyecek bir ateşte yanacaklardır. 
Biz sizi korku ile, açlıkla ve havâssmızın, aklımzm ve ser
vetinizin zıyâiyle imtihan edeceğiz: Bu felaketlere sabır 
ve tahammül gösterenlerin ne mutlu başlarına! 

— Fakr-u-ihtiyâç içinde kıvrandıJdan hale (Bizi 
AUah yarattı, gene ona döneceğiz!) diye haykıranların 
da ne mutlu başlarına! 

İşte bu İlâhi sözlere istinaden asırlar boyunca bir 
çok âlimler Şark'da hep ayni nisbette kullanılan üç dil
de, yâni Arap, Türk ve Acem dillerinde ahlâk felsefesine 
ve dini bütün Müslümanların AUâho., vatana ve cem'iy
yet e İcarşı mükellef oldukları vazifelere âit eserler vücu
da getirmişlerdir. Hattâ bir çokları devlet idaresinde hü
kümdarlarla vezirlere yol gösterecek siyasî vecizeler de 
ilâve etm,işlerdir. Bu eserlere hemen bütün umumî kütüp
hanelerde tesadüf edüir: Üçüncü Murad'm oğulları için 
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Nevâlî'nin te'lif etmiş olduğu Ferahnâme bunlarm en mu'-
teberlerindendir. Bu eserlerin çoğunda gençlerin öğrenip 
ezberledikleri gayet san'atkârâne kıssalarla bir sürü ve
cizelere, düsturlara, darb-ı-mesellere ve hakimane sözle
re tesadüf edilir: Ahlâka ve akaaide âid olan hu vecize
ler insan hayatının muhtelif Mlleriyle vaziyetlerine tat
bik edilebilecek mâhiyyettedir. 

. Bu milletin umumiyyet itibariyle lâyık olduğu medh-ü 
senayı edâ etmek üzere denilebilir ki. Türkün medenî ve 
dinî ahlâka bağlılığı maddî temayüllere kapılmasına ve mu
kadderatın garip bir tecellisi olarak medenî cem'iyyetle-
rin nasibi olan gürültülü ihtiraslara kapılıp gitmesine 
karşı hir mania teşkil etmektedir. Fısk^Urfücur içinde if
rata kapılıp giden Müslüman-Türklere az tesadüf edilir. 
Tama'kârlikla servet hırsı Türkün içindeki vicdan has-
sasiyyetini tamamiyle söndürememektedir. Başka mem
leketlerde hilkati ürperten, mahkemeleri utandıran ve in
sanlık şerefini ihlâl eden vahşetlere onlar kapılmazlar. 
Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de devletin yüksek ta
bakaları (=Mühtedî ve Devşirme zümreleri) en büyük 
ifratlara kapılan sınıflardır: Bu hâl refahın, mevki hır
sının ve hâkimiyyet hissinin tabiî hir neticesidir. Fazilet 
hayrâtperverlik, doğruluk ve temiz yüreklilik aşağı sı
nıflara hâkimdir». 

Ayni menbam 478 inci sahifesinde de şu kayde tesa
düf edilir: 

«Osmanlı-Türklerinin faziletlerini değilse hile başka 
memleketlerde ailelerin felâketine sebeb olarak milletle
ri belirsiz hir surette inkıraza sürüldiyen yığınlarla fena
lıklardan uzaklaşmalarım îslâm esaslarına bağlamak za
rurîdir. Akidelerinin bu esaslarına sâdık olan TürMer 
kumardan, debdebe ve tantana ifratından, işretten, ka-
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dtıuerkek ihUlâttndan ve insanlan sefahate sürükleyip 
aMahı ifsâd edecek diğer bîr sürü zevk-u-safâ vâsttdların-
dan nefret ederler». 

Gene ayni menbam 476 ncı sahifesinde de mesele 
şöyle ahlatılır: 

«Gözden geçirdiğimiz ahlâk ve tasarruf kaideleri, 
tslâmiyyetin hakiki esaslarım teshite ve Osmanlılardan 
ferdî ve içtimaî ahlakıyyâtı üzerinde hu esasların te'sirle-
rini göstermiye kâfidir zannederim. Bunların kerkes ta
rafından ayni kafiyyetle tatbik edilmemesinin sebebi, 
eser sahihi imânlar tarafından gösterilen lüzum derece-
eser sahihi imamlar tarafından gösterilen lüzum derece-
edilmeleridir». 

İngiliz müelliflerinden (Th.,Thornton)un «Etat ac-
tuel de la Turquie» ismiyle Fransızcaya terceme edilip 
1812 tarihinde iki cild olarak Paris'de neşrolunan eseri
nin ikinci cildinin 228 inci sahifesinde eski Türk seciyye 
ve ahlâkmın nasıl teşekkül ettiği şöyle anlatıhr: 

«Türkün'ahlâki seciyyesi çocukluğunda iyilik telki-
nâtı alarak değil, muhitinde fenalık görmiyerek teşekkül 
eder. Çünki Türkler ilk terbiyelerim analarıyla dadıları-
mn gözleri önünde ve tâkayyütleriyle i'tinâlan içinde 
alırlar: Bunlar o karmakarışık erkek cem'iyyetler inden 
ayn yaşadıkları için, fenalık misallerinin sirayet dâire
sinden, uzaktadırlar. Sâde bir din olay îslâmiyyeti Harem 
dâiresinde analanyla bahalarından öğrenirler». 

Aynı cildin 291-296 ncı sahifelerinde de şu tafsilâta 
tesadüf, edilir: 

«İklimin mizâo üzerindeki maddî ie'siri fOmântiyle 
inkâr editerhemekle beraber, bii mitazzâm' ülkenin müh-
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telif sakinleri arasmda başlıca değişiklik hududunu teş
kil eden manevî sebeplerin başta geldiği de inkâr edile
mez. İslâm dininin sertliği sâliklerinin seciyyesine öyle 
bir titizlik vermektedir ki, işte o yüzden başka dinlerin 
mensuplarma karşı Müslümanlarda bir gurur hissi hâsti 
olmaktadır. Böyle bir dinin efâl ve harekât sahasında 
zarurî bir neticesi olan ağır-başlilık, kadmlarm mevcu-
diyyet ve sohbetinden hâsıl olan neş'e gibi hakiM, bir 
muaddilden mahrumdur. Türkler umumiyetle durgun, 
mağmum ve ihtiraşsızdır; fakat tabiatlerindeki dâimi 
sükûn ihlâl edilecek olursa, kadınların müsekkin te'sirle-
ri altında mülâyemet kesbetmemiş olan hırslan zahtedil-
mez bir şiddetle tezahür eder. Ele avuca sığmaz bir cemâ
atin hütün hiddet ve şiddeti tek hir kişide toplanmış gi
hi görünür; galeyanı geçinceye kadar bütün râbıtalarıy-
la alâkalanm, her türlü tabiî ve mânexn mükellefiyyetle-
rini unutur ve hiçe sayar (Baron de Tott) Türkleri tasvir 
ederken soğukkanlilikla irtikâbına cesaret edemiyecekle-
ri cinayetleri sarhoşluğun verdiği cür'etle işUyerek şöh
ret kazanmak istediklerinden bahseder: Fakat Türkler 
arasmda sarhoşluk o kadar nâdir hir fezdhattir ki (De 
Tott)un hu umumî hükmü hususî hir vak'adan çıkardığı 
muhakkaktır. (Baron de Tott) dan daha eski bir müellif 
olan (Montalhanus)-un hakikate daha uygun olarak te'. 
min ettiğine göre: 

— Türkler arasında kavga ve döğüş nâdirdir. Hele 
katil ve cinayet hiç hir zaman işidilmiş şey değildir; ay
ni hir meslekte ilerlemiye çalışan kimselerin birbirlerine 
karşı için için haset ve garaz gibi hisler beslemesi pek 
tabii olmakla beraber, katil ve iftira gibi süflî vâsıtalarla 
bir rakibin bertaraf edilip yerine geçilmesi ender görül
müş vak'alardandır. 

Avrupa'da büyük bir titizlikle üzerlerinde durulan 
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î/e neticeleri çok vahim olan şeref ve namus asabiyyet-
lerinin Türk telâkkileri üzerindeki te'sirleri pek hafiftir. 
(Baron de Tott)un mülâhazası, hiddet ve şiddetlerini çok 
defa ağızlanma geleni söylemekle teskin ettikleri muhak
kak olan Türklerden ziyâde Anadolu'nun garbmdaki ada
larda yaşayan İtalyanlarla Rumlara âid olsa gerektir, 
âğer hakaretin sarfedildiği yerde ve en çok kıdlanilan 
veyahut o sırada tesadüfen ele geçen silâhlarla ywpılan 
hir mühârezeye (Düello) demek caizse, Türkiye'de düello 
âdeti sırf askerlerle kalyonculara münhasırdır...». 

Gene ayni menbam 323-324 üncü sahifelerinde de 
şu mühim nokta izah edilir: 

«Millî seciyyeyi halkın orta tabakasında, yâni san'-
atlanyla yaşayan ve zenginlerle fakirler arasındaki mü-
tevassıt zümreyi teşkil eden insanlar arasında aramalı
yız. İşte bu tabakaya mensub olan Türkler arasında içti
mâi ve ailevî faziletler, kendi ihtiyaçlarına ve bilhassa ilk 
Resuller devrine lâyık nâzigâne muaşeret kaidelerine uy
gun bir tahsil seviyyesiyle birleşir. Namuskârlik Türk 
tüccarının vasf-ı mümeyyizidir; hilekârlıklarına karşı 
hiç bir tedbir kâfi gelmiyen Yahudiden, Rumdan, Erme-
niden Türkü ayırd eden işte bu vasfıdır. Rumlarla İcarı-
Şik olmayan Türk köylerinde hayatın ma'sûmiyyetiyle 
örf ve âdetlerin sadeliği pek şâyân-ı dikkattir ve hîlekâr-
likla dolandıncilık oralarda tamamiyle meçhuldür». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlarda tes
bit olunan mühim noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Avrupa halkmm Türk ırkma isnâd etmek i'ti
yâdında bulunduğu barbarlık ve şeytânîlik kat'iyyen 
doğru olmayan bir avam efsânesidir. 

2 — Türkiye'de seciyye ve ahlâk ulviyyeti yalnız 
hakikî Türklere münhasırdır: Devşirmeler, mühtedîler 
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ve diğer unsurlar her türlü fenalıklar ve ahlâksızlıklar 
içindedir. 

3 Namuslu ve ulvî seciyyeli Türk, kendisine na
sıl muamele edilmesiniisterse kendisi de başkalarına öy
le muamele etmekle mâruftur. Bu hususta cins ve mez
hep tefrik etmez. 

4 — Türkler arasında ihtikâr ve murabaha meçhul
dür ve Türk tüccarı ticarî namusuyla mâruftur. 

5 — Dinlerine son derece bağh olan ve seciyye İle 
ahlâk ulviyyetinî işte o dinin esaslarından alan eski 
Türkler İslâmİ3ryeti bütün cihana yaymayı millî bir ga
ye ittihâz etmişlerdir. 

6 — Türkler arasmda vatan hâini görülmemiştir. 

7 — İslâmiyetin men'ettiği sarhoşluk, kumar, dü
ello; ci-nâyet, kibir ve azamet, cimrilik, kıskançlık, obur
luk, hiddet ve şiddet, tenbellik, koğculuk ve zinâ gibi fa-
zâhatlerden eski Türk mileti tamamiyle münezzehtir. 

8 — Türkler aralarındaki şahsî ihtilâf laii ümumiy
yetle hakeme havale suretiyle halletmeyi âdet ittihâz et
mişlerdir: Bu hakem, ihtilâf esnâsmda önlerine çıkan 
her hangi bir kimse bile olabilir. 

Eski Türkler tevazu', iffet ve ismet, ibâdet, 
hayrat ve hasenat gibi İslâm esaslarına son derece riâ
yet ettikleri için, gürültülü maddî ihtiraslardan münez
zehtirler. 

10 — Eski Türk âilesi bir fazilet müesssesesidir: İşte 
bundan dolayı Türk gocuğu atalarının ulvî ahlâkım 
âna-baba telkiniyle, değil, aile muhitini görmek sure
tiyle alınıştır. 
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Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı — 6 

11 — Bâzı eski medeniyyetlerde görülmüş yüksek 
faziletleri Avrupa milletleri değil Türk mileti idâme et
miştir, 

12 — Türk ahlâkmın son zamanlarda hozulmasmın 
başlıca âmilleri Türkiye'deki ahlâksız gayri-müslim un
surlardır. 



V I I 

AĞIR BAŞLILIK, CİDDİYET VE VEKAR 

Garp menbâlarmda eski Türkler tevazu' ve mahvi
yetleri kadar ağır-başhhklan, ciddiyetleri ve Avrupah
lar üzerinde çok derin te'sirler bırakan vekarlanyla da 
mârufturlar. Bir çok müellifler bu ciddiyet ve vekan esn 
ki Türk çocuklannda bile görüp hayretler içinde kalmış
lardı. (Comte de Marsigli) nin Türk askerî teşkilâtı hak-
kmdaki «L'etat militaire de I'Empire ottoman, ses prog-
res et sa decadence» isimli eserinin 1732 La Haye tab'ımn 
birinci cildinin 42 inci sahifesinin birinci sütununda 
eski Türk'ün ciddiyeti şöyle anlatılır: 

« . . . Güldükleri nâdir görüZür; komışmdları. gayet 
ciddîdir; işlerinden bahsederken çok kısa söz söylerler 
ve kendilerine de az kelimeyle meram anlatılmasını is
terler». 

Osmarüı teşkilât ve müessesâtı hakkındaki büyük 
eseriyle meşhur İsveç sefiri (Mouradgea d'Ohsson) un 
«Tableau general de I'Empire othoman» ismindeki bu ye
di ciltlik eserinin dördüncü cildinin 1791 de neşrolunan 
birinci kısmının 356 ncı sahifesinde «Yerden temaımâ» 
âdeti anlatıldıktan sonra eski Türk vekan hakkında şu 
kayde tesadüf edilir: 

«Osnumlı-Türklerinin hemen hepsinin tamrlanyla 
hâllerinde görülen vekar, medenî hayatın Jıer türlü hari
cî efâl ve harekâtında göze çarpan edeb ve terbiye ve 
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hilhassa mevki sahiplerinin kıyafet ihtişamı hu selâm, 
tarzının asaletini son derece tezyid etmektedir». 

Ayni cildini 370 İnci sahifesinde de bu nokta şöyle 
izah edilmektedir: 

aŞunu da i'tirâf etmeli ki, Müsliiman-Türkler bu gi
bi nezâket ve terbiye kaidelerin^ ne kadar riâyet ederler
se etsinler, hepsinin müşterek hususiyyeti olan azamet ve 
vekar edasını da muhafaza etmekten geri kalmamakta
dırlar. Bu hâlleri herbirinin mizâc, mevki ve me'mûriy-
yet farkına göre muhtelif şeJdUerde tezahür etmektedir. 
Saray mensuplarında kibirle karışık bir a^met edası, 
vükelâ ve vüzerâda gayet asilâne bir vekâr, ulemâda dur
gun, kwm ve pek cidâÂ bir ağır-başlikU, zabıta âmirlerin
de ve onlardan ziyâde me'murlannda sert, haşin ve hattâ 
vahşiyâne denilebilecek tamırlar göze çarpar-». 

Gene ayni eserin 402-403 üncü sahifelerinde de hal-
km hâli şöyle taisvir edilir: 

«Senenin hiç bir mevsiminde bu miUetin ölkesinde 
ne balo maskeleri, ne sokak dansları, ne karnaval eğlen
celeri ve ne de başka memleketlerde dâima tesadüf edi
len gürültülü halk şenlikleri görülebilir. Osmanlı-Türkle-
rinin millî seciyyesini teşkil eden vekarın, uğtr-başhhğın, 
durgunluğun tasviri Icolay değildir. Dünyada huzur ve 
sükûna bundan daha müptelâ millet yoktur. Hiç bir şey 
muhayyilesini kurcalamaz, hiç bir şey heyecarüandırmaz. 
Ue kimseyi rahatsız eder, ne merak gösterir. Biraz fev
kalâde bir şey ve meselâ bir ecnebi kıyafeti, garip bir şey, 
tuhaf bir hayvan görecek olursa biraz durur, soğukkan
lılıkla bakar, gülümser ve daha fazla oyalanmaya lüzum 
görmiyerek yoluna devam eder. Sokakta toplanmak, biri
ni kovalamak, sevinç, veyahut hayret taşkınlıklarına ha-
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jnimak gibi hâller hiç bir Miislüman (=Türk ) şehrinde 
halk arasında bile hiç bir zaman görülmiyen hareketler
dir». 

Bundan evvel de bahsi geçen İngiliz müelliflerinden 
(Th. Thornton) un «Etat actuel de la Turquie» ismiyle 
Fransızcaya terceme edilen iki ciltlik eserinin 1812 Paris 
tab'mm ikinci cildinin 226 ncı sahifesinde: 

«Türkler ağır-başlı ve düşüncelidirler». 

denildikten sonra, 311 inci sahif ede bu ağır-başlıhk şöy
le tavzih edilir: 

«Türklerin umumî vasıflan olan ağır-başlilikla ve
kar, nezâket tezâhürleriyle selamlaşma merasimlerine 
büyük bir heybet ve mehabet izafe ed^r». 

Ayni eserin 314 üncü sahifesinde de şu izahata tesa
düf edilir: ' 

«.Türlder ağır-başU ve sakin görünürler: Bütün eğ
lenceleri sükûnet içinde geçen şeylerdir; neş'e ve şeta
retin gürültülü tezahürlerini çılgınlık sayarlar; hattâ 
sükûttan zevk alırlar; hareketlerinin ağırlığımda bir haş
met ifâdesi bulurlar; hayatlarının ciddî işler haricindeki 
Jıer ânım istirâhatle geçirirler; erken yatıp gün doğma
dan kalkarlar». 

(Amedâe Jaubert) in «Voyage en Armenie et en 
Perse» ismindeki eserinin 1821 Paris tab'ınm 298-299 un
cu sahifelerinde de aile muhitinde baba vekan şöyle tas
vir edilir: 

« . . . Baba nüfuzu bizdekinden daha kuvvetli olduğu 
için, oğullar sebeb-i hayatlarıma karşı hep ayni şekilde 
hareket ederler. Pek erkenden o kadar derin bir hürmete 
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alışırlar ki, bir yabancı o MU görimce onları evin uşak
ları zannedebilir. Babalannm huzurunda ayakta duruf 
sükût içinde emirlerini beklerler. Sofrasına kabul edil
mezler; yalnız yemekte hizmet ederler Evlendikleri gün 
bile düğün ziyafetine iştirak ettirilmezler: Bizim kendi 
gözlerimizle gördüklerimiz işte bunlardır». 

(Charles Mac-Farlene) m Fransızca nüshası 1829 
tarihinde Paris'de neşredilmiş olan «Constantinople et la 
Turquie» ismindeki iki ciltük eserinin birinci cildinin 
303 üncü sahifesinde müellifin Mağnisa'da dinlediği 
meddahtan bahsedilirken eski Türk vekanna şöyle te
mas edilir: 

«Türklerin çehreleri eğlence arüarmda bile bir vekâr 
ifâdesi muhafaza ediyor: Onun için, umumiyyetle ciddi 
olan o yüz çizgilerinde gülmenin isiinâî bir hususiyyet 
teşkil eden tuhaf bir hâli vardtr». 

(A. Ubicini) nin «La Turquie actuelle» ismindeki 
kıymetli eserinin 1855 Paris tab'mm 114 üncü sahif esin-
de Sultan Mecid'in bir bayram selâmlığından bahsedilir
ken seyirci ahâlinin hâli şöyle anlatılmaktadır: 

« . . . Ne kargaşalık oldu, ne gürültü oldu. Türklere 
yakışacak surette her şey dddiyyet ve vekar içinde cere
yan etti». 

Ayni eserin 172 nci sahifesinde müellif Cihan ser-
aiskeri Rızâ Paşa'ya takdim edilişinden bahsederken de 
Türk vekanna temas etmektedir: 

« . . . Eğer Osmanlıların simalarına dinî fikirlerinden 
akseden azamet ifâdesini daha evvel tedkik etmiş olma
saydım, paşanm ikbâl devrinin mebâdîsi hakkında aldı
ğım malûmattan sonra etvânndaki müstesna vekar daha 
fazla nazar-ı dikkatimi celbederdi». 



86 

Gene ayni menbam 288 inci sahifesinde de Türk mil
letinden bahsedilirken şu mühim kayde tesadüf edilir: 

« B « azametli ve ciddî millette ne berilih dâiyesi, ne 
dedikodu korkusu vardır. Her şeyde Allâhm takdirine 
tâbi' olan OsmanZı-Türkü başka memleketlerde daimî bir 
teessür veya istihza mevzuu teşkil eden şeyleri tevek-
kiUle sineye çeker». 

(Ubicini) bu millî vekan halk tabakasmda ve mese
lâ kayıkçılarda bile tesbit etmiştü: (S. 342) : 

« . . . Umumiyyetle yakışıklı, mütenâsip endanik ve 
son derece temizdirler. Gıdaları bol değildir anm sıhhî
dir. Yegâne içkileri sudan ibarettir. Tahsillerine gelince 
umumiyyetle pek sathidir; fakat kendi mesleklerine âit 
mâlûrnâtlan mükemmeldir ve her şeyden evvel Müslü
manlığın hususiyyetleri ölam. o zarif incelikle o nâzigâne 
vekara sâhib oldukları için, bizim büyük şehirlerimizdeki 
esnaf takımının kaba tavırları ve lâübâlîlikleriyle bun
ların kibarlıkları arasında dağlar kadar fark vardır». 

Eserlerinde Türk düşmanlığına kapılmaktan kendir
lerini alamamış olan Fransız müelliflerinden (Henri 
Mathieu) bile «La Turquie et ses dif fer en ts peuples» is
mindeki iki ciltlik eserinin 1857 Paris tab'mm ikinci cil
dinin 51 inci sahifesinde eski Türk vekarmı şöyle i'tirâf 
etmektedir: 

«En aşağı tabakadan yüksek bir mevkie çıkan bir 
Osmanlı-Türkü bile yeni makamının icâb ettirdiği aza
met ve vekan derhal takınıverir; mMümât itibariyle de 
selefinin seviyyesinden aşağı kalmıyaeağmdan dâima 
emindir. İster kulübeden Divâna çıksın, ister Dîvândan 
inip zavalhnm biri hâline gelsin, hiç bir zaman sükûne
tini kaybetmez». 
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Meşhur Fransız şâiri (Theophile 'Gautier) nin 
«Censtantinople» ismindeki istanbul seyahatnamesinin 
1910 Paris tab'ınm 96 mcı sahifesinde eski kayıkların 
hafifliğiyle Türk ağırbaşhlığ arasmda tuhaf bir münâ
sebet sezilmektedir: 

«Kayvğtn arka tarafında ve arkadaşının yanında bir 
mindere oturmuş, sükût içinde ve en mutlak bir hareket
sizlikle o muhteşem manzarayı seyre dalmıştım: Çünki 
Türk ağır-başlıhğma göre hisaplanmış olan bu daracık 
tekneleri devirmiye en hafif bir hareket bile İcâfiydi». 

Garp müellifleri Ağır-başlıhk, Ciddiyet ve Vekar 
gibi meziyyetleri eski Türk çocuklannda, bile görüp hay
retle bahsetmişlerdir; meselâ doktor (A. Brayer) nin 
aNeuf annees â Constantinople» ismindeki kıymetli ese
rinin 1836 Paris tab'mm birinci cildinin 224-225 inci sa
hifelerinde şu izahata tesadüf edilir: 

«Eğr seyyahın biri yazm öğleden sonra Boğaz-içi'-
nin her iki sahilinde sık sık görülen güzel yerlerden biri
ne doğru gidecek olursa, pek bariz bir merakla gözlerini 
dilememek şartiyle etrafına bakmca çınar argaçlarının göl
gelendirdiği ve gezmiye gelenlerin hararetini teskin eden 
çeşme sularının serinlik verdiği bir sed üstündeki köşele
rin harem kadınları tarafından işgal edilmiş olduğunu 
görür. Bunların içindeki genç annenin son yavrusuna za
rif bir tevazu* içinde meme verip okşadığı ve daha büyük 
çocuklarına bakmak vazifesini de kendi annesine bırak
tığı görülür. Bu çocuklar arasında gürültülü oyunlardan, 
hızlı koşmacalardan, çığlıklardan, itişip kakışmalardan 
ve hele küfürlerle tokat ve yumruk darbelerinden eser bi
le görülemez. Bunlar îslâm terbiyesiyle ıslâh edilmiş ol
duklan için, o kadar sakin sakin eğlenirler ki, sesleri hi
le güç duyulur. Anne-anneleri kendi zamanına âit men-
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Tcabeler anlatır; hayat tecribelerini öğretir ve ata-sözle-
riyle bitirdiği kıssaları hatiften nidaf gibi dinlenir». 

Biraz evvel bahsi geçen (Ubicini) de ayni eserinin 
283-284 üncü sahifelerinde eski Türk çocuğunun sükûn 
ve vekannı şöyle anlatır: 

«Türk çocukları başka memleketlerdekilere benze
mezler. Ne gürültü ederler, ne de ağlayıp dururlar. Şark' 
da geçirdiğim üç seneye yakın zaman zarfmda hiç bir 
Türk çocuğunun bağırı/p çağırdığını işitmedim. Mektebe 
gittiklerini gördüğüm yavruların tavırları sakin, yürü
yüşleri tıpkı yaşlı başlı Osmanhlar gibi vekurâneydi». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz Garp menbâlarm
da tesbit edilen mühim noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Eski Türkler ciddiyet ve vekarlanyla ağır-
başlılıklanndan dolayı kahkahalarla gülmezler, yalnız 
gülümsemekle iktifa ederlerdi: Bu hâl onlarda adetâ ta
biat hâline gelmişti. 

2 — Eğlencelerde bile ağır-başlılıklannı muhafaza 
ederlerdi. 

3 — O vekur insanlar gevezelikten nefret ederler, 
fikirlerini kısa sözlerle vecîz bir surette ifâde ederler ve 
kendilerine de öyle hitâb edUmesini isterlerdi. 

4 — Ağır-başlı olduklan için heyecanlanmazlar ve 
gürültüden, bağmp çağırmadan hoşlanmazlardı. 

5 — İşte bundan dolajn Türkiye sokaklarında gü
rültü, koğalama, taşkmiık, coşkunluk, naara atma vesa
ire gibi sahnelere tesadüf edilmezdi. 

6 — Aile muhitindeki kaba vekan, çocuk terbiye
sinde en mühim âmillerdendi. 

7 — Bütün eski Türklerde ciddiyet ve vekann ver
diği asîlâne bir haşmet ve heybet vardı: Türkiye'ye gelen 
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ecnebilerin en çok gözlerine çarpan millî hususiyyetler-
den biri de işte bu hâldi. 

8 — Bu zarif ağır-başlılıkla vekar yalnız yüksek ta
bakaya münhasır değildi: Ayni hâl bilâ istisna bütün 
halk tabakalanna şâmildi. 

9 — Avrupa kayıkçılanmn terbiyesizlikleri ve kav-
gacılıklarıyla şöhret bulmuş olmalarmı mukabil, eski 
Türk kayıkçıları terbiye ve nezâketleri, temizlikleri, ve
kar ve ciddiyyetlerinin zarafetiyle nazar-ı-dikkati celbe-
derlerdi. 

10 — Ağır-başlıhk, ciddiyet ve vekar yalnız büyük
lere de münhasır değildi; küçük çocuklar bile ağır-başb, 
ciddî ve vekur oldukları için gürültü ve patırtı etmezler, 
yavaş konuşurlar ve kimseyi rahatsız etmiyecek oyunlar 
oynarlardı. 



V I H 

AİLE TERBİYESİNİN ESASLARI : 

BÜYÜKLERE HÜRMET VE İ T A A T , 

KÜÇÜKLERE ŞEFKAT VE MUHABBET 

Milletin temeli demâk olan eski Türk aile müessese
sinin ahlâkî temizliğiyle sarsılmaz sağlamlığı Garp men-
balarında uzun akisler bırakara,k şerefi bir şöhret bul
muştur. Bu hususta küçük bir fikir vermek için bu men-
bâlardan bâzılarım gözden geçirmekle iktifa edeceğiz. 
Eski Türklerde aile sağlamlığını te'min eden başlıca âmil, 
efradı arasındaki müsavatsızlıktır: «Büyüğe hürmet, kü
çüğe şefkat» şeklindeki ata-sözü işte bu müsavatsızlığın 
vecîz bir ifâdesi demektir. Baba, evin içinde bir kral ye 
ana da kraliçe vaziyetindedir: , Küçükler onlara karşı 
hem hürmet ve itaat, hem her türlü hizmetle mükellef
tir; hattâ, eğer ayn yerlerde veyahut muhtelif şehirlerde 
yaşıyorlarsa, küçükler için «Sı la», yâni ana-babanm ol
duğu yere gidip onlan ziyaret mecburiyyeti bile vardır. 
Osmanlı devletine ihânetiyle meşhur Boğdan beyi (De-
metrius Cantimir) in «Histoire de I'Empire ottoman» is
miyle Fransızcaya terceme edilen meşhur eserinin 1743 
Paris tab'mm Birinci cildinin 154 üncü sahifesinin bi
rinci sütununda bu nokta şöyle izah edilir: 

«Türkler uzun, hir gaybubetten sonra eğer maddî imr 
kanlan varsa babaJartm veyahut vatanlarım ziyaret et
mek üzere sılaya gitmekle §er'an mükelleftirler. Bu hu-
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sıcsun ihmâli Allâhm emrine itaatsizlik sayılır. Bir darh-ı 
mesele göre müsait zamanda sıla vatanıyla ana-bor 
basım ziyarete gitmek, hacc için MekJce'ye gitmek kadar 
müMm bir vazifedir. İşte bundan dolayı bir uşak efendi
sinden sılaya gitme müsâadesini istiyecek olursa, efendi 
uşağmı günahını yüMenmeksizin bu müsâadeyi verme-
mezlik edemez». 

Türk düşmanlığını her vesileyle izhâr etmekten âde
ta zevk alan Fransız müelliflerinden (Guer) in «Moeurs 
et usages des Turcs» ismindeki iki ciltlik eserinin 1746-
1747 Paris tab'mm birinci cildinin 374 üncü sahifesinde 
müellifin düşmanhğı, mevzûumuz itibariyle hakikatin, 
i'tirâfma mâni' olamamıştır: 

«Netice olarak şunu söyliyebiliriz ki, dünyamn bü
tim diğer milletleri gibi TürTüerin de iyi ve fena haslat-
ları vardır; onlarm millî seciyyesine fena haslatlar hâ
kim olmakla beraber, iyilerinden de büsbütün tnahrvm 
değiUerdir. Ez-cimüe amalanyla babalarına karşı besle
dikleri hürmet bilhassa şâyân-ı takdirdir. İstanbul'da ta-
biatin yüzünü kızartacak derecede çığırından çıkmış ev
lâtlar az görülür: Türkler arasında bir aile reisinin ço
cukları üzerindeki nüfuz ve i'tibârı, ilk resullerin evlâtla
rı üzerinde hâiz oldukları hâkimiyyetin aynidir». 

Gene Türk düşmanlarından ve İngiltere'nin istanbul 
sefirlerinden (Sir James Porter) in «Observations sur la 
religion, les loix, le gouvemement et les moeurs des 
Turcs» ismiyle Fransızcaya terceme edilip 1769 tarihinde 
Londra'da neşrolunan iki ciltlik eserinin ikinci cildinin 
58 inci sahifesinde de şu kayde tesadüf edilir: 

«Türklerde baba sevgisi çok kuvvetlidir; onun için 
çocuklarda sonsuz bir itaat ve inkıyâd- üe beraber evlât-
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hk vazifesiyle alâkadar olahilecek her şeye karşı sarsıl
maz hir merbutiyyet görülür: Bu terbiye tarzının neti
cesi olarak Türklerde büyüJderine karşı son derece saygı 
ve yaşlan ilerledikçe ihtiyarlara karşı hüyük bir hürmet 
hâsıl olmaktadır. Onlara karşı bütün hareketlerinde gös
terdikleri çekingenliğin ve erkekliğe karşı duydukları eş
siz hürmetin sebebi, belki de bu i'tiyadlarıyla beraber 
henüz pek küçükken kadınlardan uzcüclaştmlmış oTmala-
nndan mütevellittir». 

Fransız müelliflerinden (A. Castellan) m 1811 de 
neşrolunan €<Lettres sur la Grece,I'Hellespont fit Cons
tantinople» ismindeki eserinin ikinci cildinin 227 inci sa
hifesinde bu yoldaki Türk iyiliği şöyle ifâde edilir: 

«Türkler ihtiyarlarla çocuklara hürmet ve riâyet 
gösterirler ve hattâ iyiliklerini hayvanlara bile teşmil 
ederler». 

(Dr. A. Brayer) nin «Neuf annees â Constantinople» 
ismindeki kıymetli eserinin 1836 Paris tab'ınm birinci 
cildinin 224 üncü sahifesinde eski Türkün evlât sevgisi 
şöyle izah edilir: 

«Erkeklerde de, kadınlarda da evlât sevgisi çok ba
rizdir. Türklerin hafta tatiline tesadüf eden Cuma günü 
ve hilJıassa Ramazan ve Bayram günleri sokaklarda Müs-
lümanrTürkün göğsünü kabartan oğlunun elinden tutup 
ağır a^ır gezdirdiği, çocuk yorulunca kucağına aldığı, 
âoAmâ devam ettiği kahvenin pikesinde yanına oturtup 
şefkatle Mtâb ettiği, evlâdına tam hir ana tdkayyüdiyle 
baktığı, ihtiyarlarından gençlerine kadar bütün diğer 
Müslüman-Türklerin de çubuklanm bırakıp çocuğa alâ
kayla baktildan ve ilerde (İnşallah) ihtiyarlık desteği 
olacak hir oğul sahibi olduğu için babayı tebrik ettikleri 
görülür». 
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Ayni menbam 225-226 mcı sahifelerinde de eski Türk 
ve Frenk çocuklarının farkı şöyle anlatılmaktadır: 

«Türkiye'de analarla babalartn ve ninelerle büyük 
ninelerin çocuklarına en tatlı sözlerle hitâb edip en can
dan ihtimamlarla baktıklarını yukarda görmüştük. Bu 
şefkat tezahürlerine başka memleketlerde de tesadüf edi
lir; fakat arada dağlar kadar fark vardır! Bir takım vâ-
hî menfaat kaygıları, eğlence düşkünlükleri, çok defa ka
dınların da iştirak ettikleri ticarî muamele gaileleri, hâ
sılı başka memleketlerin her şeyleri çocuklara karşı şef
katlerini azalttığı hâlde, harem hayatı bilâkis bütün bu, 
hislerin bir merkezde toplanıp artmasını te'min etmekte
dir, îşte bumdan dolayı Türkiye'de çocuklar yetişip adam 
olduTdan zaman analanyla babalarını yanlannda bulun
durmakla iftihar ettikleri ve küçükken onlardan gördük
leri şefkate mukabele etmekle bahtiyar olduklan hâlde, 
başka memleketlerde çok defa çocuklar olgunluk çağma 
girer girmez ancdanyla babalanndan ayrılmakta, mâlî 
menfaatleri hususunda onlarla çekişe çekişe münâkaşa 
etmekte ve hattâ bâzan kendileri refah içinde yaşadıktan 
hâlde onlan sefalete yakın bir hayat içinde bırakmakta 
ve zavaUilara karşı adetâ yabancılaşmaktadırlar». 

(A. Ubicini) nin bundan evvel de bahsi geçen « L a 
Turquie actuelle» ismindeki güzel eserinin 1855 Paris 
tab'mm 343 üncü sahifesinde ihtiyar bir kayıkçıdan bah
sedilirken şu mühim kayde tesadüf edilir: 

« . . . Bu san'at pîri müşavirlik ve hakemlik vazifeleri
ni de ifâ etmekte ve ihtiyarlık Türkiye'de olduğu kadar 
hiç bir yerde hürmete mazhar olmadığı için, günlerini pek 
tatlı geçirmektedir». 

Ayni menbaın 284-286 üici sahifelerinde de eski 
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Türklerde aile müessesesinin sağlamlığı şöyle izah edil
mektedir: 

« . . . Çocuklanm hundan daha fazla takayyüd ve şef
kat içinde yaşatan hir mernleket hilmiyorunı; işin garihi, 
hütün hu şefkatlerle ihtimarnların anadan fazla hahada 
derinleşmiş görünmesidir. (Müslümanlarm tatil günü o-
lan) Cuma günleri veyahut hir bayram günü Osmardı-
Türhiinün oğlunu elinden tutup sokakta gezdirmesi, adım
larım çocuğun adımlarına göre ayarlaması, yorulduğunu 
görünce omuzlarına alması veyahut hır aralık dinlendiği 
kahve pikesinde yamna oturtup enderin şefJcatla konuşa
rak çocuğun bütün hareketlerini dikkatle tâkib etmesi 
görülecek şeydir: O sırada etrafındaki gençlerle ihtiyar
lar çubuklarını bırakırlar, onlar da hep birden çocuğa gü
lümserler ve ilerde (inşallah) ihtiyarlık çağımn desteği 
olacak hir oğul sahihi olduğu için babayı tebrik ederler. 

Çocukların yaşlan ilerledikçe hu şefkat artık taşkın
lık şeklinden çıkıp baba nüfuzunun idâmesini te'min ede
cek bir dddiyyet ve velcara inkilâb eder; gençler artık 
babalannm huzuruna hep önlerine bakarak mütevazı' ve 
muti' bir tavırla çıkabilirler. Babalan emretmedikçe 
oturmazlar. Sofrada hep ona hizmet ederler. Analanyla 
babalanna hitâb ederken (Ağa baba), (Nine kadın) der
ler: Bu tâbirler italyancanm (signor padre) ve (Signora 
madre) kelimelerine tekabül eder. 

Doktor (Clot Bey) den öğrendiğimize göre çoluk-ço-
cuk sahibi olan IhraMm Paşa tıpkı kendi babası gibi ve
zir olduğu ve hattâ Mekke valisi sıfatiyle devletin en mü
him vilâyetinde bulunmak itibariyle daha yüksek hir mer
tebe işgal ettiği halde, Mehmet Ali'ye icarşı hep ayni na
çizane itaat ve inkıyâd ile muamele edermiş. Erkek ve kız 
kardeşler arasında da yaş esasına istinâd eden bir merâ-
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tip silsilesi vardır: Küçükler kendilerinden daha yaşh 
olanlara karşı bir takım, hürmet ve itaat vazifeleriyle 
mükelleftir. Ailede babadan sonra ikinci mertebeyi işgal 
eden ağabey, babası ölünce aile reisi olur. Bu vaziyet, 
Kitâb-t Mukaddessin bize tasvir ettiği eski zaman levha
sının tamamiyle aynidir. 

Anayla baba çocuklarının yaşlarıyla mevkilerine 
bakmaksızın hepsini dâima göbek-adlanyla (Ali), (Ley
lâ), (Süleyman), (Fatma) vesaire diye çağırırlar. 

îşte bir tarafta bu hürmeti, bir tarafta da o dâimi 
şefkati görünce, Türkiye'de aile mevcud oVrmdığı hak
kındaki saçma-sa/pa/n fikrin nasü olup da zihinlerde yer 
tutabildiğini düşünmiye başladım. Filhakika Türkiye'de 
tamamiyle Avrupa tarzında bir aile mevcud değildir: 
Orada aile muasır cem'iyyetlerden ziyâde eski zaman teş
kilâtına yakındır. Ama Öyle olursa ne ölurf Bir çok hu-
suslarda Şark hâlâ ilk resuller devrinde olduğu 
gibidir: Acaba aile denilen müessese bize cem'iyyetin te
meli şeklinde değil, bilâkis cem'iyyetin ta kendisi şek
linde göründüğü o eski zamanlarda olduğu Tcadar hangi 
devirde sağlam esaslara dayanmıştır?». 

, Yukanda gözden geçirdiğimiz menbâlarm eski Türk 
aile müessesesi hakkmda tesbit ettikleri başlıca noktalar 
şöyle sıralanabilir: 

1 — Büyüğe hürmet ve küçüğe şefkat» esası yalmz 
çocuklara ve çocukluk çağma münhasır değildir: Büyü
yüp hayata atılan evlâtlar da ana-babaya dâima hürmet 
ve itaatle mükelleftir ve hattâ bu mükellefiyyet «Sıla» 
mecburiyetine bile dayanacak kadar kuvvetlidir. 

2 — Eski Türklerde ((Sıla» vatanla ana- babaya 
münhasır ohnak itibariyle, Aile ile Vatan ayni kudsly-
yeti hâiz demektir. 
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3 — Çocuğun hayatı iki devreye ayrılabilir: Küçük 
yaşlarda mutlak bir şefkat gördükten sonra, gençlik ça
ğma girince mutlak bir baba nüfuz ve hâkimiyyeti altına 
girmektedir: Bu vaziyet, ilk resuller devrini hatırlatır. 

4 — Bu terbiye tarzı, bütün ihtiyarlara ve ihtiyar
lığa hürmet şuûriyle neticelenmiştir: İşte bundan dolayı 
eski Türklerde ihtiyarlık adetâ bir rütbe ve imtiyaz vazi-
yetindedir. 

5 — Eski Türk gençliği arasında yüz kızartıcı ha
reketler görülmemesi işte bundandır. 

6 — Büyüklerin küçüklere karşı gösterdikleri sev
gi ve şefkat de adetâ bir hürmet derecesindedir. 

7 — Avrupa'da ana-baba ile evlât münasebetlerinin 
düzgünlük devri çocuğun hayata atılışına kadar devam 
edip ondan sonra bozulmakta olduğu için, Garp aile mü
essesesi eski Türk ailesi kadar sağlam değildir. 



I X 

İ Y İ L İ K , İNSANİYET, MERHAMET 
VE TAASSUPSUZLUK 

Eski Türkün iyiliğini, insâniyyetini, sonsuz merlıa-
met liissini ve bütün dinlerde milletlere karşı taassupsuz-
luğunun esirleri bile azat kabul etmiyecek hâle getirdiği
ni Türk düşmanlığıyla şöhret bulmuş Garp müellifleri 
bile teslim ve i'tirâf etmektedirler. Bu hususta umumî 
bir fikir vermek için şimdi evvelâ iyilik ve insâniyyet 
mevzuuna ve ondan sonra da Taassupsuzluk bahsine âit 
izahlardan bâzılarını gözden geçireceğiz. 

On-yedinci asırda Lâtin harfleriyle Türkçe metinler 
neşretmiş olan Fransız seyyahı (Du Loir) in 1654 tari
hinde Paris'de neşredilmiş olan «Les voyages du sieur 
Du Loir» ismindeki kıymetli seyahatnamesinin 166 ıncı 
sahifesinde şu izahata tesadüf edilir: 

« . . . TürMere gelince, size şunu söyliyebilirim Jci, on-
lart hâzt kimselerin tasavvur ettikleri gibi kaba ve vahşî 
zannetmemelidir; eğer örf ve âdet sahasında hakkaaniy-
yet nezâketen daha mühimse, her halde Türkler de bi
zim kadar iyi adamlardır... Yaradılıştan iyidirler; bu hâl
lerini iklimin te'sirinden mütevellit zannetmemelidir; 
çünki Rumlar da ayni memlekette dünyaya geldikleri hâl
de mizâc itibariyle TürMerden o kadar farklıdırlar ki, 
atalarının ancak fena huylarına, yâni hilekârlıklarına, 
hainliklerine ve benlik gururuna vâris olmuşlardır. Türk
ler bil-akis son derece samimî ve mütevazı' insanlardır; 

Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı — 7 
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hemen her ferdi her yerde ihtiras ve cimrilikle ma'lûl 
olan saray adamları (=Devşirmeler) istisna edilmek şar
tiyle, Türklerin en bariz vasıfları sadelik ve hulûs ile mis
li görülmemiş bir açık-yürekliliktir». 

(Mouradgea d'Ohsson) un «Tableau general de 
I'Empire othoman» ismindeki meşhur eserinin 1792 de 
neşrolunan dördüncü cildinin birinci kısmmm 300-304 
üncü sahifelerinde eski Türk iyiliklerinden şöyle bahse
dilir: 

«Bu eserin birinci cildinde de gördüğümüz gibi Müs
lümanlar servetlerinin bir kısmım felâketzedelerin tesli-
yesine ve fakirlerin ihtiyaçlarım te'mine ma,hsus hayır 
müesseseleriyle hasenat işlerine bağışlamayı vazife bilir
ler: Her halde bu müessesât-ı hayriyyenin İslâmiyyet 
esaslarından mütevellid olduğunda hiç şüphe yoktur, in
sâniyyet, hayrat ve hasenat ve müsâfirperverlik gibi asır-
lardanberi Müslüman miletlerin en bariz vasfım teşkü: 
eden meziyyetler bunların tâbi' oldukları kanunların en: 
tabiî neticeleridir. 

Cem'iyyet hayatı yaşayan insanın bu ana. faziletleri 
hakkmda Kur'âmn en mühim âyetleri işte şunlardır: 

— Ey mü'minler! AUâha ibâdet edin ve fukaraya, 
sadaka verin; yaptığınız iyiliklerin mükâfatını Allah si
ze ihsan edecektir, çünki Allah sizin bütün efâl ve hare
kâtınızı görmektedir. 

— Allâlıım seven mü'min hemcinsini de sevmelidir: 
Akrabasına, yetimlere, dullara, fakirlere, yolcukıra, ya
bancılara, esirlere, velhâsıl hasenatına, muhtâc olanların 
hepsine yardım etmekle mükelleftir. 

— iyilik edin; AUâh iyilik edenleri sever. 
— Gece, gündüz, gizlice ve açıkça sadaka verin; mü

kâfatını Allâhm elirujen alacaksmus. 
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— Ey mü'minler! sadakalartnvsia kazandığınız seva
bı dedi-koduyku, azamet taslamakla veya haksızlıkla za
yi' etmeyin, 

— Hayrat ve hasenatını göstermek iyidir ama her
kesin gözünden saklamak daha iyidir: Onlar günahları
nızı giderir^ zîrâ Rabbiniz insanların bilcümle a'mAl ve 
ef âlinin şahididir. 

— Hasis Allâhm verdiği ni'metieri bir teveccüh ese
ri saymamalıdır, çünki eğer onları iyi kıdlanmıyacak 
olursa,felâketine sebeb olacaktır: Cimrilikle biriktirdiği 
mallar Mahşer gününde boynuna asılacaktır. 

— Fakirden uzaklaşacak olursan, bâri tatlı sözlerle 
uzaklaş. 

Kur'âna imân edenlerin zihinleriyle hafızalarına de
rinden derine nakşolan bu düsturlar, onlan yeryüzündeki 
milletlerin en insâniyyetperverleri ve en hayır severleri 
hâline getirmiştir. 

Aralarmda umumiyyetle tatbik ettikleri bu faziletle
re rağmen eğer hâlâ yabancılara gaddar ve barbar gibi 
görünüyorlarsa, bunmı sebebi sırf harb zamanlanndaki 
şiddetleriyle taşkmliklarma göre hüküm verilmesidir: 
Hilkaten cengâver olan ve düşmanlarını şahsından ziyâde 
diniyle imânına düşman gören Müslümamn (—Müslüman 
rürkün) işte o zaman mizacının şiddetiyle taassubunun 
te'sirine kapıldığı doğrudur; zabt-Urrabtı mükemmel mil
letlerin ordugâhlarında bile riâyet ettikleri Hukuk-ı-dü-
vel esaslarından bihaberdir. Fakat, askerlik kanunların
dan bahsederken görüleceği gibi, onlarm haklı tenkidlere 
uğrayan taşkmiıklan Kur'ân esaslarından mütevellit sa
yılacak şeyler değildir. Bu gibi hareketler askerin itâat-
sizliğindenj bilhassa muzaffer olduğu zaman gösterdiği 
gaddarlıktan ve İslâm kanunlarıyla hiç bir alâkası olma
yan daha bir çok vaziyetlerden mütevellit şeylerdir. 



100 

Milletlerin seciyyeleri silâh şâkırtilanyla har/p htz-
gmhklart içinde tâyin ve teshit edilemez. Medeniyyetleri 
ve askerî ınzıbâtlanmn sikiltğı bakımından en ileri gelen 
milletler bile askerlerinin taşkınlıklarına her zaman hâ
kim olup haydutluklarının önüne geçebileceklerini iddia 
edebilirler mi? îşte bundan dolayı eğer Osmanlı-Türkleri-
ni tanımak, faziletlerini takdir etmek ve kanunlarvmn se-
ciyyeleriyle hareketleri üzerindeki te'sirleri hakkında bir 
hüküm vermek isteniyorsa, onlan sulh içinde müşahede
ye tâbi' tutmak ve örfleriyle âdetlerini tedkik etmek lâ
zımdır. 

Filhakika TürMer silâhlan ellerinde bulundukça ve 
bilhassa zafer sarhoşu oldukça ne kadar mağrur ve gad
dar olurlarsa, sulh ve sükûn içinde de tabiatın iyi te'sir-
lerine o kadar tâbi' ve münkâd olurlar. Harp zamanlann-
da insanı çileden çıkaracak gaddarlıklardan çekinmiyen 
bu adamlar sulh olunca şahsî işlerine koyulup hakikî se
ciyyelerini teşkil eden hayırseverlikle insâniyyetperver-
liğe kavuşmakta gecikmezler. Bütim hareketlerinde âmil 
olan bu hisler Türk milletinin her ferdine şâmAldir; yürek
lerinde o kadar derinden derine nakşolup kalmıştır ki, 
çok defa zengin ailelere zulmeden mevki' sahipleri bile 
fakr-u-ihtiyâca iâtinadgâh olurlar; en fena ve en hasis 
vatandaş bile fukaraya mütemadiyen sadaka dağıtmayı 
mukaddes bir vazife bilir». 

1793 tarihinde istanbul'a gönderilen bir Rus sefaret 
hey'eti erkânından anonim bir müellifin Almanca eserin
den (L. H. Delamarre) m «Voyage en Krimee, suivî de la 
Relation de rAmbassade envoyee de Petersbourg â Cons
tantinople» ismiyle 1802 de neşrettiği Fransızca terceme-
nin 208-209 uncu sahifelerinde de şu kayde tesadüf edil
mektedir: 
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«Bütün gezintilerimde Türklerin hatırşinashklartyla 
lûiufkârliklarvnı gösteren bir çok vaziyetlerle karşılaş
tım. Şâhid olduğum muhtelif deliller beni bu miUetin iyi 
kalpli ve insanı minnetdâr edecek hareketlere pek mey
yal olduğuna ve tenloid edilen tenbelliğiyle gevşekliğinin 
de iklim te'sirinden mütevelli bulunduğuna ikna' etmiş 
oldu. Türk, tahkir edildiği ve kıskançlık hisleri tahrik 
olunduğu zaman müdhiş hir mahlûk olur; galeyanına 
sebeb olan hiddetin yegâne teskin çâresini düşmanın 
kanında bulur, istanbul civarındaki gezintilerimde ben 
hep hu milletin lûtufkârlığıyla müsâfirperverlik aşkına 
şâhid oldum. Rastgeldiğim hangi Türke yol sorsam, he
men bana rehberlik etmek teklifinde bulunuyor, yiyecek 
ve içecek şeyler hususunda elinden gelen ikramAa kusur 
etmemek suretiyle de hep ayni kibarlığı gösteriyordu-». 

Bundan evvel de bahsi geçmiş olan (Amedee Jau
bert) in «Voyage en Armenie et en Perse» ismindeki ese
rinin 1821 Paris tab'ımn 315-316 mcı sahifelerinde de 
bütün Türk iyilikleri hep birer kötülükle izah edilir; 

Türkler din asabiyyetini en yüksek derecesine var
dırırlar. Müsâfirperverlikle âlicenaplıkta gösterişe ve ve
kar ile ciddiyyette i'tiyâda tâhi'dirler. Kusur olarak is-
tihfafkâr, müteazzım ve haris olduklarından bahsedilebi
lir (!); fakat, servet hırsına müptelâ oldukları halde, 
kat'iyyen bezirgan ruhlu değillerdir. O kadar medhedilen 
doğruluMarıyla hüsn-i-niyyetlerinin menbaı m,eşkûk hir 
üstünlük hissidir ve iftihar, ettikleri cömertliklerinin 
menşei de gururlandır. Fazla olarak sabırlı ve cesur ol
mak itibariyle büyük işlerle âlîcenâhâne hareketler yapa
cak kahiliyy ettedirler». 

Dr. (A. Brayer) nin Neuf annees â Constantinople» 
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ismiyle 1836 da Paris'de neşrolunan iki ciltlik eserinin 
birinci cildinin 281-287 inci sahifelerinde de şu tafsilâta 
tesadüf edilir: 

«Müslürnan-TürkleTin barbarlığı hakkııuJUı bir çok 
müelliflerin yazdıkları yazılara rağmen, büzün bu iddia
ların aksini isbât eden vakıalar ortadadır. Dinin manen 
zencirlemiş olduğu hakikî Müslümanlar, ancak onun ken
dilerine çizmiş olduğu dâire dâhilinde hareket edebilirler; 
Kur'âmn onlara tekrar tekrar verdiği emirler şunlardır: 

— Gece, gündüz, gizlice ve açıkça sadaka verin; 
mükâfatım Allâhm elinden alacaksınız; ölüm haşyelle
riyle kabir azaplarından masun kalacaksınız. 

— Bir sadakanın yüz sevabı vardır. 
— Akrabaya, yetimlere, fakirlere, yolculara, esirle

re ve avuçlarını açanlara yardım etmelidir. 
— Daha fazlasmı koparmak niyyetiyle vermeyin. 
— Eğer borçlunuz size borcunu vermekte müşkilât 

çekerse, mühletini uzatın; foJcat eğer daha iyisini yap
mak isterseniz, borcunu bağışlayın. 

Ticaretiniz ve işlerinizden doğan gaileniz size hiç 
bir zaman Allâhmızı unutturmamaltdır. îbâdetimzle r^a-
dakamzı ihmâl etmeyin. 

— İntikam hiç bir zaman hakareti tecâvüz etmeme
lidir; falcat laffetmesini bilen âlîcenâb insanın mükâfatı, 
şiddetten ikrah eden Allâhm elinde müemmendir. Hiddet 
taşkınlıklarına hâkim olarak hemcinslerinizi affetmiye 
gayret edin. İyilik hiç bir zaman zail olmaz, kötülükse 
ebediyyete kadar aksedip gider. 

— Kölelerinizle cariyelerinizin iyilerini birbiriyle 
evlendirin; içlerinden sâdık olanlar ne zaman isterlerse 
azad kâğıtlarını verin; servetinizin bir kısmım da onlara 
bağışlayın. 

— Başkalarının kusurlarını teşhir etmekten zevk 
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almayın. Koğcular müdhiş hir âzâd ile ta'zîb edilecekler
dir. Siz iftirayı hafif hir Jcusur sanıyorsunuz, halbuki Al
lâhm nazarmda o bir cinayettir. İftiracılar hem- dünyada 
hem âhirette lâ'nete uğrayacaklardır. Hemcinslerinize 
zarar vermekten ve kendinize acı nedametler hazırlamak
tan titreşerek sakınınız. 

Dini hütün Müslümanların bu ahkâma riâyetlerini 
te'min için de Kur'ânm koyduğu esas işte budur: 

— Ebedî saadet merhamet sahiplerinin hakkıdır. 
İnsanlara iman damgasını vurmak için de şöyle bir 

âyet vardır: 
— AUâh her şeyi bilir, her şeyden haberdardır, her 

şeyi işidir ve her yerde hâzır ve rfÂzırdır. 
Cenâh-ı-Hakkm mutlak kudretini ma.ddî şekilde his-

settirebilmek istiyen hir müfessir de şu izahı yazmıştır. 
— Allah her şeyi görür; gece karanlığında kara ta

şın üstündeki kara karıncayı görür ve onun ayak sesleri
ni işidir. 

Bu sayısız âyetlere gene Kur'ânm her türlü hayrat 
ve hasenat işlerini teşvik eden ve daha büyük bir yekûn 
tutan ahkâmını da ilâve edebilirim, ama tatbikatını gös
termekle iJctifâyı tercih ediyorum. 

Hakikî mü'mine vâridatmm onda hirini hütün hulû-
siyle fukaraya zekât olarak te'diye ettiren (I), ayrıca 
Ramazan sonlarında fitre verdiren ve hir günah işlediği 
takdirde kefaret olarak hir veya hir kaç fakiri şu kadar 
gün beslettiren, hir veya bir kaçını giydirip kuşattıran 
ve sağlam, hir köleyi âzâd ettiren kuvvet, Kur'âmn mü
minleri teshir eden ruhudur. 

O su bentlerim, yol hoylarıyla gezinti yerlerinde te
sadüf edilen o sayısız çeşmelerle sebilleri, yolcuları ha

il) Zekât, onda bir değil, kırkta birdir. ı .H.D. 
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nrukrvp dinlendirmek ve -yiyeceklerini te'min etmek için 
yapılan o hamamlı, hir çok odalı ve etrafları sıra sıra 
dükkanlı hanları kuran o rûhdur. 

Camilerin civarına dükkânlar kurup fakir el-i§çileri' 
ne parasız ve kirâsız tahsis ederek san'atlarıyla uğraşma
larım ve ailelerinin seviyyelerini yükseltehilmelerini te'
min eden ve kira ile dükkân tutan esnafı da aç-gözlü mal 
sahiplerine karşı hükümeti harekete getirmek suretiyle 
koruyan gene o ruhdur. 

Bir Tanrı m.üsâfirine mukaddes hir mahlûk nazarıyla 
baktırarak ev sahihi olan aile ile evin en güzel dâiresi
ni emrine âmâde kılan, her hizmetini canla haşla yaptı
ran ve hattâ hastalandığı zaman hekim parasını hile ken^ 
dişinin vermesini ayıp saydıran ve evden giderken de mü-
sâfir kalmak suretiyle gösterdiği lütufkârlığın minnet ve 
şükran hâtırası olarak hir kaç hediye almasını te'min 
eden hep ayni rûhdur. 

Halkın ve bilhassa fakir tabakanm en zarurî ihtiyaç 
maddeleri üzerine en ehemmiyetsiz bir verginin hile ko
nulmasını men'eden, o gihi maddeleri en ucuz fiâtla sat
tırmayı en şerefli vazife bilen, tartılarla ölçüleri eh sıJcı 
mürâkebeye tâbi' tutturan ve ıslâh kabul etmez muhte
kirlere ölüm cezası veren de o ruhtur. 

Efendilerle köle ve cariyelerinin karşılıklı vazifeleri
ni tâyin etmek suretiyle ismi bile Frenklerin zihninde 
en müthiş fikirer uyandıran esaret hayatım, kölelerle 
cariyelerin sahiplerine tamamiyle bağlanıp kendilerini 
aile efradından addedecek ve hattâ azad zamanlarım hiç 
istemiyerek hekliyecek derecelerde tatlı bir hayat hâline 
getiren de gene o rûhdur. Eğer köle yakışıklı, sâdık ve 
merd adamsa, efendisinin kızıyla evlenebilme ümidini 
besliyebilir; eğer câriye güzelse, odalık sıfatını alabilir 
ve evlât sahibi olunca da hürriyetini kazanmış olur. 
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Hastaların aile ocaklarında en müessir takayyütler 
ve ihtimamlarla bakılmalarını te'min ederek hastahâne-
leri adetâ lüzumsuz bir hâle getiren, aradan tam üç ay 
geçmeden kuzunun anasından ayrılmasını (1), hayvanla
rın ve bilhassa insanların sakat edilmesini (2), ve yor 
ralı av hayvanının ıztırap müddetini kısalmak üzere bir 
a/n evvel öldürülmemesini cinayet sayan ve nihayet harb 
esnasında can çekişen bir yaralının en sâdık adamı tara
fından başı kesilip Müslüman mezarlığına götürülmesini 
ve bu suretle sakalmm bir kâfir eli değerek telvis edil
mekten vikaaye edilmesini emreden de gene ayni Kur'
ân ruhudur. Velhâsıl, himayesini ağaçlara hile teşmil 
ederek onları sahiplerinin baltalarına karşı koruyan da 
Odur (3)». 

Bu müellifin birinci haşiyesi şöyledir: 
«Bu husustaki îslâm ahkâmının ne kadar şiddetli 

olduğunu hilen Frenkler, kendilerine gizlice körpe kuzu 
eti getirecek kim^se suç-üstü yakalanmak tehlikesine mâ
ruz olmaktansa o etten mahrum, kalmayı umumiyyetle 
tercih ederler. Bunula beraber, bir kaç sene evvel fren
gin biri Belgrad köyüne uğrayıp orada yaşayan Rum ço
banlardan birine Beyoğlu'na döndüğü zaman hâzı dost
larına çekeceği ziyafette davetlilerine ikram edilmek üze
re, kendisine bir kuzu te'min edip edemiyceğini sorar. Bü
tün emsali gibi kanunları hiçe sayan Rum da beş kuruş 
ücret almak şartiyle işi der-uMe eder. Nihayet muayyen 
gün gelince hir kuzu kesip diğer bir takım erzakın altı
na saklıyarak Beyoğlu'na gider; fakat bir karakolun 
önünden geçerken Yeniçerinin biri yere kan damladığım 
görüp herifi durdurur, sebzelerin içini araştırıp kuzuyu 
bulur: îşte hunun üzerine suçlu Rum Bâb-ı-Âlî'ye götü
rülmüş, muhakeme edilmiş, mahkûm olmuş ve idâm edil
miştir». 
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İkinci haşiyesi de şudur: 
«Hâlâ hir çok kimseler Türkiye'de luıdımlaşttvma 

usulünün ötedenberi âdet olduğunu zannederler; o gibiler 
hu zühullerini tashih etmelidirler. Gerek pâdişâhın, ge-
rek en mühim devlet adamlarının hizmetindeki harem-
ağalarmm mecmuu belki beş yüzü bulmaz; bunlarm bilâ-
istisnâ hepsi Afrika'dan ve bilhassa Şimâlî-Sûdan'dan he
diye olarak gönderilmiştir: Orcdarda îslâm ahkâmına 
karşı beslenen hürmet o kadar kuvvetli olmadığı için, 
insan cinsine hâlâ bu hakaret reva görülmektedir». 

MüelUfin üçüncü haşiyesi de şöyledir: 
«Bir gün hir hıristiyan hastanın bahçesinde gezinir

ken ailesinin kalabalıklaşmış olduğundan bahsederek evi
ne hir dâire daha ilâve etmek istediğini, fakat beş attı 
ağaç yıkmak icâb ettiği için arzusunu yerine getirmesine 
mâni' olan müşkil hir vaziyet içinde bulunduğunu söyledi 
ve sözüne şöyle devam etti: 

Bu ağaçların mevcud olduğunu Müslüman komr 
sularımın hepsi biliyor ve hepsi her gün görüyor. Şimdi 
bunlarm yerine ev yaptırdığımı görecek olurlarsa, neden 
dolayı ağaçları yıkmaya cür'et ettiğini gelip benden so
rarlar ve beni tahkir ve terzil ederler. Onlar hatıl Müs
lüman i'tikadlarınm himâyesindedirler. Bunula beraber 
maksadımda muvaffak olmak için elimde Mr çâre yok de
ğil; ama o malûm yol uzun hir yol: Diplerine dva koya
rak ben bu ağaçları yavaş yavaş kurutabilirim. Eğer 
komşularım gözle görülür bir sebep olmadığı halde birer 
birer mahvolup gittiklerini görecek olurlarsa, tabiî ben
den şüphe ederler. Fakat ben de işte o tereddüt içinde 
ucuz kurtulmuş olurum. 

Müslüman-Türklerin asırlardanberi gölgelerinde din
lendikleri hu güzel tabiat mahsullerine karşı besledikleri 
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hürmet sayesinde Türkiye'de alt%, sekiz ve hattâ on ka-
dem kutrunda çınarlar vardır: Bâzan bunlar tazeliklerin
de letafet ve şöhretini te'min ettikleri evi havasız ve zv-
yasız bırakacak nisbetler almaktadır». 

(A, Ubicini) nin bundan evvel de bahsi geçen «La 
Turguie actuelle» ismindeki kıymetli eserinin 1855 Paris 
tab'mm 322-323 üncü sahifelerinde (Layard) isminde bir 
müellif in şu seyahat intibaı aynen iktibas edilmektedir: 

«Türk beylerini yolculardan müsadere ettikleri mal
larla ve idarelerindeki ahâliden gasbettikleri ganimet
lerle geçinen ta§-yürekli zâlinfler telâkki etmek ve eşkıya 
reisleri gibi görmek umumî bir âdet olmuştur. Her hal
de öyleleri de görülmüştür ama onlar kaideyi te'yid eden 
bâzı istisnalardan ibaretti. Ben Anadolu'nun ücra yerle
rinde artık sönmüş gibi bir hâle gelen bu zümrenin nice 
mümessillerine tesadüf ettim. Meselâ bir akşam muhte
rem bir bey yahut ağanın artık harâb olmaya, yüz tut
muş olmakla beraber Şark tarzındaki tezyinatının kıy
metli bakıyyelerinden dolayı hâlâ ihtişamını muhafaza 
eden büyük konağında samimiyyetle karşılandım. Kar 
gibi beyaz ve uzun sakalı göğsüne kadar iniyordu; hayır
hah ve merd başının üstünde çok kıvrımlı bir sarık ve 
sırtında yeni neslin artık beyenmediği bir kıyafet vardı. 
Evinin kapuları her gelene her zaman açık duruyordu. 
Tanrı misafirleri onun abdest leğeninde ellerini yıka-
diktan sonra nereden gelip nereye gittiklerini söylemek 
mecburiyetinden bile vareste tutuluyorlardı. Etrafında 
hürmetle duran uşakları sanki hademesi değil de oğulla
rı gibiydi. Bu bey bütün varidatım yorgun yolcular için 
yol boyunca çeşmeler yaptırmaya veyahut ovaların orta
sında kervansaraylar kurdurmaya sarfediyordu. Kur'ânm 
emrettiği bütün vazifelerle faziletlerin hepsini işte bu 
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Türk örf ve âdetiyle, müsâfirperverliğiyle, sadelik için
deki ihtişamiyle hakikî bir Hıristiyan asilzadesine örnek 
olacak şekilde tatbik etmekteydi. Bu sımf m artık kay
bolmaya yüz tuttuğunda şüphe yoktur ama bâtıl İ'tikad-
larla, müsâm/ıhasızlığa ve sahte ıslâhata karşı koymak 
üzere hâlâ hayatını idâme edebildiğine şdhid olduğum 
için kendimi bahtiyar addediyorum». 

«Şu tasvir, ilk resuller devrinden alınmış bir levha
ya benzemiyor mu? Benim başka bir fasılda tasvir etti
ğim yeni Türk me'murlanyld bu eski Türk arasında ne 
büyük bir tezâd var! Birinde tantana, ihtiras, alçaklık, 
hilekârlık ve akîdesizlik; ötekinde sadelik, hevesât itiba
riyle i'tidâl, vekar, doğruluk, dine ve vazifeye bağlılık». 

İtalyan üdebâsmdan (Edmondo de Amicis) in «cCcns 
tantinople» ismiyle Fransızcaya terceme edilen istanbul 
seyahatnamesinin 1883 P^ris tab'mm 428 inci sahifesin
de de eski Türk faziletlerinden şöyle bahsedilmektedir: 

« . . . Türkün şefkat ve insâniyyet hissini inkâra im
kân yoktur: Bu his insanı atâlete sevkedip sefaleti ar
tırmakla beraber, teşkilâtı intizamsız bir cem'iyyetin bin 
bir derdine yegâne dev>â demektir. Türk ırkımn ruh asa
letini gösteren diğer hisler, yâni en küçük iyiliklere kar
şı besledikleri minnet ve şükran duygusu,, ölmüşlere kar
şı duyulan ta'zim an'anesi, büyük bir nezâketle yapınlan 
müsâfirperverlik âdeti ve hayvanlara hürmet i'tiyâdı gi
bi faziletlerin de inkân kabil değildir. Türkün bütün iç
timaî sınıfları müsâvî tutan şuuru da her türlü senaya 
lâyık bir histir. Akil ve basiretle meşbû' sayısız ata-söz-
leriyle tezahür eden seciyyesindeki ciddi i'tidâli de ihr-
kâra imkân yoktur. Zihinden adîlikle bayağılığı uzak
laştıran belirsiz bir ydlmzlik ve mahzunluk meyliyle ilk 
resuller devrini andıran bir nevi sadelik temayülü de 
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ayni mâhiyyettedir. Fakat bütün bu faziletler Türk ru
hunun üstünde, her günkü hayatının ihlâl edilmiyen hu-
mr ve sükûnu içindedir; Asyalı tabiatinin şiddeti ise ru
hunun en gizli yerinde taassubiyle, barbarlık ve askerlik 
gaddarlığıyla beraber uyuşup kalmış gibidir: Eğer bu 
his tahrik edilecek olursa, hemen şahlanıp meydana 
büsbütün başka bir insan çikarıverir. işte bundan dolayı 
Türkün kelleler uçurmadıkça çok haMm ve selim bir mi
zacı olduğundan bahsedenler haksız değildir». 

Bundan evvel de söylediğimiz gibi, bu İtalyan mu
harriri Türk düşmanıdır: Onun için eski Türk faziletle-
rmi barbarlık iftirâsıyla karıştırarak i'tirâf etmesi bile 
bizim için büyük bir ehemmiyeti hâizdir. 

Yukarda söylediğimiz gibi, eski Türk faziletlerinin 
Garp menbâlarında bir çok akisler bırakanlarından biri 
de taassupsuzluk ve işte bundan dolayı cins ve mezhep 
farkına bakılmaksızın bütün esirlere yapılan iyi muame
ledir. Fransız müelliflerinden '(Grelot) nun «Relation 
nouvelle d'un voyage de Constantinople» ismiyle 1680 
tarihinde Paris'de neşrolunan seyahatnamesinin 217-218 
inci sahifelerinde bu mesele şöyle izah edilir: 

«Türklerin ellerindeki esirler zannedildiği kadar fe
na muamele görmezler, hemen dâima evin ikinci efendisi 
vaziyetindedirler; ben bunların içinde öylelerini bilirim 
ki, ağalarından (=Efendilerinden) son derece memnun 
ojduklan için, azad kâğıtlarını alıp Avrupa'ya gittikten 
sonra umdukları rahatı bulamayınca Türkiye'ye avdet 
edip evvelce ağır zannettikleri esaret zencirlerini bu se
fer kendi elleriyle boyunlarına geçirmişlerdir. Bilhassa 
büyük bir şehirde birbirleriyle karşılaştıkları, iyi kalpli 
efendileri olduğu ve kendilerinde de her harigi bir meziy-
yet bulunduğu takdirde^ bu kölelerin felâket içinde saâ-
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dete kavuşmuş oldukları iddia edilebilir; işte o vaziyet
te artık efendilerinin göz-bebeği haline gelirler, istedik
leri vakit kiliseye gidip ibâdet etmekte tamamiyle ser
besttirler ve hattâ çok defa hanıvilarından da iyi mua
meleler görüp kadmhğın fıtri şefkatinden istifâde ede
rek esaret acılarını ara sıra aldıkları hediyeler ve bah
şişlerle tâdil ederler. Her haZde bir Müslüman-Türke 
köle olmak zannedildiği kadar büyük bir tâli'sizlik değil
dir; efendileri tarafından dinlerinden döndürülmüş köle. 
lere ender tesadüf edilir: Her ne kadar dini, bütün Müs
lümanlar ellerindeki esirlere günde hiç olmazsa üç defa 
hidayet teklifini vazife bilirlerse de, kölelerini zorla ih
tida ettirenler hemen hiç yok gibidir». 

Türkiye'yi en iyi tedkik eden eski Garp seyyahların
dan biri de (A. de İa Motraye) dir: Bu müellifin iki bü
yük cilt tutan ve 1727 tarihinde La Haye'de neşrolunan 
«Voyages en Europe, Asie et Afrique» ismindeki seya
hatnamesinin birinci cildinin 229 uncu sahifesinde taas
sup bilmiyen eski Türklerden şöyle bahsedilir: 

« . . . Din ayrılığından dolayı Müslümanlarla, Hıristi
yanlar birbirlerinden nefret ederler: Bu nakîsa Müslü
manlıktan da, Hıristiyanlıktan do, daha eskidir. Fakat 
bu nefret Türk ölkesinde hiç bir fenâhğa sebeb olmaz: 
Çünki Türkler kendi dinlerinden ne kad>7.r ayrı olursa ol
sun, hiç kimseyi âkide ve imânından, dolayı rahatsız et
mezler. Eğer dinî garaz denilen şey bizde de yalnız nef
rete münhasır kalsaydı veyahut doka atılgan şekiller al
masaydı, her hailde bizim Avrupa'nın bir çok miUetleri 
kendilerini bahtiyar addederlerdi». 

Bu fıkranın en mühim noktası, Türkiye'de mevcud 
olmayan taassubun Avrupa'da çok vahim vaziyetler hâ
sıl etmekte olduğımu i'tirâf etmesinde gösterilebilir. 
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Bundan evvel de bahsi geçen ve hizmetinde bulun
duğu Türkiye'ye husûmetiyle mâruf olan (Baron de 
Tott) un «Memoires sur les Turcs et les Tartares» is
mindeki eserinin 1785 Paris tab'mm ikinci cildinin 251 
inci sahifesinde Türk köleleriyle cariyelerinden bahsedi
lirken şu kayde tesadüf edilir: 

«İ'tirâf etmeliyiz ki, köleleriyle cariyelerine fena 
muâr^le edenler yalnız Avrupalılardır: Her halde hunun 
sebebi, Şarklıların köle ve câriye satın almak için para 
biriktirmelerine mukabil, bizim para biriktirmek için on
ları satın almamızdan ibaret olsa gerektir». 

(Mouradgea d'Ohsson) un Tableau general de I'Em
pire othoman» ismindeki meşhur eserinin 1791 de neşro-
lonan dördüncü cildinin birinci kısmmm 381 inci sahife
sinde de şu mühim fıkra vardır: 

«Dünyada esirlere, kölelerle, cariyelere ve hattâ 
kürek mahkûmlarına Müslüman-Türklerden daha iyi ha
kan ve daha iyi muamele eden hiç hir millet yoktur». 

Meşhur Fransız şâiri (Lamartine) in 1897 de neşre
dilen «Voyage en Orient» ismindeki seyahatnamesinin 
ikinci cildinin 214-215 inci sahifelerinde de diğer seyyah
ların dikkat etmedikleri mühim bir noktaya temas edil
mektedir; müellif esir pazarından bahsederken bu nok
tayı şöyle anlatır: 

« . . . Dini bütün Müslümanların hıristiyam. şefkatini 
hile imrendirecek iki üç merhamet fi'line §âhid .olduk. 
Bir kaç Türk gelip ihtiyarliklarıyla mâlûliyyetlerinden 
dolayı efendilerinin evlerinden çıkarılmış geçkin câriye, 
ler satvn alıp götürdüler. O zavallı kadınların ne işlerine 
yarayacaklarını sorduk, simsar bize: 
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— Allâhm rızâsını tahsile yarar! 
dedi. 

Bir çok Müslüman-Türklerin pazarlara adamlar gön
derip malûl kölelerle cariyeleri evlerinde sevabına besle
mek üzere i§te böyle satm aldırdıklarını (bana rehberlik 
eden) Mr.' Morlach'dan öğrendim. Her halde Allâhm rû-
hâniyyeti hiç bir zaman insanların içinden büsbütün çık
mıyor». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlann mü
him noktalan şöyle suralanabilir : 

1 — Türk ırkmda iyilik ve insâniyyet gibi fazilet
ler fıtrîdir : Devşirmelerle diğer gayri - Türk unsurların 
bu faziletlerden mahrumiyetlerinin sebebi işte budur. 

2 — Kur'ânm ruhu Türkün ruhuna tamamiyle mtı-
bâk etmiş ve İslâmî faziletler işte bu vaziyetten doğmuş
tur. 

3 — Eski Avrupalıların Türkleri barbarlıkla itham 
etmelerinin sebebi, Türkün harp hâlinde gösterdiği tabiî 
şiddet ve şecaattir. 

4 — Eski Türklerin herkese lütufkârlık ve iyilik et
miye vesîle aradıklannda Garp menbâlan müttefiktir. 

5 — Eski Türkler dünyanın en mükrim ve müsâfir-
perver insanlardır. 

6 — Türk ırkmda bezirgâh ruhundan eşbr yoktur. 
' 7 — Eski Türklerin en bariz vasıflarından biri de 

büyük işlerde âlîcenâhâne hareket meylidir. 
8 — Eski Türk şefkatiyle iyiliği hayvanlarla ağaç

lara bile şâmildir. 
9 — Anadolu Türk beylerinin hayrat ve hasenatı 

ilk resuller devrini andıracak nisbettedir. 
10 — En küçük iyiliğe karşı en büyük minnet besle

mek eski Türkün millî şuuru halindedir. 
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11 — içtimaî sınıflar arasmda tam bir müsavat tes

bit edilmiştir: İşte bundan dolayı mühim bir şahsiyyetin 
kızmı kölesine vermesi pek tabiî bir harekettir. 

12 — Eski Türklerde taassuptan eser yoktur: İşte 
bundan dolayı hiç kimsenin din ve imânma müdâhale 
etmemişlerdir. 

13 — Avrupah esirlere o kadar iyi muamele etmiş
lerdir ki, bunlardan bâzıları âzâd edihp memleketlerine 
gittikten sonra o medenî ve insanî esaret devirlerine has
ret kalıp tekrar Türkiyeye gelmiş ve eski esaret zencir-
lerini kendi elleriyle tekrar bo5aınlarma geçirmişlerdir, 

14 — Esir pazarlarmdan ihtiyar ve malûl kölelerle 
cariyeleri satm alıp sevabına beslemek milli bir an'ane 
hâhne gelmiştir. 

Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı — 8 
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ESKİ T Ü R K L E R İ N BÜTÜN İNSANLIĞA ŞÂMİL 
H A Y R A T VE HASENATI 

Taassup bilmiyen insâniyyetperver atalanmızm cins 
ve mezhep farklarına bakmıyarak bütün insanlar için te' 
sis etmiş olduklan hayrat ve hasenat müesseseleri Hıris-
tiyan-Garb'm yalnız bitaraf müelliflerini değil, muhtelif 
sebeplerle Türkleri sevmiyen ve hattâ Türkün can düş
manı olan seyyahlarla müdekkikleri bile asırlar boyunca 
hayretler içinde bırakmış ve hayran etmiştir. Şimdi o bi
taraf, dost ve düşman müelliflerin bu husustaki mülâha
zalarını aynen terceme suretiyle gözden geçireceğiz. 
Umumî bir fikir vermek üzere tabiî ancak bâzılanm ele 
almakla iktifa ediyoruz. 

Milâdın 1588 tarihinde Şark seyahatine çıkmış olan 
bir Fransız asilzadesinin «Les voyages du Seigneur de 
Villamont» ismiyle 1596 tarihinde Paris'de neşredilen 
seyahatnamesinin 227 inci yaprağının ikinci sahifesinde 
bir kervansaraydan bahsolunurken şu kayde tesadüf 
edilir : 

« . . . Bu hana tvpkı TürJcIer gibi Htrisüyunlar da ka-
bul edilip üç gün müddetle iaşeleri te'min edilir: Çünki 
Türk hayratı din farkına bakilmaksmn bütün insanlara 
şâmildir». 

Ayni müellif, üç günü tecâvüz eden ikâmetlerde faz
la günler için bir mıkdar ücret alındığından da bahset
mektedir. 
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Bundan. evvel de bahsi geçen ve seyahatnamesinde 
Lâtin harfleriyle Türkçe metinler neşreden meşhur sey
yah (Du Loir) m «Les voyages du sieur Du Loir» ismiy
le 1654 tarihinde Paris'de neşrolunan kıymetli seyahat
namesinin 189 -190 mcı sahifelerinde de şu izahata tesa
düf edilir: 

«Türh örf ve âdetlerinin son hıısusiyifetlerini de si
ze bir kaç kelimeyle hulâsa edip bitirmiş olmak üzere 
artik yalmz insanlara değil, hayvanlara bile şâmil olan 
hayrat ve hasenatlarından başka bahsedecek hir şey kal
mıyor. 

insan dnsine âid olan Türk hayratı cem'iyyetle fer
de ve ölülerle dirilere şâmildir. Bütün Türkiye'de (İma
ret) demlen müsâfirhâneler vardır: Bunlarla hangi di
ne mensub olursa olsun bütün fakirlere ihtiyarlan nis-
betinde yardım edilir. 

Hiç bir tefrike tâhi' tutulmaksızın bütün yolcular 
imarethanelerde üç gün kalabilirler ve kaldıkları müd
detçe Jıer öğün yemekte şart-ı vâkıf mucibince hirer ta
bak pilâvla ağırlanırlar. Bu müsâfirhânelerde atları için 
büı/ük ahırlar bulunduktan başka, müteaddid çeşmelerle 
de müzeyyendirler: Bâzan hu çeşmelerin sulan büyük 
masraflarla çok uzak mesafelerden getirtilir. 

Şehirlerle yol İmdarında hu imaretlerden başka her 
türlü eşhasa kapıdan dâima açık duran ve (Kervansa
ray ) denilen umumi binalar da vardır. 

Bütün Yakın-ŞarkSda bunlardan başka hiç hir otel 
binası yoktur: Onun için yol boylarında rahat döşeği is-
tivenJerin şiltelerini yanlarına almaları lâzımdır. Ker-
voiitısaraylarda yalnız hasır vardır: Ama Türkler de, 
Acemler de, Rumlar da, Ermeniler de hundan o kadar 
haşlanırlar ki, Hıristiyan memleketlerindeki şehirlerde 
hile daha rahat döşek aramazlar. 
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Bâzı Türkler de hayrat olarak yol boylarında yol
cuları susuzluktan, kurtarmak için çeşmeler yaptırırlar. 
Bâzıları da şehirlerde sokaklardan gelip geçenler için se
biller yaptırır: Bımlann içinde tıpkı dâirelerde olduğu 
gibi aylıklı me'murlar vardır; vazifeleri istiyenlere su 
vermektir. Gene ayni hayrat ve hasenat duygusu kimi
sinin nehirler üzerinde köprüler yaptırmasına, kimisinin 
de yolları tesviye etmelerine, temizletmelerine ve kaldı
rım döşetmelerine sebeb olur. Bütim burilardcm daha fev
kalâde ve daha şâyân-ı takdir olanı da bütim bu binalar
da banilerinin hodbinliklerini gösterecek alâmetler gö
rülmemesidir: tşte bundan dolayı eğer onların sağlıkla
rında veyahut ölümlerinden sonra vasiyetleri mucibince 
te'sis edilen bu hayrat eserleri birer hüsn-i-niyyet mah
sulü olduğu nisbette doğru Tnr din uğrunda yapılmış ol
saydı (!), her halde hakikî bir şefkatin bütün şartlarım 
cem'etmiş olurlardı». 

Yukanki izahatının son cümlesinde Hıristiyanlık ta
assubuna kapılmış olan müellif, ayni eserinin 191 -192 
inci sahifelerinde de şu izahatı vermektedir : 

«Fertlere âit sadakalar da aynî nisbetle dindârâne-
dir. Zenginler hapisânelere gidip borç yüzünden hapse
dilmiş olanları kurtarırlar. Türklerin felâketzedelerle 
alâkaları yalmz teselli sözlerine münhasır kamayıp im
kân buldukça fi'Uyyâta da geçerler; yalnız sözle teselli 
verebilecekleri vaziyyetlerdeyse mantık oyunlarına veya
hut tumturaklı lakırdılara kalkışmayıp iakdir-i' ilâhîye 
karşı tevekkül telkin ederler. Mukadderata imân ettikle-
ri için, vebalılar bile dâhil olmak üzere bütün hastalan 
büyük bir şefkatle ziyaret edip muhtâc olduktan ilaçlan 
gönderirler. Zaruretlerini söylemekten utanan fakirlerin 
ihtiyaçlarını misli görülmemiş bir takayyüt ve ketûmiy-
yetle tahkik edip hemen yardım ederler». 
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Seyâhatnâmesiyle meşhur (M, de Thevenot) nıih 
1665 tarihinde Paris'de neşredilen «Relation d'un voyage 
fait au Levant» ismindeki eserinin 95-97 inci sahifelerin
de şu mühim izahata tesadüf edilir : 

«Türklerin riâyet ettikleri tslâmm be§ şartının dör
düncüsü de zekâttır: İşte hu şart mucibince her sene ser
vetlerinin kırkta birini fukaraya vermek mecburiyetin
dedirler; eğer akrabaları içinde fakirler varsa onları di-
ğerlerine tercih ile mükelleftirler; fakat yoksa zekâtları-
m fakir komşularına ve o da yoksa önlerine gelen fuka
raya verirler. Türkler bu şartın ifâsında kusur etmezler, 
çünki çok hayır severler; din Ve mezhep tefrik etmeksi
zin ister müslümam, ister hıristiyan, ister yahudi olsun, 
bütün muhtaçlara yardım ederler; onun için Türkler 
arasmda fukaraya pek az tesadüf edilir: Böyle demekle 
Türkleri dilencilikten men'eden yegâne âmilin zenginle
rinde görülen şefkat ve merhametten ibaret olduğunu 
söylemek istemiyorum; benim kanâatime göre diğer bir 
takım sebepler daha vardır: Meselâ Türklerin çoğu pâ-
dişahtam aykk alır; az masrafla yaşarlar; az şeyle •m-ü-
kellef yemek ya/parlar; meselâ bir pilâv, biraz et ve suy
la muhteşem bir ziyafet çekerler; fakat hayrat ve hase
natları büyüktür: Kimisi daha hayattayken servetiyle 
fukaraya bakar, kimisi ölürken hastahâneler te'sisi ya
hut köprülerle, kervansaraylar veyahut yol boylarında 
çeşmeler ve bunlara mümasil şeyler inşâsı için muazzam 
sermâyeler bırakır; hattâ bir çokları da bu hayrat ve ha
senatı daha sağlıklarında yaparlar; bâzıları ölürken kö
leleriyle cariyelerini âzâd ederler; keseleriyle hayrat ya-
pamıyanlar ana-yoUarm tamirinde çalışarak, yol boyla
rındaki su hazinelerini doldurarak; sellerle seylâ/plarda 
suların civarında durup yolculara tehlike işareti vererek 
kollarıyla hayır işlerler, bütün bunlara mukabil kafiyyen 
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para almazlar ve hattâ eğer teklif edilecek olursa para 
için değil, fî-sebîl-tilâh çdlıştıklartm söyliyerek reddeder
ler: Türklerin şefkatleri hayvanlarla kuşlara hile şâmil 
olduğu için, pazar kurulan günlerde hir çok kimseler gi
dip kuş sattn aldıktan sonra derhal âzâd ederler ve hu 
kuşların ruhları Rûz-v-Mahşefde huzûr-ı tlâhiye gelip 
kendilerinden iyilik görmüş olduklarına şehâdet edecek
lerinden hahsederler: İşte hundan dolayı her hangi hir 
hayvanın ta'zihine tahammül edemezler; tavuklarım ke
secekleri zaman hasım hirdenhire kesîverirler; eğer 
Fransız usulünce kesildiğini görecek olurlarsa, kendile
rini tutamayıp hir kaç sopa indirirler: Hattâ bit ve tah-
ta-kurusu gibi hayvarüarm tırnak üstünde öldürülmesini 
hile vahşet saydıkları için, parmaklarının arasında bir 
iki kere oğaladiktan sonra ölüp ölmediğine bakmıyarak 
atıverirler. Bâzıları da ölürken haftada şu kadar defa şu 
kadar köpeğe ve şu kadar kediye yiyecek verilmek üzere 
hir çok iratlar bırakırlar; yahut bu hayrın işlenmesini 
te'min için fırıncılarla .kasaplara para verirler ve onlar 
da hu gihi vasiyetleri hüyük hir sadakatle ve hattâ dinr 
âârâne bir riâyetle yerine getirirler; onun için her gün 
et taşıyan bir takım kimselerin şartı-ı vâkıfa göre ya kö
pekleri veyahut kedileri çağırıp etraflarına toplanan hay
vanlara et parçaları atışları görülecek şeydir. 

Türklerin hayvanlara karşı gösterdikleri şefkat hak
kında daha yüzlerce misaller zikredebilirim; hir çokları-
tu böyle şeyler yçıparken kaç defa gözlerimle gördüm:: 
Bunlar bizim nazarımızda çok gülünç olmakla beraber 
onlarca öyle değildir. İyi giymiş hir çok kimselerin so
kakta yeni yavrulamış hir dişi köpeğin etrafına toplanıp 
üzerlerine basılmasın diye hep birden taş tophyarak kü
çük bir duvar ördüklerini gördüm; bunun gibi daha bir 
çok vak'alar zikredebilirim». 
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İngiltere'nin istanbul sefareti kâtiplerinden (Rica-
üt) şiddetli bir Türk düşmanidu:! bu adamın «Histoire de 
l'etat present de I'Empire ottoman» ismiyle (Briot) tara
fından Fransızcaya terceme edilen eserinin 1670 Paris 
tab'ınm 299-301 inci sahifelerinde de şu i'tiraflara tesa
düf edilir: 

«.Türkler her şeyden evvel ev yaptırmayı sevap sa
yarlar: Kirasını aldıkları halde öyle saymalarının sebebi 
ne arsaları, ne de ev yaptıracak paraları olmayardann 
işte o sayede barmabilmeleridir. Fakat bu gibi binalar 
içinde beylerle devlet-adamlartnm yaptırdıkları (Han) 
lar en başta gelir: Bunlar yolcuların geceleri barındıkla
rı ve muhtâc oldukları istirâhati cömertlik ederek te'
min eden müessislerine düâ ettikleri binalardır. İmpara
torluğun bir çok yerlerinde bü/yük bir yekûn tutam, bu 
hanları Türkler çok muhteşem yaptırırlar. Bunların bâ
zılarına camiler ve hamamlarla tüccar ve san'atkâr dük
kânları da ilâve edilmiş olduğu için, yolcular her türlü 
ihtiyaçlarım te'min edebilirler. Hattâ bâzılarının o kadar 
büyük varidatı vardır ki, her akşam yolculara mükem
mel bir ziyafet çekildiği halde, ne kadar kalabalık olsa
lar ve hattâ bütim ham doldursalar bile hiç birinden pa
ra alınmaz. 

Bu binaların şekilleri umumiyyete bizim en yüksek 
ve en güzel ka/palı çarşılarımız tarzındadır. Üzerleri kur
şunla kaplıdır; fakat damlan bizimkiler kadar yüksek 
değildir; bununla beraber gerek uzunlukları, gerek ge
nişlikleri itibariyle o kadar muhteşemlerini gördüm ki, 
daha mükemmel ve daha mütenâsip binalara mshetle 
yüksekliklerinden başka geri kalır noktaları yoktu. İçle
rinde muhtelif zümreler için ayn dâireleri bulunanlar az 
olmakla beraber, her birinin kendine göre ihtiyâcı kâfi 
gelecek yerleri, yemejc pişirmek ve kışın ısınmak için mu-
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ayyen fâstlalarla ooaTdarı vardır. Bu gibi hanlarda en bür 
yük mahzur, çok defa benim başıma geldiği gibi uykusuz
lukla yorgunluktan hitâb olmadıkça veyahut gürültü 
içinde uyamaya alışmış bulunmadıkça rahat etmek imkâ
nı olmamasıdır. Bunun sebebi muhtelif kervanların bir
biriyle karşılaşması, umumiyyetle bir hışmı girerken bir 
kısmının çıkması ve geceleyin bâzıları arabaldnm tamir 
ederken kimisinin de yiyecekleriyle içeceklerini hazırla
maya çalışmasıdır. İmparatorluğun atîye kalacak yegâne 
binaları olan bu güzel hanlar veyahut bu muhteşem mü-
sâfirhânelerle camiler devletin ileri gelenleri tarafından 
halka vakfedilmiştir: Çünki bunlar o gibi şeyleri kendi 
evlâtlarıma tahsis elikleri takdirde âni bir şekilde ha
yatlarına kıyılacağından korktukları için, servetlerini 
emniyet altına almayı ve menâfi-i-umumiyyeye âid olan 
hu gibi eserlerle isim bırakmayı çocuklarım zenginleştir
mek isterken canlarıyla mallarmdan olmak tehlikesine 
tercih etmişlerdir. 

Türkler içinde şefkatli ve merhametli görünmek is-
tiy enler, kafes içinde bir kuş satm aldıktan sonm salıver
meyi sevap sayarlar: istanbul'un hütün sokaklarında pek 
çok tesadüf edilen sahipsiz, hasta ve sakat köpekler için 
ekmek alıp gıdalarını te'min etmenin de sevâh olduğuna 
kaani'dirler; her halde bu hâl Türkiye'nin bir çok şehir
lerinde yangın ve daimî olan vebânm zuhurunda mühim 
bir âmil olsa gerektir. Türkler arasında köpeklere karşı 
gösterilen alâka o kadar büyüktür ki, bunların himâyesi 
ve beslenmesi için hususî kanunlar bile vardır; hattâ 
esaret altında bulunan zavallı hir hıristiyana yiyecek ver
memek, sokaklarda başı boş dolaşan ve havayı ifsâd edip 
şehre veba neşretmekten başka hir işe yaramıyan pis hir 
köpeği ekmeksiz bırakmaktan daha hafif hir suç sayılır. 

Köpeklere her gün muayyen hir miktar ekmek ada-
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yanlar ve ölürken vasiyetnamelerinde köpekler için tah
sisat ayıranlar bile vardnr. 

Bu şefkatli insanlar kendi mxıhallelerinde doğup 
beslenen köpeklerin arasına d/ışardan gelmiş serseri kö
peklerin katilmamastna da dikkat ederler; bunu te'min 
için de aralarında bir takım mıntakalar ve hudutlar üze
rinde mütâb%k kalmaktadırlar». 

(Grelot) nun bundan evvel de bahsi geçen «Relation 
nouvelle d'nn voyage de Constantinople» ismindeki seya
hatnamesinin 1680 Paris tab'mm 275 inci sahifesinde de 
Süleymâniyye hayrâtmdan kısaca bahsedilirken sonra 
§u izâhât verilir: 

« . . . Bühassa selâtîn camileri içinde hiç bir ma'bed 
yoktur ki, bunlar gibi ve daha bir çok türlü hayratı ol
masın: Meselâ (Tımarhane) denilen hastahânelerle her 
gün fukaraya ekmek, çorba, vesaire dağıtan müesseseler 
o cümledendir; Müslüman-Türklerin bu sadakalarından 
insanlar gibi köpekler de istifâde eder; Türkler bu hay
vanlara karşı şefkat beslemekle beraber kat'iyyen evle
rine sokmazlar; hep sokaklarda yaşattıkları için, evleri
nin yamnda onlar için küçük kulübelerle barakaciklar 
yaparlar...». 

Ayni eserin 284 üncü sahifesinde de şu kayde tesa
düf edilir: 

«Yeni-câmi'nin iki tarafındaki caddelerde iki sebil
hane vardır: Bunlarda h-er istiyene parasız su verilir. Bi
ri ufaktır ama diğer kapudaki ondan çok büyük ve daha 
muntazamdır; sebilci sıcak günlerde ekseriyyetle testi
lerini içleri kar dolu koğdlara koyup soğutur ve su içen
lerin çok defa: 
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dedikleri duyulur». J*-

Gene ayni eserin 293-294 üncü sahifelerinde müellif 
camilerden bahsettikten sonra şu izahatı vermektedir: 

« . . . Türk dindarlığmm istanbul'da te'sis ve vakfet
miş olduğu, diğer müesseseler de camiler tasnifine idhâl 
edilebilir. Bu şeMrde yüz kadar muazzam bimâ vardır: 
Bunların bir kısmı fakir tabakadan bir çok beden ve akü 
hastalarının tedavisine mahsus olan (Tımarhane/Tımar
hane) lerden ve bir kısmı da fukaranın iskânına ve her 
gün ekmek ve çorbayla iaşesine tahsis edilen (Yatakha
ne )lerden mürekkeptir. Aşağı yukarı Paris mektepleri 
tarzında inşâ edilmiş büyük binalar işgal eden (Hanlar) 
yahut (Kervansaraylar) da yabancıları barındırmak için 
zenginler tarafından te'sis edilmiş müsâfirhomelerdir: 
Bunlara inen müsâfirler pek az_ bir ücret mukabilinde, 
yâni günde bir yahut iki akça vermek suretiyle ve tam 
bir emniyet içinde istedikleri kadar kalabilirler, istanbul', 
da sayısı dört yüz on yediyi bulan kervansarayların her 
birinde çeşmeler, dükkânlar ve hattâ bâzılarında daha 
fazla bir rahatlık te'min edilmek üzere mescitlerle ha
mamlar bile vardır». 

Gene ayni menbam 294 üncü sahifesinde de istanbul 
çeşmeleri bakında şu izahata tesadüf edilmektedir: 

«Türklerin şarap içmesi şer'an memnu' olduğu için, 
imân-ı kâmil sahibi Müslümanlarm dindarlığı sayesinde 
gelip geçenlerin susuzluğunu giderecek çeşmelerle sebil
ler te'sis edilmek üzere bir çok yerlere su isâlesi te'min 
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edilmiştir; istanbul şehriyle kenar mahdlîelerindeki çeş
melerin çok büyük bir yekûn tutmast işte bundandır: 
Oerek camiler civânnda, gerek şehrin diğer noktaların
da taan beş bin dokuz yüz otuz beş çeşme ve sebil sayı
lır; sakalar, bizim en az iki koğamıza muâdil meşin kır-
balarla bunlardan su dlvp tvpkı Paris'de olduğu gibi ev
lere taşırlar. Bütün istanbul çeşmelerinin suyu Belgrad 
köyünden gelir: Şehre dört beş fersah mesafede bulunan 
bu köyde gayet güzel bentler vardır». 

Fransa'nın istanbul sefareti kâtiplerinden (Sieur de 
la Croix) mn «Memoires» ismiyle 1684 tarihinde iki cilt 
olarak Paris'de neşredilen hâtırâtınm birinci cildinin 128 
inci sahifesinde eski Türk hayratı hakkmda şu izahata 
tesadüf edilir: 

«Türklerin mescitlerden tefrik için Cami dedikleri 
başlıca mabetler pâdişâhların, sultanların, vezirlerin, pa
şaların ve Müftİlerin=Şeyh-üJrîslâm3,arın eserleridir. 
Bunlar yalnız cami yaptırmakla iktifa etmiyerek etraf
larına îmâret denilen hastahâneler, tımarhaneler ve ge
lip geçenlerden istiyenlere her gün yemek verilen mües
seseler de yaptırmışlardır. Talebenin iaşe vesâir ihtiyaç
ları te'min edilerek dinî ve dünyevî hukuk taJısil ettik
leri medreseler de te'sis etmişlerdir». 

Ayni eserin 132 inci sahifesinde de şu kayde tesadüf 
edilir: 

«Çeşmeler de hayrat eserleridir: Bunlara Sebilhane 
denilir; istanbul'da gelip geçenlere su verilmek üzere 
yüzden fazla sebil vardır; her birinde kuyudan su çekip 
demir zendrlere bağlı bir çok bakır tasları dolduran bir 
odam bulunur; bâzı sebillerde yazın karla soğutulmuş 
sular içilir». 
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(A. de la Motraye) in bundan evvel de bahsi geçen 
«Voyages eşn Europe, Asie et Afrlque» ismindeki büyük 
seyahatnamesinin 1727 La Haye tab'mm birinci cildinin 
263 üncü sahifesinde de şu mühim izahata tesadüf edil
mektedir: 

«Hayrat ve hasenat yalnvs Kur'ân ile Türk imamlar 
rı tarafından iyice telkin ve teşvik edilmiş olmakla kal
mayıp halk tarafından da o kadar sadâkatle ve Öyle bir 
el-birliği ile tatbik edilir ki, bütün Türkiye ile Kırım'da 
dilenciliğin veyahut dilenciliği meslek ittihâz etmiş fu
karanın ne olduğu bile malûm değildir. 

HaJdJâ ve maddi bir te'diye imkânsızlığından ve 
alacaklısının te'cil kabul etmemesinden dolayı borçlunun 
biri hapse mi atılmıştır? Hemen zenginler gidip Tmrta-
nrlar ve borcunu tesviye ederler. Bir başkasının evi ya
nıp ekseriyyetle görüldüğü gibi bütün aile efradının dün
yâda nesi varsa hepsi kül olup gitmiş midir? Ne kadın
ların h/ıçkırikları, ne çocukların ağladıktan duyutabilir: 
Bütün servetleri işte böyle mahvolmuş kimselerde bil
akis mukadderata karşı tam bir tevekkül görülür ve hay-
râtperver ahâli derhal evin yemden inşâsiyle yem mef
ruşat alınmasına kâfi gelecek, yardımda ve hattâ bâzan 
lüzumundan fazla muavenette bulunur. Her cami kendi 
vâridâtiyle kendi sahasındaki mühtaçtarja hastaların İh-
tiyaçlanm te'min eder. Eğer Türkiye'nin herhangi bir 
tarafında veba zuhur edecek olursa, hastalığa tutulanlar 
ister yabancı, ister akraba olsun, hiç bir zaman metruk 
bırakılmaz. Efendi, vebalı kölesini evinden çıkarmayıp 
gûyâ en ehemmiyetsiz ve en az sâri bir hastaltkmış gibi 
ya bizzat kendisi bakar veyahut çocuklarına baktırır. Bu 
öyle hir vaziyettir M, Türkler beşerî hasîret ve i'tidâli 
takdir-i İlâhiye fedâ etmek suretiyle çok defa hem ken-
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dilerininj hem diğer hir çok kimselerin ölimilnde muh
temel veya hakikî hirer âmil olurlar. 

Türklerle heraher yaşayan diğer anâsır da onlara 
imrenerek hu güzel hayrat ve hasenat örneklerini kendi 
fakirlerine münhasır kalmak şartiyle hile olsa taklide 
kalkışıp muhtaçlarının ihtiyaçlarını te'min ettikleri için, 
yukarda söylediğim gihi bütün Türkiye'de hemen hiç hir 
dilenciye tesadüf edilmez». 

Osmanlı askerî teşkilâtını Avrupa'ya tanıtmış ol
makla meşhur (Comte de Marsigli) nin 1732 tarihinde 
İtalyanca ve Fransızca olarak La Haye'de neşredilen 
«L'etat militaire de I 'Empire ottoman, ses progis et sa 
decadence» ismindeki eserinin birinci cildinin 34 üncü sa
hifesinin birinci sütununda eski Türklerin su hayratı 
şöyle izah edilir: 

«... Yazın kar bulurlarsa umumî sulan onunla soğu
turlar veyahut cam ve çini kâselere kar koyup içerler. 

Türkler ana-yollarda çeşmeler yaptırmak ve şehirle
re içme ve abdest sulan isâle etmek suretiyle ind-Allah 
çok sevap kazanacaklarına inanırlar, tşte bu bâtıl i'tikat-
tan dolayı Kanunî Sultan Süleyman IstanhuVun suyunu 
te'min edip dokuz yüz kırk yedi çeşmeye kâfi gelen hent-
leri yaptırmıştır. 

Macaristan'ın ırmaklanyla hatakliklannda kışın çok 
bol huz hâsıl olduğu için, yazm hangi milletten olursa ol
sun bütün yolcülann işine yaramak üzere şehirlere ve 
hattâ yollara büyük fıçılar koydurup içlerine doldurulan 
sulara huz parçaları atılmasını te'min etmiştir». 

(Comte de Marsigli) nin büyük bir teşkilât ile işliyen 
su ve buz hayrâtmı zavalh Kanunî'nin bâtıl bir i'tikada 
kapılmasından mütevellit göstermesine hayret etmemek 
kabil midir? 
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Ayni menbaın 34 üncü sahifesinin birinci sütununda 
jda ayran hayrâtmdan şöyle bahsedilmektedir: 

«Yazın istanbul'dan Sofya'ya giderken ana-yol üze.-
rinde dağ başlarından inmiş çobanların yolculara ayran 
ikram edip kimisinin pek az para aldığına ve kimisinin 
de hiç para almayıp hayrat olarak dağıttığına şâhid oU 
dum». 

Gene ayni cildin 38 inci sahifesinin birinci sütunun
da da umumiyyetle hayrat ve hasenat hakkmda şu Hay-
de tesadüf edilmektedir: 

«Tükrier mÂlî imkânlara mâlik olduklan zaman ca
miler, yol boylannda çeşmeler, köprüler ve yolcular için 
(Han) denilen, müsâfirhâneler yaptırmak i'tiyâdmdadır-
lar. Bunlann masraflarım te'min için vakıflar da te'sis 
ederler. ^Gençlerim, tahsili için büyük şehirlerde medrese^ 
lerle mektepler yaptmrlar: Bunlarda îslâm hukuku, ile 
her türlü ilimler tedris edilir. Bu müesseseleri evlâtlanna 
da bir mıkdar varidat te'min edecek şekilde te'sis eder
ler. 

Ayni menbam 38-39 uncu sahifelerinin birinci ve 
ekinci sütımlannda da istanbul'dan bahsedilirken müelli
fin Türk düşmanlığı bile hakikatin i'tirâfma mâni' ola
mamıştır: 

«îmâret denilen yüz binâ vardır: Bunlarda, vâkıfla
rın şartlarına göre fukaraya yemek verilir; beş yüz on 
beş halk mektebi de vardır. 

Bütün bu binalar Türklerin ne kadar riyakâr olduk-
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larvnı tamainiyle meydana çıkarmaktadır: Çünki, hüsn-i 
niyyet sahihi küçük hir zümre istisna edilmek sortiyle, 
ekseriyyet mukarrer bir âdete uyarak dini şahsî menfa
atlerine âlet ittihâz etmektedir (!). 

§u da var ki, Türkler hiç bir din farkı gözetmeksizin 
bütim yabanvilara karşı son derece müsâfirperverdirler. 
Anor^follar civarındaki köylerde oturanladan hâli vakti 
yerinde olmdar öğleden evvel ve akşam üstü gezintiye 
çıkıp yolcu bulmaya çalışırlar. Eğer bulacak olurlarsa 
evlerine davet ederler ve hattâ çok defa müsâfirin hangi 
eve ineceğini tâyin ederken kavgaya bile kalkışırlar». 

(ComeiUe Le Bruyn) isminde bir müellifin 1732 ta
rihinde La Haye'de neşrolunan «Voyages de Comellle Le 
Bruyn par la Moscovie, en Perse et aux tndes onentales» 
ismindeki beş ciltlik büyük seyahatnamesinin birinci cil
dinin 357-358 inci sahifelerinde de şu izahata tesadüf 
edilir: 

«Türkler hemen bütün dimi farizalarına son derece 
riayetkar olmakla beraber Zekât farvsasına hem tama'-
kârlik yüzünden, hem malını elinden çıkarmamaktaki 
güçlük gibi beşerî bir histen dolayı diğer ferdiz derece
sinde riâyet edemiyorlar. Bununla beraber, Türklerin 
hayrat ve hasenata çık düşkü/n oldukların/ı ve hattâ Hı-
ristiyanlardan çok fazla hayrat vücuda getirdiklerini in
kâra da imkân yoktur: Türkiye'de pek az dilenciye tesa
düf edilmesinin başlıca sebeplerinden biri d^ işte budur. 
HastaJiânelerin, köprülerin, yol boylarındaki kervansa
raylarla su bentlerinin, çeşmelerle sebillerin ve bu kalnl-
den diğer bir takım faydalı te'sisoÂm büyük bir kısmı bâ
zı dindar Türklerin şefkat ve insaniyyetleri sayesinde 
vücuda gelmiştir: Bu hayrat sahipleri o hayırlı eserleri
ni ya kendi lıayatlarmda yaptırmışlar veyahut ölmeden 
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evvel vasiyetnamelerinde in§âat masraflarının Tcarşılık-
larını göstermişlerdir. Bu hâlin en şâyân-ı-takdir tarafı, 
hayır sahiplerinin böyle bir fazileti hiç bir din farkı gö' 
zetmiyerek göstermiş olrnalarmda/ndır: tşte bundan do
layı Müslümanlar kadar Hvristiyanlarla Yahudiler de o 
hayrattan istifâde etmektedir. 

Bu variyet zenginler bakımından o kadar şâyân-t 
takdir olduktan sonra, mâlî kudretleri son derece mdhr 
âûd olan ve ancak nafakalarım te'min edebilen fakirler 
mevzû'-i-bahs olunca söyliyecek söz buhndk miimkin mi
dir? Her halde şurası muhakkaktır ki, fukaraya kesele
rinden yardım edemiyecek vaziyette bulunan Türkler el
lerinden gelen yardımı doğrudan doğruya bedenen çalı
şarak yapmaktadirlar: Meselâ ana-yoUar aşınıp bozul
dukça tamir ederler, yol boylarında muntazam fasılalar
la sıralanan maslakları (ı= su depolarını) doldururlar, et
rafı istilâ eden nehirlerle sellerin civarında durup yolcu
lara geçebilecekleri geçit noktalanm gösterirler ve bu 
kabilden daha bir çok hayırlı işler yaparlar; bütün bun
larda hiç bir zaman emeklerine mukabil tek bir akça bile 
istemezler: Ben bunun h'&yle olduğuna hir çoTc tecribe-
lerle şâhiti oldum.; hatta JceTidiîerine bir kaç pora teklif 
edilecek olsa bile reddederler ve hiç bir menfaat gözet
meyip fı-sebil-tilâh çalıştıklarını söylerler». 

Ayni eserin ikinci cildinin 60-61 inci sahif elerinde de 
Kahire'den bahsedilirken eski bir Türk zengini şöyle tas
vir edilir: 

«Konsolos ToreUi bir gün bana tercümanla beraber 
gidip (Coulac) da oturan ve kendisini sık sik ziyaret 
eden bir Türk tâciriyle görüşmemi tavsiye etti. Tacir bi. 
zi pek dostâne karşıladı ve derhal kahveyle tütün ikram 
ettirdi. Seksen dört yaşında, çok iyi yüzlü, uzun ve ak 
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sdkatli bir ihtiyardt. SeMz defa Haca gitmiş ve her se
feri kendisine takriben yirmi bin altına mâl olmuştu: 
Bunun sebebi, arada bir kervanın suyu tükendiği ve her 
yerde tatlı su ile diğer gıdâ maddeleri bulunmadığı için, 
bütün hacılara şerbet dağıttırmasıydı. Ben kendisini zi
yaret ettiğim zaman yaşının o kadar ilerlemiş olmasına 
rağmen dokuzuncu- Hac seferine hazırlanıyordu. Bu zât 
hep ticaretle meşgul olur ve kazancmı çok iyi yollarda 
kutlanırdı; gayet cömertti, her sene fukaraya on hin al
tın verirdi (Zekât) : Bu sehâvet Müslümanlar arasında 
o kadar umumî bir hürmet kazanmasına sebeb olmuştu 
ki, herkes ona bir velî nazarıyla bakıyor ve kendisine te
sadüf edenler eteklerini öpüyorlardı. Frenklere de çok 
dostluk gösterirdi; ben yanından ayrılırken bin türlü 
hayır dualarıyla uğurladı ve Kudüs seyahatime selâmet
le gidip vatanıma hayırlısıyla avdetimi diledi; bütün 
bunları o kadar şefkatle ve o kadar candan yaptı ki, eğer 
ikimiz de ayni dine mensub olsaydık daha fazlasını ya
pamazdı». 

Bundan evvel de bahsi geçmiş olan (Comte de Bon-
neval) in «Anecdotes venitiennes et turques ou nomeaux 
memoires du camie de Bonnevaln ismindeki eserinin 1740 
Francfort tab'mm birinci cildinin 213 üncü sahifesinde 
eski Türk hayrat ve hasenatı şöyle anlatılır: 

«Hiç bir istisnası olmamak şartiyle bütün Türkler 
hayır severler; ne din farkına, ne de ihtiyaç sahiplerinin 
geçmiş fiil ve hareketlerine bakmaksızın bütün muhtaç
lara yardım ederler: Çünki onlarm nazarında "herhangi 
bir şakî hayat değiştirip mükemmel bir velî olabilir. İşte 
bundan dolayı Türk hayrat v& hasenatından hiç bir kim
se TTiahrûm edilmez. Fakat şunu da i'tirâf etmelidir fei, 
btt dindârâne hareketlerinde biraz fazla ileri gitmekte-

Esüd Türk Seciyye v© AJılâİH — 9 
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dirîer: Çünki onlar hu iyiliklerini yalnız insan cinsine 
hasretmekle kalmayıp hayvanlara ve hattâ cansız mah-
lûkaata bile teşmil ederler». 

Ayni eserin gene 213 üncü sahifesinde şöyle bir fık
rada vardır: 

<s.Yardım ihtiyâcında bulunan bütün fakirler Cuma 
günleri camilerde dağıtılan ekmek, pirinç ve para ile muh
taç oldukları şeyleri istedikleri kadar te'min ederler; mü
racaat ettikleri kimselerden yardım görürler; kahve ve 
tütün ihtiyaçlarını Evkaf kahvehanelerinden dhriar. Şeh
rin her tarafında ecnebi tacirler için hususî yerler vardır: 
Bu gibi binalara herkes kabul edilir; herhangi bir kim
seye ayrı bir odadam, başka üzerinde yatılmak ve iki gün
de bir değiştirilmek şartiyle temiz saman da verilir». 

Türkiye'ye ihânetiyle meşhur Boğdan beyi (Demet-
rius Cantimir) in «Histoire de I 'Empire ottoman» ismiy
le Fransızcaya terceme edilen iki ciltlik eserinin 1743 
Pariö tab'mm birinci cildinin 190 mcı sahifesinin birinci 
ve ikinci sütunlarında da şu izahata tesadüf edilir: 

«fSM aşdı): istanbul'la Edirne arasında bulunmakla 
beraber yol boyunca, olmayan bir köyün ismidir. O köye 
bu ismin verilmesi şöyle izah edilir: Köyün ortasından 
geçen küçük bir çay, karlar eridiği ve sonbahar yağmur
ları yağdığı zaman o kadar kabarır ki, hemen etrafını is
tilâ edip o civânn bütün ovalarım sular altında bırakır; 
işte bu yüzden yolcular için oradan geçmek çok tehlikeli 
ve hattâ ekseriyyetle imkânsız bir şekil alır. Küçük rüt
beli, fakat son derece zengin bir Paşa bu mahzuru orta
dan kaldırmak üzere çayın üstüne mükemmel bir kagir 
köprü yaptırır. Sultan Selim'in babası ikinci Bâyezid or
dusuyla oraya gelince bu güzel eseri görüp hayran olur 
ve banisini görmek ister. Paşa huzuruna gelince Bâyezid 



131 

köprünün in§âsvm sarfetmiş olduğu parayı ona vermek 
suretiyle o büyük hayrâtm sevabım ve hu sevâhm âhi-
retteki mükâfatım kendisine devretmesini rica eder. Zi
ra §unu bilmelidir ki İslâm şerîatince herhangi bir kim
se fi-sebîlrtUâh veyahut insanlığa hizmet olmak üzere 
yapmış olduğu hayrat ve hasenat eserleriyle yaptırmış 
olduğu hinâları hir başkasına devretmek veyahut satmak 
salâhîyyetini hâizdir; işte bu suretle kendi sevâbiyle uh-
revî mükâfatım hayrat devrettiği adama terketmiş olur. 
Fakat paşa pâdişâha red cevâbı vererek teklifini kabul 
edemiyeceğinden ve huzûr-ı İlâhîye çıktığı zaman kendi
sini kurtaracak başka hayratı olmadığından hahseder: 

— Ben bu köprüyü insanlardan alkış toplamak için 
değil, halka hizmet ederek cammı cehennemden kurtar
mak için yaptırdım! 
der. Pâdişâh üç defa ısrar ederse de paşa kafiyyen 
sözünden dönmez. Nihayet Sultan Bâyezid gazaba gelip 
zavallıyı i'dâm ettirdikten sonra boğulma tehlikesini gö
ze ohp atım sürerek maiyyetîyle heraher selin içinden 
geç'.p karşı yakaya çıkar: Ondan sonra da askerlerine 
suların çekilmesini beklemelerini emreder. Şu beyti işte 
o zaman söylemiştir: 

Minnet ile kokma gülü al eline sevseni 
Geçme nâmerd köprüsünü ko aparsun su seni». 

Bundan evvel de bahsi geçen Türk düşmanlarından 
avukat (Guer) in «cMoeurs et usages des Turcs» isminde
ki iki Ciltlik eserinin 1746-1747 Paris tab 'unn birinci cil
dinin 217-221 İnci sahifelerinde eski Türk hayrat ve ha
senatı hakkmda şu izâhât veriUr: 

— Kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan, 
«Kur'anda tabii dinin şu düsturuna tesadüf edilir: 

başkasına da işte öyle muamele et! 
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îslâmm hitabında sadaka ve zekât da kenıâJ-i ehem-
miyyetle emredilir. Kur'anda: 

—• Kudretin nishetinde sadaka ver! 
denilmektedir; hu emrin tatbikini daha iyi telkin etmek 
üzere çok müessir hir ifâde kullanılarak: 

— Eğer insanlar sadakamn kıymet ve sevabını tak
dir edebilselerdi, kendi etlerini parçalayıp fukaraya da-
ğıtırlardı! 
kavli de ilâve edilmektedir. Türkler sadaka ve zekâtın 
fevkalâde hayırlı olduğuna o derece kaani' olmuşlardır 
ki, onun zarurîliğini belirten mesellerle vecizelerin hep
sini tedkik ve tetebbu' etmek i'tiyâdındadırlar. 

Zekât farzdır: Kasaplık hayvan, para, hububat, mey
ve ticâret malları üzerinden beş şekilde tesviye edilebilir. 

Zekâtı verilecek kasaplık hayvanlar deve, sığır ve 
davar cinslerinden üç nev'e aynlır. Zekâtın meşru olması 
için altı şart vardır: 

1) Zekât verenin dini hütün Müslüman olması; 
2) Hür adam olması; 
3) Verdiği malın meşru sahibi olması, yâni başkası

nın malını haksız olarak vermiş olmaması; 
4) Zekât verenin serveti muayyen hir nishete çık

mış olması, yâni zekât vermek mechuriyyetinde bulun
mak için muayyen mikdarda bir servete sahip olması lâ
zımdır: Meselâ altın üzerinden zekât vermek için lâ-akal 
yirmi altın sikkeye mâlik olmak icâb eder; o takdirde ve
rilecek zekât mikdân yüzde iki buçuktur (Kırkta bir) : 
Gene ayni kaideye göre beş gümüş para vermek için iki 
yüz gümüş saraya, bir koyun vermek için be§ deveye, bir 
dişi deve vermek için yirmi deveye, bir koyun vermek 
için kırk koyuna mâlik olmak lâzımdır. Servetin artışı 
nishetinde zekât da arttırılır: Ama eğer yirmi altınınız, 
iki yüz gümüş sikkeniz, beş deveniz, otuz öküzünüz ve-
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yahut Tarh koyununuz yoksa, zekât vermek mecburiye
tinde bulunmazsınız. 

5) Zekâtın beşinci şartı da malına takriben bir se
ne, yâni hiç olmazsa on bir ay rehinsiz olarak sâhib ol
maktır; çünki rehin mülkiyyeti ibtâl eder; 

6) Son şart olarak zekât şeklvnde verilecek hayvan
ların tarla sürmekte kullanıldıkları için o sırada vücut
larına ihtiyaç olanlardan değil, henüz otlakta otlayarüar-
dan seçimesi lâzımdır. Para, hububat, meyve ve ticaret 
mallan üzerinden verilecek zekâtlar da ayni şartlara 
tâbi'dir. 

Oruç tutulmuş olsun olmasın, her sene Ramazan so
nunda fitre mükeUefiyyeti de vardır: Adam başına kü
çük bir para verilir; fakat bunun nakden te'diyesi müm-
Mn olduğu kadar fukaranın iaşesine medar olacak arpa, 
buğday, hurma, pirinç, kuru üzüm, tere yağı ve peynir 
gibi yiyecek maddeleriyle de edası kabildir. 

Sadaka ve zekâtın dinî bütün Müslümanlar nazann-
da en ulvî fazilet olduğunda şüphe yoktur. Sarnimî ve sâ
de bir iyilikle hayır ilşerken azamet ve gurur gösterme
dikleri için, o ni'metler ihtiyaç erbabına ağır gelmez. 
Türkler sadakalannı ebediyyete kadar ikraz edilmiş ve 
öteki dünyada kendilerine te'diyesi kararlaşmış birer 
alacak sayıyorlar denilebilir. 

Bizde olduğu gibi onlarda da hayır işleri bir çok şe
killerde yapılır. Kimisi hapishaneleri ziyaret edip borç 
için yatan mahpusları kurtarır; kimisi ihtiyaçlanm ifşa 
etmekten utanan fakirlere dağıtılmak üzere cami İmam
larına para bırakır; kimisi ölmüşlerin ruhlarına Kur'ân 
okunmak üzere vakıf te'sis eder; kimisi cenazeyi yıkayıp 
defnettikten sonra mezannm üstünde fukaraya yiyecek 
dağdır ve bu suretle sağları ölüleri Kur'ân okuyarak âhi-
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ret iğkenceleriyle kabir azâbvmn dehşetinden kurtarma
ya davet eder. Kimisi borcunu ödeyememiş bir ölünün 
hisaplarım tesviye ederek ruhunu rahat ettirmek üzere 
senetlerini tabutunun içine koyar. Kimisi Allâha ibâdet 
için camiler yaptırır; kimisi gençlerin dini ve dünyevî 
ilimleri tahsiline mahsus medreseler ve yolcularla hasta
lar ve deliler için hmvlar, hastahâneler ve tımarhaneler 
yaptırıp bunlarda her türlü ihtiyar maddelerinin hol hol 
tevziini te'min eder. Bu şefkat yurtlarında hangi dinden 
ve hangi milletten olursa olsun herkes hüsn-i-kdbul gö
rür; hastalar dikkat ve i'tinâ ile tedavi edilir. Bâzıları 
da köprüler, çeşmeler, kuyular, sarnıçlar ve yolcular için 
kervansaraylar yaptırır. 

Fakirler hile birbirlerine fî-sehıl-tUâh yardım, eder
ler. Ellerinden başka bir şey gelmiyeceği için hemcinsi
ne bedenen hizmet edenler görülür; hu, gibiler borç için 
hapsedilenlerle hapishaneye girerler, borçlarım verip kur
tarmak için sadaka toplarlar, yolları tamir ederler, sey
yahlara kılavuzluk ederler ve yolculara su verirler, 

Türk şefkati hayvanlara hile şâmildir: Bunları bes
lemek için vakıflar ve ücretli adamlar vardır; hu adam
lar sokak başlarında köpeklerle kedilere et dağıtırlar (1). 
Bu hayvanlar o sadakaya alışmış oldukları için, besicile
rinin seslerim, o kadar iyi tanırlar ki, işidir işitmez he
men sokak başına üşüşmekte Mç hir zaman kusur et
mezler: Aralarında hir nevi zabıta teşkilâtı kurmuşlar 
denilehilir; hu zabıta hir nvahallenin köpekleriyle kedi
lerini başka bir mahallede gündelik nafaka te'minine 
gitmekten men'eder; hu kanuna riâyet etmiyenleri ken
di dişleriyle bizzat cezalandırır (2). Kısır a,ğaçların ku
raklıktan kurumalarına meydan vermemek üzere bir işçi
ye ücret verip sulanmalarını te'min edecek kadar hayrat 
ve hasenatta ileri giden biraz kaçık Müslümanlara da te-
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sadüf edilir. Bir çok Türkler de sırf âzâd etmek için kuş 
satın alırlar. 

Bu meselenin pek garip Inr noktası da Kur'âna na
zaran hir kimsenin hayrat ve hasenat müesseseleriyle 
Hak yolunda yahut halka hizmet uğrunda yaptırmış ol
duğu binaları bir başkasma bağışlamak veyahut satmak 
salâhiyyetine mâlik olmasıdır: Bu suretle kendisinin İta-
mnmış olduğu sevabı hayrat bağışladığı veyahut sattığı 
adama devretmiş olur. İkinci Bâyezid devrinde bu akide
nin şâyân-ı dikkat bir misâline tesadüf edilmektedir. 

Bu izâhât içindeki haşiyelerin birincisi şöyledir; 

<i.Kasaplar her gün muayyen mıkdar kedi ve köpek 
beslemekle mükellef kılınır». 

İkinci haşiye de şudur: 

^Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine 
mahsus bir hastahâne vardır». 

Meşhur müsteşriklerden (Anquetil Duperron) un 
1778 tarihinde Amsterdam'da neşrolunan «La legislâ-
tion orientale» ismindeki kıymetli eserinin 28 inci sahif fi
sinde (Montesquieu) nün bâzı iddialarıyla iftiralarına 
cevap verilirken hayrat ve hasenat meselesine de şöyle 
temas edilmektedir: 

^Şimdi hem pâdişâh, hem devlet erkânı ve hem de 
efrâd-t ahâli tarafından yolcuların huzur ve rahatı, her 
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milletten ve her dinden hastaların şifâsı için hurulmuş, 
menhâ suyu olmayan yerlerde mermer havuzlara ve has
taları eğlendirecek musikiye varıncaya kadar her türlü 
levazımı te'min edilmiş ve çok büyük masraflarla inşâ 
edilmiş olan umumi binalardan bahsetmenin tem- sırası
dır. 

Eğer (Şark istibdadı) altında devlet erkâniyle halkı 
o muazzam masrafların ihtiyarına sevkeden âmil insâ
niyyet aşkı ise, o hayrat sahiplerinin Mr. de Montesguieu 
tarafından tasvir edildiği şekilde kimseler olmamasına lâ-
zımgelir. Eğer onla/rın maksatları şöhret te'mininden iba
retse, şan ve şerefle ve millî haysiyyet bakımından dev
letlerinin azametiyle alâkadar olmadıkları iddia edilen 
milletlerde, o çekingen, câhil ve bitkin milletlerde nasü 
olur da öyle bir his bulunduğundan baihsedilebilir?». 

Meşhur Türk düşmam Baron de Tott'a karşı şiddetli 
bir tenkidnâme yazmış olan (M. de Peyssonnel) in 1785 
de Amsterdam'da neşrolunan «Lettre, contenant quel-
ques observations relatives aux Memoires gııi cnt panr 
sous le nom de M. le Baron de Tot t» ismindeki eserinin 
43 üncü sahifesinde de şu fıkraya tesadüf edilir: 

«Namazgahların çoğalmasına sebep bâtıl i'tikad de
ğil, dindarlıktır; o kadar çok çeşme ve sebil yapılmasmın 
sebebi de şefkat ve insâniyyet hissidir. Bu çeşmeleri ya/p-
tıranlar sokaklardan gelip geçenlerle taşra yollarındaiki 
yolcuların susuzluğunu gidermeyi pek haklı olarak bü
yük bir seva/p saymışlardır. Namazdan evvel alınması 
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mecburî olan abdest sulan da i§te böyle te'min edilmiş
tir. Bu hayrat sahipleri içinde öyleleri vardır İd, sebille
rinden su içecek kimselerin daha soğuk sularla hararet
lerini daha kolay teskin edebilmeleri için bütün yaz bo~ 
yunca kar te'min edilmek üzere vakıflar te'sis edecek ka
dar hayrat ve hasenatta ileri gitmişlerdir». 

(Mouradgea d'Ohsson) un bundan evvel de bir kaç. 
defa bahsi geçmiş olan «Tableau general de I'Empire ot-
homan» ismindeki kıymetli eserinin dördüncü cildinin 
1791 tarihinde Paris'de neşredilmiş olan birinci kısmının 
304-305 inci sahifelerinde eski Türklerin borçluları kur
tarma an'anesi şöyle anlatılır: 

^^İmparatorluğun hemen bütün şehirlerinde ve bil
hassa istanbul'da felâketzedelerin maişetlerini te'min 
için pâdişâhların ulüvvicenâbiyle halkm sehâveti saye
sinde kurulmuş olan vakıflarla daimî iratlardan ayrı ola
rak her gün fukaraya sadaka dağıtmayı ve hattâ borç 
yüzünden hapsedilmiş zavaUüann imdadımı koşup bâzan 
iaşelerini te'min etmeyi ve bâzan da alacaklılarına borç
larım verip kurtarmayı kendine vazife bilmiyen Müslü-
mana pek az tesadüf edilebilir. 

MiUetin her tabakasında analarla babalar, akraba
lar ve vasiler çocuklarına örnek olup daha en küçük yaş
larından itibaren hayır işlerine alıştırırlar. Hayrat ve 
hasenat denilen ve inşam kendi şahsiyyetinin kat kat fev
kine yükselten fazilet işte bu suretle şahsî menfaat, cim
rilik ve tama'kârlik gibi duyguları uyuşturup güzel bir 
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âdetin de te'siriyle Tıemcinsine yardım hissini uyandır
dığı için, artık Müslümanlara hiç ağır gelmemekte ve on
ları bu sahada diğer milletlerden çok üstün bir seviyeye 
yükseltmektedir». 

(Joseph-Eugene Beauvoisins) in «Notice sur la Cour 
du Grand-Seigneur» ismiyle 1809 tarihinde Paris'de inti
şâr eden eserinin 134 üncü sahifesinde de şu izahata te
sadüf edilir: 

«Müsâfirperverlikle hayrat ve hasenat telkini bakı
mından İslâm dini bütün dinlerden üstimdür; Türk hü
kümeti bu esaslara büyük bir âlicenaplıkla riâyet eder
ken halk da hükümeti örnek ittihâz eder. Şehirlerde, yol 
boylarında ve hattâ çöllerde fakirlerle yolcular için hay
rat ve Ivasenât eserleri olan hastahâneler, müsâfirhâne
ler ve sebillerle çeşmeler sıralanır. 

Bir çok Türkler felâketzedelerin acılarını teskine 
vakf-ı-nefs ederler: Yardımda bulunurlar, tesliye ve teş
ci' eylerler ve Aüahtan ümit kesmemeye teşvik ederler. 
Hattâ çok defa köpeklerle kedilere bile bakarlar: Bunla
rm Iıayatlarmı te'min için vakıflar te'sis edilmiştir». 

İngiliz müelliflerinden (Th. Thornton) un bundan 
evvel de bahsi geçen ve «Etat actuel de la Turquie» is
miyle Fransızcaya terceme edilip 1812 tarihinde iki cilt 
olarak Paris'de neşredilmiş olan eserinin üönci cildinin 
282-285 inci sahifelerinde eski Türk hayrat ve hasenatı 
şöyle izah edilmektedir: 

« . . . Hayratımız sayesinde kamını doyurup kendine 
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gelen aç ve yorgun yolcuyu, tahsil gören câhili ve niha
yet sıhhat ve hayatına kavuşan hastayı görünce, gönül
lerimiz tamamiyle mazur görülebilecek bir gururla do
lar. Yolcuların huzurunu te'min eden bir han yahut ker
vansaray, medreseleri ve hastahâneleriyle beraber bir 
cami, bir çeşme, bir köprü, bir cadde gösterişsiz kurula
maz ve eğer kurulacak olursa faydaları azalır. (M. Eton): 

— Bunların te'sisini menâfi'-i umumiyye endişesine 
izafe etmemeliyiz! 
diyor. Haydi öyle olsun ama, ben kızgın bir çölü hem ken
di susuzluğumu gidermek, hem atımı sulamak ümidiyle 
dört nala kat'ettikten sonra bir çeşme bulmuş ve kimbi-
lir ne büyük bir gayretle araştırarak su bulduğu yegâ/ne 
noktada öyle bir âbide kuran hayır sahibinin insâniyyet-
perverliğini takdis etmiştim, istanbul çeşmelerinden bi
rinde şöyle bir kitabe vardır: 

Târihi Sultân Ahmed'in câri zebân-î lüleden 
Aç besmeleyle iç suyu Hân Ahmed'e eyle duâ 

Yol boylarında görülen namazgahlar taştan yapılmış 
bir mihraptan ibarettir ve bunun üstünde de kıble tara
fını gösteren renkli yahut kabartma bir kuzu resmi var
dır. Bütün camilerle evlerin çoğundaki mihraplar tarzın
da yapılmış olan bu işaretlerle alâmetler umumiyyetle 
bir kuyu yahut çeşme civarında ağaçların gölge saldığı 
düzlüklere yapılır. Kendi tecribeme istinaden te'min ede
rim ki, yolcular din yolunda veyahut insâniyyet nâmına 
kurulan bu âbidelerle karşılaştıkları zaman duydukları 
tatlı İmleri verecek hiç bir mcmzaraya tesadüf edemez
ler. (Baron de Tott): 

(Bunlar bir çok günahtan çıkaracak şeyler olduğu 
için, 6 gibi hasenata sâhib olan Türklerin onları derhal 
saflığa çıkardıklarından) 
bahsederse de, Türkler günah çıkarmanın ne olduğunu 
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hümezler; yalnız her hangi bir sevabın başkasına bağış-
lanabileceğine veyahut satılabileceğine imamrlar». 

Ayni eserin 285-286 mcı sahifelerinde de şu izahata 
tesadüf edilir: 

«Fukaraya sadaka vermek ve yabancılara kapusu 
açık olmak §ark milletlerinin en çok me'lûf oldukları fa
ziletlerdir. Zenginlerle büyüklerin sofraları ilk resuller 
devrinde olduğu gibi edebiyle gelen herkese en tabiî bir 
sadelikle açıktır; aşağı tabakalara mensub olanlar evin 
ağalarına mahsus sofralara alınır; artan yemekler de 
kapudaki fakirlerle muhtaçlara dağıtılır: Bu gibilerin 
ihtiyaç derecelerini tahkike kalkışmaktan yüzü kızarmı-
yacak uşak yoktur. Kulübesine yolcu kabul etmiyecek 
hiç bir köylü mevcud olmadıktan başka, müsâfir kabul 
etmemektense son derece sıkıntıya katlanmayı bütün 
köylüler tercih ederler. Biraz yemiş yahut 'iebze toplayıp 
yemek üzere bir bahçeye, bir yemişliğe veyahut bir üzüm 
bağına girmek istiyen bir kimseyi kabul etmiyecek mal 
sahibi yok gibidir». 

(J. - R. Durdent) m «Beautes de I'histoire de Tur-
que» ismindeki eserinin 1818 Paris tab'ınm 466 mcı sa
hifesinde de şöyle bir fıkra vardır: 

«.Türkler, resimle heykeltıraşlığa karşı cephe almış 
olmalarına mukabil muhteşem binalardan hoşlanırlar 
ve işte bumdan dolayı pâdişâhlarla zenginler cami, kervan
saray, çeşme vesaire gibi dine veyahut bütün insanların 
hayrına yarayacak âbideler inşâsım bir iman borcu bilir
ler». 

(A. Ubicini) nin bundan evvel de muhtelif iktibas
larda bulunduğmnuz «La Turquie actuelle» ismindeki 
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kıymetli eserinin 1855 Paris tab'ınm 354 üncü sahifesin
de eski Türk hayratı şöyle anlatıhr: 

«Türklerin nazarında hayrat ve hasenat imandan
dır. Fukaraya sadaka vermiyen Tnr kimse yalnız Müslü
manlık vazifesini ifâ etmemiş olmakla kalmayıp dinin
den bile çıkmış olur; çünki zekât da tıpkı Hac, Savm, 
Salât ve Kelime-i-Şehâdet gibi tslâmm beş şartından bi
ridir. 

O cihanşümul ve hudutsuz hayrat ve hasenattan dir 
ger bir eserinde de bahsetmiştim: (Din ve mezhep tef
rik etmiyerek ve hattâ şahsî kın ve garazlara da bakmı
yarak hususî servetler tükeninceye kadar yalnvs şehir
lerde değil, bütün yol boylarında sıralanan umumî ve hu
susî hayrat ve hasenat yolcularla yoksullara ve hattâ inn 
san cinsinden başka Allâhm yarattığı bütün hayvanlara 
müdâfaa ve müzaheret imMnları te'min etmiştir). 

Doğrusunu isterseniz, bugün hâlâ barbar sayılan şu 
Türkler kadar kelimeniri tam mânâsiyle insâniyyetper
ver hiç bir millet bilmiyorum*. 

Ayni eserin 374 üncü sahifesinde de şu kayde tesa
düf edilir: 

« . . . Türkiye'de her şeye hayrat ve hasenat leartşır. 
Bâzan ve bilhassa (Ricâl-i devlet) tarafından bu hayrat 
ve hasenat öyle bir ihtişam ile yapılır ki, düğünden ev
vel muazzam masraflara sebeb olur. 18^8 yahut 18^9 
tarihinde Rifat Paşa'nm oğlu evlenirken bu masrafın 
yanm milyonu bulduğundan bahsedilmektedir». 

Gene ayni menbaın 357-358 inci sahifelerinde de şu 
izâhât vardır: 

«Şark, tezâMar diyâr% olduğu kadar hayrat ve hase-
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nât ölkesidir. Camilerin gölgesinde kapuları ilim taliple
rine, fukaraya ve hastalara fî-sebîl-lllâh açık tutulan 
melce'ler i§te o ruhun eserleridir. Uzun bir yolculuktan 
sonra yorgun ve hararetten bitkin hâle gelmiş yolcula
rın susuzluklarım temiz sularıyla giderecek çeşmelerle 
vücutlarım dinlendirecek çayırlıklan yol boylarına dizen 
ruh da o ruhdur. Buralardaki çeşmeler IstanbuVdakiler 
gibi san'at eserleri değil, hasenat mahsulleridir. Hayrat 
sahibi böyle bir çeşmeye Acemin: 

Susuzluğunu gideren menbaa çamur atma! 

şeklindeki ata-sözünü yazdırmak mecburiyetinde değil
dir. Besmelesini çeken yolcu buraya ancak dinî bir min. 
net hissiyle yaklaşabilir. Zencirle asılı bir tas yerine bu
rada yalağın kenarına konulmuş alelade bir su kabı var
dır. Yolcu bunu alır, kuUamr, yıkayıp temizler ve öpüp 
başına koyduktan sonra kendisinden sonraki yolcunun 
ayni çeşmeleri kurduran şefkat hissi ayni zamanda hayır 
sahibinin etrafa gölge salan yemiş ağaçları dikmesine 
de sebeb olur: Çok defa hem kendi kabri, hem evlât ve 
ahfâdımn mezarları işte o ağaçların altında görülür». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlardaki 
mühim noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — İslâmm beş şartmdan biri zekâttır ve müsâfir
perverlikle hayrat ve hasenat telkininde İslâmiyyet bü
tün dinlerden -üstündür: Eski Türk hayrat ve hasenâtçı-
hğmm menbaı işte budur. 

2 — Eski Türkler yeryüzünün en insâniyyetperver 
milletidir: 

3 — Eski Türk hayrat ve hasenatı din, mezhep ve 
mUliyyet farkı gözetilmeksizin bütün insanlığa şâmildir. 
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4 — Eski Türk hayrat eserlerinin başhcalan has-, 
tahâneler, tunarhâneler, câmiler,-'medreseler, mektepler, 
hanlar, kervansaraylar, bentler, çeşmeler, sebiller, sarnıç
lar, kuyular, köprüler, yollar, kaldınmlar ve imârethâne-
lerdü:. 

5 — Yaz sıcaklannda çeşmelerle sebillerde karla 
soğutulmuş sular verilir. 

6 — Bozuk yollarla kaldırımlar fî-sebîl-İllâh tamir 
edilir. 

7 — Hanlarla kervansaraylarda yolcular üç gün 
parasız iaşe ve iskân edilir. 

8 — Şehirlerdeki imarethanelerde ihtiyâcı olanlara 
her öğün yemek verilir. 

9 — Hastâhanelerde hastaların mâneviyyâtım tak
viye için musiki fasülan tertib edilir. 

10 — Borç yüzünden hapsedilmiş olanlarm kurtarıl
ması en mühim hasenattan addedildiği için, hapishane
lere gidilip bü gibilerin borçlan f î-sebîl-İUâh tesviye edi
lerek tahliyeleri te'min olunur: Bu ulvî hareket millî bir 
an'ane hâUni almıştır. 

11 — İhtiyaçlanm ifâdeden sıkıhp utanan mühtaç-
lann kim olduklan hiç belli edilmeden tahkik olunarak 
kendilerine gizlice yardım edilir. 

12 — İslâmm sadaka ve zekât esaslarına tamamiyle 
ve hattâ fazlasıyla riâyet edildiği için, eski Türkiye'de 
dilenci yoktur. 

13 — Muhtelif münâsebetlerle köle ve câriye âzâd 
edilmesi bir an'ane hâlini almıştır. 

14 — Selâtin camilerinin hastahâne ve imarethane 
gibi hayrat ve hasenat müesseseleri, vardır. 
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15 — Yersiz yurtsuz fukaramn iskân ve iaşeleri için 
Yatakhaneler te'sis edilmiştir. 

16 — Hem dinî, hem dünyevî ilimlerin tedris edildi
ği medreselerde talebenin iaşesi de te'min edilir. 

17 — Her cami, kendi sahasındaki hastalarla muh
taçlara bakmak vazifesiyle mükelleftir. 

18 — Yangınlarda yanan evlerin sahipleri mâlî kud
retten mahrum olduklan takdirde, bu evler hayrat sa
hipleriyle müesseseleri tarafından bedelsiz olarak inşâ 
ettirilir. 

19 — ölülerin borçlan hayrat ve hasenat erbabı ta
rafından ödenir. 

2Ö — Yol boylanndaki hanlarda her akşam yolcula
ra ziyafet çekilir. 

21 — Köy kulübelerine vanncaya kadar bütün Türk 
evlerinde sofralar herkese açıktır: Hattâ köylüler yol 
boylarına inerek müsâfir edecek yolcu ararlar ve fî-sebîl-
İllâh ayran dağıtırlar. 

22 — Yalnız istanbul şehrinde hayrat eseri olarak 
417 Kervansaray, 5935 eşme ve 515 halk mektebi kurul
muştur: Kervansaraylarda mescitlerle hamamlar da var-. 
dır. 

23 — Yalmz zenginler değil, fakirler de dâhil olmak 
şartiyle bütün eski Türkler hayrat ve hasenat düşkünü
dür: İşte bundan dolayı fukara takımı her sene muayyen 
günlerde yol ve kaldırım inşâatı vesaire gibi menâfi'-i 
umumiyyeye âit işlerde parasız çalışmak suretiyle hase
nat borcunu edâ etmiş olur. 

24 — Çocuk terbiyesinin en mühim esaslanndan biri 
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de hayrat ve hasenat telkinâtıdır: İşte bundan dolayı es
ki Türk farkında bile olmaksızın hayrâtçı yetişmiştir. 

25 — Eski Türk hayrat ve hasenatı yalnız insanlara 
değü, hayvanlarla nebatlara bile şâmildir: Meselâ kuş
çulardan kafes içinde kuşlar satın alınıp derhal âzâd edi
lir; hiç bir hayvan ta'zîb edilemiyeceği için, öldürülmesi 
lâzım' zararh hayvanlar bile işkencesiz itlaf edilirler; kir-
liliklertnden dolayı evlere sokulmayan sokak köpekleri 
mahallelere göre teşkilâta tâbi' tutulup kedilerle beraber 
iaşeleri te'min olunur, et ve ciğer dağıtılır, geceleri barı
nacakları yerler yapılır, bunları yapacak adamlar istih
dam edilir ve ayrıca kasaplar da kedi ve köpek hisseleri 
ayınr. Muhtelif şehirlerde ve meselâ Şam'da Türk eser
leri olan hayvan hastahâneleri kurulmuştur; ağaçlara da 
fevkalâde hürmet edilip, kesilmeleri ve yakılmaları caiz 
ve kabil değildir, fazla olarak bunlara su vermek için de 
vakıflar te'sis olunup adamlar tâyin ediUr. 



X I 

ESKİ T Ü R K TEMİZLİĞİ İLE K A N A A T K Â R L I Ğ I 
VE BUNLARIN SIHHÎ 

NETİCELERİ 

Eski Türklerin temizlikleri Garp edebiyatmda bile 
akisler bırakacak kadar ün salmış ve hattâ bâzı müellif
ler temizliğin o derecesini her nedense sıhhate zararh bir 
titizlik bile saymışlardır! Mecazî mânâsiyle Türk demek 
yalnız kuvvetli insan demek değil, ayni zamanda en te
miz adam demektir. Meşhur (Du Loir) in bundan evvel 
de bahsi geçen «Les voyages du sieur Du Loir» ismindeki 
seyahatnamesinin 1654 Paris tab'mın 150 inci sahifesin
de eski Türkün bu millî huısusiyyeti kısaca şöyle ifade 
edilir: 

«Bütün TürJder çok temizdir, sakallan iyi taran
mıştır», 

(M. de Thevenot) nun «Relation d'un voyage fait au 
Levant» ismindeki seyahatnamesinin 1665 Paris tab'ımn 
58 inci sahifesinde de şu fıkraya tesadüf edilir: 

«Hem vücutlarım ter-temiz tutTnak, hem sıhJmtleri-
ni idâme etmek için Türkler hamama çok giderler. Onun 
için şehirlerde hir çok güzel hamamlar mevcud olduğu 
gihi, hiç olmazsa hir tek hamamı olmayan hiç hir köy 
yoktur. Bütün hamamlar hep ayni şekilde yapılmıştır ve 
aralarında hâzılanmn daha hüyük ve mermerlerle daim 
fazla süslenmiş olmasından başka hiç hir fark yoktur.-». 
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Ayni menbaın 70 inci sahifesinde de eski temizr 
Uğiyle kanâatkârhğmın sıhhî neticeleri şöyle izah edil
mektedir: 

«Türkler çok yaşarlar ve az hasta olurlar: Bizim 
memleketlerdeki böbrek hastaltkIart ve daha bir sürü 
tehlikeli hastahklarm hiç birini bilmezler, öyle zannedi-
ycyrum ki, Türklerin bu mükemmel sıhhatlerinin başlıca 
sebeplerinden biri de sik sik hamama gitmeleri ve yeyip 
içmedeki i'tidâlleridir: Çümki az yemek yerler, Hıristi
yanlar gibi karma-karışik şeyler yemezler, umumiyyet 
itibariyle içki âlemleri yapmazlar ve dâimâ idman ya
parlar». 

Bu satırları yazan müellifin devrinde Avrupa'da va
sati ömür 30-40 seneden ibarettir ve bunun en mühim se
bebi de Garphlann meşhur pislikleridir. 

Avcı Sultan Mehmet devrinde İngiltere'nin istanbul 
sefaret kâtiplerinden olan (Ricaut) ismindeki Türk düş
manının Histoire de î'etat present de I'Empire ottoman» 
ismiyle Fransızcaya terceme edilen eserinin 1670 Paris 
tab'ınm 284 üncü sahifesinde de mesele şöyle izah edilir: 

« . . . Türkler yaşayış tarzlarının haricî manzarası iti
barîyle Tmkikaten çok temizdirler ve gerek yıkanmaları, 
gerek dînen mükellef oldukları diğer vecîbelerinin ifâsı 
itibariyle iptilâ derecesinde takayyütkâr ve intizamper-
verdiler. Yıkandıkları suyun vücutlarındaki kirlerle be
raber günahlarından mütevellit manevî pislikleri de te
mizlediğine inanmıyan Türk yok gibidir». 

Ayni menbam 285 inci sahifesinde de şu kayde tesa
düf edilir: 

«Yemeklerden evvel ve yemekten sonra ellerini yu 
kamak Türkler arasında o kadar umumî bir âdet hükmü-' 
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nü aîmışUr ki, insanların el yıkamalarına vesile olmak 
üzere Allâhm gıdaları yaratmış olduğundan adetâ bir 
darb-ı-mesel şeklinde bahsederler». 

(J. B. Tavemier) nin «Nouvelle relation de I'interieur 
du serrail du Grand-Seigneur» ismindeki eserinin 1678 
Amsterdam tab'mm 77-78 inci salıifelerinde eski Türk 
mutbağı şöyle anlatılır: 

« . . . Mutbakları çok temizdir; mutbak takımları da 
güzellik ve parlaklık itibariyle eşsizdir; gerek sofra ta
kımları, gerek yemekleri a'zamî nisbette ter-temizdir». 

Ayni eserin 117 inci sahifesinde eski Türkün temiz
lik iptilâsı şöyle tarif edilir: 

«Türkler ve umumiyyetle Asyalılar temizliği çok sev
dikleri için, ne kendi üzerlerinde, ne de etraflarındaki in
sanlarda en hafif kire tahammül edemezler». 

Gene ayni menbam 133 üncü sahifesinde de şu kay
de tesadüf edilir: 

«Türkiye'de sofradan kalkılır kaiktlmaz mutlaka el
lerle ağızlar yıkanır: Önünüze sıcak suyla sabun getiri
lir; büyüklerin konaklarında ya gülsuyu veyahut güzel 
kokulu başka bir su da ikram edilir: Bunlarla da mendir 
linizin bir ucunu ıslatırsınız». 

(Grelot) ismindeki seyyahm «Relation nouvelle d'un 
voyage de Constantinople» ismindeki seyahatnamesinin 
1680 Paris tab'mm 232 inci sahifesinde o zamanki dün
yanın en temiz milleti işte şöyle anlatılır: 

«Dünyanın bütün milletleri içinde temizliğe İslâm 
câmiasındaki Osmanit-Türkleriyle IrartlUar kadar riâyet 
eden tek bir millet yoktur. Bütün bu Müslüman milletler 
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nezâfeti bir ana-düstur hâline getirmişler ve daha doğ
rusu haricî merasimden ibaret olan (!) dinlerinin esası 
şekline sokmuşlardır, ttşe bundan dolayı bütün vücutla
rını yıkayabilmek üzere bir çok hamamlar yapmak mec
buriyetinde kalmışlardır. Türkiye'nin belli-^başlı şehirle
rinin hepsinde pek çok hamamlar vardır ve hattâ bun
ların bir çokları Roma imparatorlarının eski ilıccdann-
dan hiç de aşağı değildir». 

Ayni menbam 233-234 üncü sahifelerinde de eski 
Türk temizliğinin sıhhî neticeleri şöyle anlatıhr: 

« . . . Bu hamamlara Türkler gibi Hıristiyanlarla Ya
hudiler de dâhil ohnak üzere her türlü insan kabul edilir, 
çünM bunlar umumun menfaati ve herkesin temizliğiyle 
sıhhati için yapılmıştır, öyle zannediyorum ki, bu çeşit 
hamamlar bütün Şarklıların muhtelif hastalıklara bizim 
kadar mâruz olmamalarvmn en mühim sebebidir ve bu 
kadar sik yikanmadiklan takdirde daha aa mdrûz dacah-
lan da muhakkaktır (!). 

Şarap gibi, tütün gibi, her türlü menku'lar gibi bir 
sürü ilâçlar vardır ki, sırf ihtiyaç zamanlarında kuUanil-
malıdır, aksi-takdirde sıhhate faydalı olmaktan ziyâde 
zararlı olabilirler... Bütün Şarkıdaki hamamlar da ayni 
vaziyettedir. Eğer ayda a'zamî bir defa gidilecek olursa 
dünyada ondan a'lâ şey olmaz (!); ama Türkler hemen 
her gün yikandildarı için beyinleri o kadar rutubetlen
mektedir ki, ekserisi daimî bir göz iltihabına uğrayıp son 
derece rahatsız olmaktadır». 

Avrupa kirliliğine alışmış daha bir çok eski müellif
lerin temizlik aleyhine işte böyle akla, hayâle sığmıyacak 
gülünç iddiaları vardır. Bununla beraber, gene ayni men
baın 241-242 inci sahifelerinde Türkiye'nin temizliği Ue 
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Avrupa'nın pisliği arasında şöyle bir mukayese de yapı
lır: 

«Temizliğin o Jcadar dindârâne bir şekilde telkin 
edilmesi îslâm mi'mdrîsivd şehrin bir çok maJıallelerinde 
ve bilhassa camiler dvârtnda (Edebhâne) denilen bir çok 
umumî helalar inşâsına mecbur etmiştir: Bu tâbir (Ha
ya yeri) manâsına gelir ve Türklerin pek çok kullandık
ları (Edepsiz) kelimesi de ayni köktendir. 

Umumî helalar çok temizdir; çünkn, bunları kirlet
memeye herkes i'tinâ ettikten ve bilhassa (Maidagi 
Meydancı) denilen Tanzifat me'muru da haftada en az 
bir kere Perşembe günleri temizledikten başka, umumî 
helaların her höcresinde taharet için mütemadiyen akan 
bir çeşme ve hiç olmazsa istenildiği zaman açılan bir 
musluk vardır. 

Burada şunu i'tirâf etmeliyim ki, o kadar zarurî bir 
ihtiyâç olduğu halde bütün Avrupa'da ve bilhassa temiz
liğin başlıca zînet olarak muhafazası lâzımgelen büyük 
şehirlerde bizim için böyle bir kolaylık ve rahatlıktan 
eser hile yoktur. Bizim hütün şehirlerimizde dâimi hir 
hâl olan ve halkı muazeh eden vaziyete Şark'da kat'iy
yen tesadüf edilemez: Yâni oralarda ma'hedlerin dış tor 
rafları ancak haşyet ve hürmetle yaklaşmaları lâzımge-
lenlerin idrarları ve şâir necâsetleriyle telvis edilemez...» 

Bu temizlik bilhassa Türk memleketlerindedir: Ayni 
müellif 243-244 üncü sahifelerinde Kahire sokaklarında: 

Yâni: 

— Gözünü çevir yâ Efendi! 
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ve nihayet: 

il^Ula a—J 

Yâni: 

— Burnunu da ttka! 

diye def'-i-hâcet ettiklerini anlatır! 244.üncü sahifede de 
Marsilya'da sokaktan geçenlerin başlarına oturakların 
boşaltıldığını söyler. 245 inci sahif edeyse temiz Türkün 
gâvuru pisliğinden dolayı istihfaf ettiğinden bahseder. 

Gene ajmi menbam 275-276 mcı sahifelerinde de şu 
satırlara tesadüf dilir: 

«Türkler, Avrupa'da ekseriyyetle tesadüf edildiği 
gibi insanların yemek yedikleri veyahut yikamp temiz
lendikten sonra tekrar yiyecekleri kaplarda köpeklerin 
de yemek yemesine müsâade etmezler; Frenklerin bu hâli 
sik sik tecviz etmelerinden dolayı onlardan (Köpekler!) 
diye bahsederler: Çünki Avrupa'da çok defa sofraya kö
peklerin de kullanmış olduTdart kaplarla yemek getirilir». 

Eski Türk kanaatkârlığının sıhhî neticeleri de ayni 
eserin 302-303 üncü sahifelerinde şöyle anlatılır: 

«Et bakımından ingilizi ve şarap bakımından da al
manı tatmin etmek imkânı olmayan kanaatkârlık Müs-
lüman-Türküne harp meydanında, ne evinde hiç bir za
man rahatsız etmez: Türk ordularının en mühim erzakı 
pirinçten, erimiş yağdan, bâzı kuru etlerden ve hattâ et 
tozundan ibaret olmak itibariyle onlar bizim gibi yüz 
türlü gıdâ mddesi tedârik ve sevkı için binlerce insan 
kullanmak mecburiyetinde değildirler ve i'tidâlsizliklerini 
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tatmin edecek şeyler tedârik ettirmek üzere askerlerini 
kıt'alarındom uzaklaştırıp canlarını tehlikeye atmak mec
buriyetinde bıraJamazlar. 

Ev iaşesine gelince, senede hir ölçek pirinçle hir kaç 
çömlek erimiş yağ ve hir kaç türlü kuru yemiş kalabalık
ça bir ailenin beli haşh erzakıdır. Bütün Şarklıların gür
büz ve kuvvetli insanlar öinmsımn bence yegâne sebehi 
işte bu kanaatkârlıklarıdır». 

Bundan evvel de bahsi geçmiş olan (Comeille Le 
Bruyn) ismindeki seyyahm «Voyages de Comielle Le 
Bmyn par la Moscovie, en Perse et anx İndes orientales» 
ismindeki beş ciltlik seyahatnamesinin 1732 La Haye tab* 
mm birinci cildinin 422 inci sahifesinde eski Türk temiz
liğiyle kanaatkârlığı hakkıda şu izahata tesadüf edilir: 

«Türkler umumiyyet itihariyle boylu boslu, güzel 
yapılı adamlardır: Hıristiyan Avrupa'nın tek hir şehrin
de bile hütün Osmanlı imparatorluğundan daha çok sakat 
ve hiçimsiz adama tesadüf edilir. Fazla olarak Türkler 
güçlü-kuvvetli oldukları için pek çok yaşarlar: Her hal
de hunun en tabiî sebehi gayet sıhhî ve iyi gıdalar kul
lanmalarında ve mi'deyi bozmak suretiyle ciğerlere, kal
be ve dimağa ekseriyyâ zarar veren lezzetli ve mütenev
vi, yemeklere ehemmiyyet vermemelerinde aranmalıdır, 
tşte hundan dolayı Türkler nadiren hasta olurlar: Biz
lerin dâimâ tutulduğumuz taş, kum, damla vesaire gibi 
hastalıklar onlarda hemen hiç görülmez. Bu sıhhî vazi
yetlerini hir taraftan yeyip içmedeki kanaatkârlıklarına, 
hir taraftan da ifrata kaçmamaJc şartiyle hamamda yı
kanıp temizlenme âdetlerine medyundurlar. Kadınları da 
ayni vaziyettedir: Boylanyla yürüyüşlerinin ihtişamı er-
keklerinkvnden aşağı değildir: Uzun fistanlarının da. hu 
ihtişamda büyük bir te'siri vardır». 
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Ayni menbaın 430 uncu sahifesinde de kanâatkârhk 
bakımmdan Türklerle Avrupalılar arasında şöyle bir mu
kayese yapılmaktadır: 

«Türklerin bu kanaatkârlığı ve İngiliz, ne de Alman 
mizâciyle pek kaJnl-i te'lif değildir: Çünki bunların bir 
kısmı boğazına çok düşkün olduğu için dâimâ güzel ye
mekler ister, hir kısmı da son derece içki düşkünüdür. 
Türklerde ise senede hir çuval pirinçle bir kaç çömlek 
yağ ve bir mıkdar kuru yemiş kalabalıkça hir ailenin en 
mühim erzakıdır. Herhalde Şarklıların mütenâsip ve sağ
lam bir bünyeye mâlik olmalan kanâatkârliklanyla izah 
edilebilecek bir vaziyettir». 

(Comte de MarsigU) nin Osmanlı askerî teşkilâtını 
Avrupa'ya tanıtan ve ayni zamanda hem İtalyanca, hem 
Fransızca neşredilen «L'etat militaire de I 'Empire otto
man, ses progres et sa decadence» ismindeki eserinin 1732 
La Haye tab'ınm birinci cildinin 32 inci sahifesinde eski 
Türk yemeğindeki temizlikle kanaatkârlık şöyle anlatılır: 

«Şimdi Türk milletinden umumî surette bahsedelim. 
Bu millet yemek hususunda çok kanaatkardır, yiyecek
lerinin sıhhî ve mugaddi olmasıyla iktifa eder; az yemek 
yer; her şeyden yediği hiç hir gün yoktur. Macaristan'
da Türklerin imparatora iade etmek mecburiyetinde kal-
dikları bir çok kalelerin uzun zanum aç kaldıktan sonra 
teslim olmalan, fıtrî kanaatkârlıklarının hir dedlilîdir. 
Mikdân az olan günlük yiyeceklerini bir kaç öğünde ye
dikleri için, hiç hir zaman mi'deleri çok dolu olmadığı 
gibi büsbütün hoş da kalmaz: Hazım fi'linin bu suretle 
muntazam hir faaliyyet tâkib ettiğinden emin olduğum 
için, ben bu usulün hir hayli sıhhî olduğuna kaaniim. 
istanbul Türkleri yemek saatlerini o kadar geniş bir şe
hirle o kadar büyük bir sarayda geçirilen faal hayata 
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uygun ve âkilâne tnr şekilde tanzim etmişlerdir. Türkler 
sabah nam/azım şafak sökerken kilmakla mükellef öldük-
lan için, erken kalkmak mecburiyetindedirler. Bu nama
zı kıldıktan sonra pek hafif bir kahvaltı ederler: öğleyin 
bir kaç yemiş yerler. ItaJyan saatiyle 21 de (Yâni ikindi 
vakti) hafif bir yemekle iktifa ederler ve gecenin birbu^ 
çuğundan (Yâni saat sekiz ibuçuktan) evvel de rahat ra
hat akşam yemeklerini yerler. Yemek saatlerini işte böy
le tanzim etmişlerdir: Çünki diğer saatlerini ibâdete ve 
ticaret sahasıyla Bâb-ı-Âlî'de ve diğer dairelerdeki mes
lek işlerine hasrederler-». 

Ayni menbam 37 inci sahifesinde de eski Türk te
mizliği hakkmda şu izahata tesadüf edilmektedir: 

«Türkler insanın sıhhatini muhafaza edebilmesi için 
terletici ilâçlardan mükemmel çâre olamıyaca^ğına ina-
nırlar. Onun için kimisi haftada üç, kimisi dört defa ha
mama gidip ter döker ve bu hususta sıhhat mülâhazası
na gusül mecburiyyetini de ilâve eder; halbuki gusül 
için şiddetli bir ter dökmiye lüzum yoldur. 

istanbul'da otuz üç muhteşem hamam vardır; bun
larda gündüzleri kadınlarla erkekler için ayn ayrı saat
ler tahsis edilmiştir: Türkler arasında yıkanmanın ne 
kadar ifrata vardırildığı işte bundan da anlaşılır. Bu ka
dar fazla hamama gitmek, mesamatın açık kalmasına 
sebeb olarak erkeklerin mizacını zayıflatıp gevşetmek
ten başka bir netice vermez. Türklerin hemen her zaman 
kürk giymeleri ve hattâ giymek ihtiyâcım hissetmeleri 
işte bundandır. Gece gündüz örtünüp sannmalan lâzım
dır: Onun için sıcaktan bunalmayı üşümeye tercih eder
ler». 

(Lady Craven) isminde bir İngiliz kadm seyyahmm 
«Voyage de Milady Craven â Constantinople, par la Cri-
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mee en 1786» ismiyle Fransızcaya terceme edilen seya
hatnamesinin 1789 Paris tab'ımn 193-194 üncü sahifele
rinde, Kapdan-ı-Deryâ Cezâyirli-Hasan Paşa'nm sayfiye-
sindeki Harem dâiresini ziyaret etmiş olan müellif ev te
mizliği hakkmda şu izahatı vermektedir: 

« . . . Bu harem, dâiresmin içi Tcadar temiz bir yer ta
savvur edilemez; döşeme tahtalanyla dehlizler sık ve 
sağlam hasırlarla Jcaphdtr: Bunların örülmüş olduğu sa
manların yahut sazların rengi soluk bir sarıdır; odalar
da çepe-çevre dizimiş minderlerden başka mefruşat yok
tur; perdeler gibi bu minderler de beyaz pamuk bezin-
den yapılmıştır. Ne erkeklerin, ne kadmlarıh dışarda giy
dikleri pabuçlarla hiç bir zaman ev işlerine girmemeleri 
Türkler arasında âdet olduğu için, döşeme tahtalarında 
hiç bir zaman kir göriUemez-». 

(Mouradgea d'Ohsson) un «Tableau general de I'Em
pire othoman» ismindeki yedi ciltlik meşhur eserinin dör
düncü cildinin birinci kısmmm 1791 Paris tab'mm 276-
277 inci sahifelerinde de şu izahata tesadüf edilir: 

«Vücut ve elbise temizliği erkek ve kadm Müslür 
manlar için zarurî bir fazilettir: Bu vecîbe Hazret-i Pey
gamber tarafından büyük bir ehemmiyyetle ta/osiye olun
muştur. Haftada, yahut on beş günde veyahut hiç olmaz
sa kırk günde bir kere bütün vücudu yıkamak lâzımdır. 
Bu vazifenin ifâsında kusur edenler bedenî taharet ve 
nezâfet ahkâmına riâyet etmemiş olurlar. Tırnaklarla 
kılları da sik sik kesmek lâzımdır... 

Erkek bıyığının bir kısmını kesmek ve sakalına do-
kunmamak mecburiyetindedir. Bu ameliyyeler taklidi 
mükellefiyyetlerdendir, çünki bizzat Hazret-i Peygamber 
tarafından tatbik edilmiş ve eshâba çok defa şu emir ve
rilmiştir: 



156 

— BtyıMarımzı hvrpm, sakdüarımzı hırakm. 
Yakıız Hazrt-i Ömer'in kavlince harp zamanlarmda 

düşmana daha korkunç bir hey'etle görünmek için mü'
minler bıyıklarım ve Jiattâ tırnaklarını kesmekten vares
te olabilirler». 

Ayni menbaın 382-383 üncü sahifelerinde de mesele 
şöyle izah edilir: 

«Tabiat kanunlarını takviye eden din ile ahkâm-ı 
dîniyye tatbikatmm Müslümanlma vücut temizliği husu. 
sunda büyük bir titizlik telkin ettiğine hükmetmek yan
lış olmaz: îşte bundan dolayı kadın olsun, erkek olsun, 
bütün Müslüman-Türklerin gerek kendi zevTüerini tat
min etmek, gerek Şerîatin taharet ve nezâfet ahkâmına 
riâyet etmiş olmak için hemen her gün yıkanmak ve gus
letmek hususunda gösterdikleri takayyüd ve i'tinâ misli 
görülmemiş jderecededir. Bununla beraber daha sik elbi
se ve çamaşır değiştirdikleri ve yakalık ve kolluk takıl
mayan elbiselerim terden muhafaza edecek parçalar ilâ
ve ettikleri takdirde temizliğe daha iyi riâyet etmiş ola
caklarını da teslim etmek lâzımdır. Bu noksanı telâfi et
mek istiyen zenginler elbiselerim fazla eskitmemiye dik
kat ederler; diğerleri de yıkanması mümMn olan kumaş
lardan elbise yaptırırlar. 

Ev içlerinin temizliğinden evvelce bahsetmiştik. Bü
yüklerin konaklarıyla alelade halk evlerinde bütün oda
ların döşeme tahtaları parke olmakla beraber Mısır ha
sırları ve halılarla tefriş edildiği malûmdur. Evin diğer 
tarafları her hafta büyük bir i'tinâ ile yıkanıp temizle
nir: Türk evlerinde hiçbir zama/n gübre, süprüntü ve ça
mur görülemez; çünki mestleriyle pabuçlarım merdive
nin aşağısında bırakmak, mevki ve cinsiyyet farkı olmak
sızın herkes için umumî bir âdet hükmündedir. Döşeme-
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Terinin sadeliğine rağmen umumî binaların da her tarafı 
ter-temizdir. Kahveler, dükkânlar, mağazalar, i'mâlât-
haneler, hamamlar vesaire de ayni vaziyettedir. 

Bu kadar aşikâr ve umumî bir hal ortada dururken, 
Avrupalıların Osmanlı-Türkleri hakkında o kadar fena 
hükümler vererek devletin muhtelif yerlerini sıkça fası
lalarla kasıp kavuran veba vesaire salgmlarmı Türklerin 
kirliliklerine hamletmeleri hayret edilecek bir vaziyettir». 

Bundan evvel de bahsi geçmiş olan İngiliz müellifle
rinden (Th. Thornton) un «Etat actuel de la Turquie» 
ismiyle Fransızcaya terceme edilen eserinin 1812 Paris 
tab'ınm ikinci cildinin 327 inci sahifesinde eski Türk te
mizliğiyle sıhhî neticeleri şöyle hulâsa edilmektedir: 

«Hem dünyevî ve cismânî kirlerini gidermek, hem 
sihhatleriyle temizliklerine i'tinâ etmiş olmak üzere ha
mama gitmek bütün halk tabaklarının erkekleriyle kor-
dınlan arasında umumî bir i'tiy attır. Bâzı müellifler bu
nun kadınları zayıflattığından bahsederler; fakat erkek
lerde vücudun kuvvet ve kabiliyyetlerini takviye ve inki
şâf ettirdiği muhakkaktır». 

Ayni eserin 343-345 inci sahifelerinde de şu tafsilâta 
tesadüf edilir: 

«Avrupalılar, ikide bir veba zuhurunu temizliğe dik-
Tcat edilmemesiyle izah edip durmuşlardır. Halbuki ben 
Türklerin o husustaki vazifelerini bil-akis son derece ti
tizlikle ifâ ettiklerine dâimâ şâhid olduğum için, bâzı mu' 
teber seyyahların eserlerinde bu hakikate mugayir itham
lar gördükçe hayret ediyorum, tnsan temizliği dinî bir 
mükellefiyyet olduğu için o husustaki ahkâm umumiyyet
le ihlâl edilmemektedir, fakat Şeriat Vâzttnın maksadına 
har fiyy en riâyet edenlerin de nâdir olduğunu inkâr ede-
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meyis. Bununla beraber yüzlerini, ellerini, ayaklarım gün
de beş vakit ve bütün vücutlarım da Jıaftada bir defa yı
kayan insanların pislikle itham edilmelerini haklı gör
mek kolay değildir. 

Türk evlerinde temizlik a'zamî derecededir: Döşeme 
tahtaları halılar ve Mısır hasırlarıyla İcaplıdır; papuç-
larla kunduraların merdiven önünde bırakılması )âdet ol
mak itibariyle, odalarda sofalarda çamurlara ve ayak 
izlerine pek nâdir tesadüf edildiği > halde, bütün evlerde 
her hafta muntazam tahta silinir. 

Fikrini söylemekte biraz acele ettiği anlaşılan ve 
Türk örf ve âdetlerini Trakya'nın kışın uğramış olduğu 
pis bir köyüne bakarak tarif ve izah edebileceğine hük
meden bir seyyah Türklerin pislik içinde yaşadıkların
dan, sârî hastalıklara sebeb olacak müteaffin havalar te
neffüs ettiklerinden ve nihayet veba menbamı onların iş
te bu ihmâlleriyle pisliklerinden başka bir şeyde aramak 
doğru olamıyacağmdan bahsediyor. Bu ka,da,r cür'etkâ-
râne hir muhakemeyi eğer (D'Ohsson) hile Temizlik hak
kındaki faslında veba hakkındaki mütâlâalarım serde-
derken te'yid eder gibi davranmış olmasaydı, red ve cer
he bile değmezdi. 

(D'Ohsson) «Trakya'da hu salgın âfetin w.en§ei gı
dâ. maddelerinin gayr-i-sihhî evsâfı ve halkın i'tiyâd hâ
line gelen pisliği» şeklindeki kanaatiyle o fikrini daha 
açık surette de ileri sürmüştür (1). Her halde ben (D'Oh
sson) un bahsettiğim faslında görülen tenakuzu ancak 
eserinin umumî plânına bu mevzua âit ve kendi tedkikle-
rinden mütevellit fikirler karıştırarak ve bu fikirlerle 
(D'Ohsson) un mülâhazaları arasındaki tezada dikkat 
etmiyerek neşretmiş olan hir naşir tarafından tab'edilmiş 
olmasıyla izah edebilirim». 

Müellifin bu bahse âit haşiyesi de şöyledir: 



159 

«D'Ohsson (Kadınlarla erkelder arasında gerek ken
di §ahsî zevklerini tatmin, gerek dinlerinin nezâfet ah
kâmını te'min için hemen her gün yıkanmak ve hamama 
girmek hususundaki takayyüd ve i'tinâmn a'zamî dere
ceyi bulduğundan ve her yerde evlerin, resmî dâirelerin, 
kahvelerin, dükkânların, mağazaların, i'mâlâthânelerin, 
hamamların ve her türlü diğer binaların ter-temiz oldu
ğundan) bahsettikten sonra Avru/paliların Osmanlılar 
aleyhinde ileri sürdükleri fikirlere hayret ettiğini, çünki 
veba salgınıyla diğer sârî hastalıkların devir devir teker
rürünü Türklerin temizliğe i'tinâ etmemeleriyle izaha 
kalkıştıklarını anlatmakta ve ondan sonraki sahifede ise 
yukarda metne dercettiğim cümleyi sarf etmektedir». 

(Thornton) un bu izahatından da anlaşılacağı gibi, 
D'Ohsson'un meşhur eserine naşir tarafmdan Türkler 
aleyhine bir takım iftiralar karıştırılmıştır. 

(J. - R. Durdent) m «Beautes de I'histoire de Tur-
quie» ismindeki eserinin 1818 Paris tab'ımn 463 üncü sa
hifesinde de şu kayde tesadüf edilir: 

«Türkler şafak vaktinden itibaren günde beş vakit 
namaz kılmak ve bir çok defa abdest almakla mükellef
tirler: Çünki vücûdu yıkamakla ruhun temizleneceğine 
inanırlar». 

İngiliz müelliflerinden ve Türk düşmanlarından 
(Charles Mac-Farlane) m «Constantinople et la Turguie» 
ismiyle Fransızcaya terceme edilen eserinin 1829 Paris 
tab'mın birinci cildinin 135 inci sahifesinde de şu düş
manca te'villere tesadüf edilir: 

« . . . Muayyen zamanlarda yıkanıp temizlenme âdetle
rine ve sık sık sıcak hamama gitme i'tiyâdmm umumî 
bir hâl şeklini almış olmasına rağmen, Türklerin temiz-



160 

ilkleri göklere çıkarılamaz. Mütemadiyen pis elbiseler gi
yen, hep ayni odada yeyip içtikten sonra çok defa o oda
nın ayni bir sofrasında (=sedirinde) yatan bir miUet na
sıl temiz olabilir? Bu vaziyet, alçak ve ahşap Türk evle
rinin tabiatiyle vücuda getirdiği bit ve pire gibi haşerâ-
tı üretmekten, başka ne netice verebilir. Pireden hiç bah-
setmiyeceğim; fakat şunu söylemek mecburiyetindeyim 
ki, sis her biri bİn kuruş kıymetinde kehribar çubuklar 
ikram eden ve zenci köleleri huzurunuzda diz çökerek 
kahve takdim eden bir Türk evinden çıktığınız zaman, 
elbisenizin kıvrımlarından birinde muazzam bir bit yahut 
tahtakurusu bulmanız pek olağan şeylerdendir.». 

Bu düşman müellifin ifâdesi, şimdiye kadar gözden 
geçirdiğimiz bütün müelliflerin Türk temizliği hakkm-
daki ifadeleriyle kat'iyyen kabil-i telif değildir. 

(Dr. A. Brayer) nm bundan evvel de bahsi geçen 
«Neuf annees â Constantinople» ismindeki iki ciltlik ese
rinin 1836 Paris tab'mm birinci cildinin 334-339 uncu 
sahifelerinde eski Türk temizliğiyle Avrupa pisliği ara
smda şöyle bir mukayese vardır: 

«.Kur'ân Müslümanların yalnız dinî, ahlâkî mülkî ve 
askerî, cinâî ve siyasî kanunnâmeleri olmakla kalmayıp 
ayni zamanda şimdiye Tcadar malûm olabilen en mükem-
mel Hıfz-us-sihha kanunudur. FilhakiJca islâmm kitabın
da umumî hıfz-us-sıhhadan hiç bahsedilmemiştir.. Bu
nunla beraber, yukarda da gördüğümüz gibi dinî binala
rın en güzel mevki'lerde inşâsı, mezarlıkların şehir hâ
riçlerinde bulunması, gayri-sıhhî ve tehliTceli te'sisâtm 
şehirlerden uzakta kurulmasına dikTeat ve i'tinâ göste
rilmesi bakımından Müslüman-Türkler Frenk devletleri
ne bir çok zamandanberi takaddüm etmişlerdir. 

Bele ferdî Hıfz-ussihha usullerini ve bunlann sih-
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Baki Türk Seciyye ve Ahlâkı — İ l 

ftat üzerinde ve netice itibariyle Müslüman kütlelerinin 
huzur ve saadetleri sahasındaki te'sirlerini tedkik edecek 
olursak, o kadar faydalı tedbirlerin gayri-müslimler ta
rafından gerek Câhiliyyet devirlerinde, gerek Kur'âmn 
tebliğinden itibaren nasıl olup da kabul ve tatbik edilme
miş olmasına karşı hayretler içinde kalmamak kabil de
ğildir. 

Şark memleketlerinde bir çok seyyahlar dolaşmış, 
Frenklerden bir haylisi Şarkla yerleşmiş Ve ömürlerini 
hep oralarda geçirmişlerdir; bütün bunlar o hıfz-us-sıh-
ha sisteminin faydalarına bizzat kaani' oldukları halde 
o usuller Avrupa'da adetâ meçhul kalmıştır; meselâ Pa
ris'in bir kaç hamama sâhib olması ancak elli senelik bir 
meseledir. Londra'da, Dublin'de, Edimburg'da, Berlin'de, 
Viyana'da, İtalya'da, Hollanda'da ve İspanya yarımada
sında hamamın ne olduğu pek malûm değildir. 

Şimdi Müslüman-Türklerin sıhhî tedbirlerinden hâ
sıl olan huzur ve rahat üstünlüğünü Frenklerle mukaye
se ederek anlamak için, her iki tarafın halk kütlelerini 
gözlerimizin önüne getirelim: Bir tarafta sünnet olmak 
ve vücuttaki tüyleri izâle etmek, saçları kesmek, geniş 
elbiseler giymek, günde beş vakit abdest almak, her ta
biî ihtiyâcın defini ve en ehemmiyyetsiz kirleri mütea
kip yıkanıp temizlenmek, yemekten sonra el ve ağız yıka
mak, her hafta ev temizlemek, haftada bir kere ve hattâ 
ekseriyyâ Mr kaç kere hamama gidip gayet ucuz yıkan
mak gibi âdetleriyle Türkleri görürüz ve diğer tarafta 
da sünnetsiz, bütün vücudları kıllıj muhtelif derecelerde 
uzun ve kirli saçları yağlı ve pomatalı, hava cereyanına 
mâni' olacak kadar daracık ve vücutlanna yapışık elbi
seli Frenklerin günde ancak bir yahut iki defa ellerini 
yıkayarak, her türlü tabiî ihtiyaçlanm defettikten son
ra hiç bir taharete riâyet etmiyerek, üçüncü derecedeki 
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şehirlerde pek malûm olmadığı halde nüfusun onda do
kuzunu temsü eden köylerle kasabalarda tamamiyle meç
hul ve Avrupa pâyıtahlarmda henüz pek pahalı olan ılık 
banyoların enderen yaparak arz-ı-endâm ettiklerine şâ
hid oluruz. 

Bir tarafta ne temizlik, ne rahatlık, ne hoşluk! öte 
tarafta yığınlarla pislik, murdarlık, bit ve pire gibi haşe-
rât ve pis koku! Ne kadar çok fenalık, rahatsızlık ve has
talık âmilleri! Bunların tafsilât ve teferruatı pek müs-
tekreh olduğu için bir türlü izah edemiyorum. Doğru bir 
fikir hâsü edebilmek için Müslümanların da, Frenklerin 
de muhtelif içtimaî sınıflarını, köylüsünü, çiftçisini, iş
çisini, zenginini ve büyüklerini tedkik etmiş ve bilhassa 
iki tarafın hastahânelerine devam etmiş olmak lâzım
dır (!}. 

Ayni zihniyyete yalnız sıhhat hâlinde değil, hasta
lık ve ölüm halerinde bile tesadüf edilir. Müslüman-Türk 
kendi başına yıkanıp temizlenmek iktidarına mâlik ol
dukça hiç bir zaman ihmâl etmez. Tâkattan düşünce de 
çocukları, uşakları ve eğer yoksa karısı yardım eder. öl
düğü zaman cenazesi bile Şeriat ahkâmına göre yıkanıp 
temizlenmeden tabutuna konulamaz. Halbuki Frenk has
talanınca temizlik kaygısını umumiyyetle unutuverir; 
ölünce de evinde bulunabilen en kötü beze sarılıp dikil
dikten sonra tabuta konulur ve ailesi cesedinin en sathî 
surette temizlenmesini aklından büe geçirmez. 

Bu satırları okuyanların bir çokları belki de benim 
mübalâğaya kapıldığımı zannedecekler dir; ben de kendi
lerinden rica ederim: Umumî surette Frenk kütlelerinden 
bahsettiğimi unutmasınlar; Frenkler içinde temizliğe 
Müslüman-Türkler derecesinde riâyet gösteren yüzde bir 
veya iki kişi farz-ı mühâl olarak buhmabilse bile, benim 
söylediklerim gene doğrudur. 
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Elli senedir bu sahada te'min edilmiş olan ıslâhatı 
hiç bir suretle inkâr edecek değilim. Bâzı Avrupa pâyv-
tahtlanndaki müreffeh insanlardan bir kısmmm temiz
lik hususundaki inceliklerini bilmiyor değilim; fakat en 
fakir Müslümanların bile takriben on iki asırdır idrâk 
etmiş oldukları temizlik derecesinden bizim küçük şehir
lerimizin, kasabalarımızın ve köylerimizin tamamiyle bi
haber bulundukları da hiç kimsenin inkâr edemiyeceği 
bir hakikattir. Daha On-sekizinci asrm ortalarına kadar 
Paris'le Parislilerin pislik derecesini düşündükçe çok hak
lı olarak hayretler içinde kalıyoruz. O zamandan ve bil-
Jıassa 1789 ihtilâlinden itibaren tahakkuk eden her türlü 
terakkiyâtımızdan dolayı böbürlenmektçyiz. Ama bir yor 
nm asır daha bekliyelim: O kadar hayran olduğumuz 
bu devri belki o zaman istihfaf edeceğiz. Terakki ediyo
ruz; bâri gayretlerimiz bir az da umumî hıfz-us-sMa ve 
bilhassa ferdî temizlik sahasına teveccüh etse!... 

Kurbânın emrettiği şahsî temizliğin ikinci derecede 
bir takım te'sirleri daha vardır ki, bir Müslüman-Türk 
evine girer girmez derhal kendini gösterir. Bir çok ser
seri köpeklerle dolu olan istanbul sokaklarından bunların 
hiç kaldırılmayan pislikleriyle leşleri (Eskiden kaldırıldı
ğı muhtelif seyahatnamelerle sâibittir) Türkün ayak-kap-
Janm telvis edip evinin kirlenmesine sebeb olabilir; işte 
bu ihtimalin önüne geçilmek üzere iki türlü ayalz-kabı 
giyilir: Bunlara (Pabuç) ve (Mest) denilir. Türkler pa-
buçlarıyla sokağa çıkıp işlerini görürler; elverine dönün
ce hiç el değdirmeden onları çıkarıp merdivenin altın
daki toprak avluda bırakırlar ve ahşap olan merdivenin 
ilk basamağına bile koymazlar. Yalnız mestleriyle yuka
rı çıkarlar ve ev içinde giyecekleri terliklerini sofanın 
kapusunda bulurlar. 

Evde en mutlak bir siikût hüküm sürer; ne kediye. 
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ne köpeğe tesadüf edilebilir. Kanaryanın keskin sesi, bül
bülün ahenkli nağmeleri, papağanın muttarit ve nahoş 
çığlığı hiç bir zaman duyulmaz. Hele o mülevves maymu
nun ismi'zamlarıyla yorucu hareketlerine kat'iyyen tesa
düf edilmez. Müslüman-Türk bu hayvanlara' tahammül 
edemez; bunların pislikleri clöşeme taJıtalarını kirletip 
temizliği İhlâl edebilir; seslerinin de namaz sükûnuna 
halel vermek ihtimâli vardır. Bununla beraber Türkler 
tarla-kuşu ve bülbül seslerinden hoşlanırlar, ama o kuş
ların kafeste olmadıkları zamanki serbest ötüşlerini sever
lere. 

Yukardaki izahat içinde işareti geçen haşiye de şöy
ledir: 

«Feni ordu teşkilâtının tatbikinden itibaren inşâ 
edilmiş olan büyük kışlaların yanında Türk hükümeti 
askerî hastaJıaneler te'sis etmiştir. Bir gün Üsküdar has-
tahânesinde vazifesi olan bir Frenk hekimi görmiye git
tim; bana koğuşlarını gezdirdi; çok iyi bakıldığına dik
kat ettim; fakat en fazla hayran olduğum cihet, takri
ben kırkı bulan hastaların fevkalâde olan vücut temizli
ğiydi. 

Kışlaların ya içinde, yahut yanı-başında mutlaka bir 
cami ile bir hamam vardır; hasta askerler, vücutlannda 
takat oldukça bunlara devam etmemeyi cinayet sayar
lar». 

Türklerden hiç hoşlanmayan (Henrl Mathieu) nün 
«La Turquie et ses differents peuples» ismindeki iki cilt
lik eserinin 1857 Paris tab'mm ikinci cildinin 51 inci sa
hifesinde eski Türk kanâatkârhğmdan şöyle bahsedilir: 

^Kanaatkârlık Türk meziyyetlerindendir: Fakat bu
nun höyle olması, içlerinde hiç bir obur veya sarhoş yok 
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mânâsına gelir zannedilmemelidir. Türkler umumiyyetle 
aza kanâat ederler ve mdhrûmiyyetlere kolay katlanır
lar». 

Bu düşman müellifin nazarmda Türkün temizliği bi
le kusurdur; ayni eserin 61 inci sahifesinde onu da şöyle 
anlâtu:: 

«Hareketsiz bir minder hayatiyle sık sık hamama 
gitmek âdeti Türklerin tenlerini gevşetmekte ve vücut
larına semizlik isti'dâdı vermektedir. Halvetlerin yüksek 
hararet dereceleri Jıer sefer beş altı saat kalmalarına mâ
ni' değildir. Bu i'tiyad ciltlerinin mesâmâtvm niJıayet 
gözle görülebilecek derecelerde büyütmektedir. Ensâcın 
o Jcadar zorla genişlemesi vücutlarının şeklini çok çabuk 
bozmakta ve ihtiyarlıktan evvel düşkünlüğe sebeb ölmaJc-
tadır». 

Bımdan evvel de bahsi geçen İtalyan üdebâsmdan 
(Edmondo de Amicis) in «Constantinople» ismiyle Fran
sızcaya terceme edilen eserinin 1883 Paris tab'mm 420 
inci sahifesinde de eski Türk temizliği şöyle hulâsa edil
mektedir: 

« . . . Yüzler, eller, ayaklar, ter-temiz; yamalı kıyafet 
pek az ve hele Jdrlisi hemen hiç yok; bütün içtimâi sınıf
lar arasında umumî ve müteJcabil bir hürmet ve riâyet 
manzarası göze çarpıyor». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz Garp menbâla-
nndaki mühim noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Eski Türk temizliğinin esası, İslâmm nezâfeti 
imandan addeden düsturudur. 

2 — İşte bundan dolayı hiç bir smıf ve zümre farkı 
ohnaksızm bütün Türkler son derece temiz insanlardır. 
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3 — Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ara sura zuhur 
eden yebâ vesaire gibi sâri hastalıklar Türk milletini bil
miyen ve yalnız düşmanlık hislerine kapılan eski Avrupa 
halkı tarafmdaı^ Türklerin kirlilikleriyle te'vil ve izah 
edilmişse de, Türkiye'ye gelip tetkiklerde bulunan sey
yahlarla müdekkikler o gibi te'villerin tamamiyle yanlış 
olduğunu seyâhatnâmeleriyle tedkiknâmelerinde uzun 
uzadıya izah etmişler ve bu izâhât içinde bilhassa şu 
noktalan tebarüz ettirmişlerdir: 

4 — Eski Türk i'tikadmca nezâfet iman esaslarm-
dan olmak itibariyle, maddî temizlik ayni zamanda ma
nevî temizlik dernektir. 

5 — İşte bundan dolayı eski Türklerin kire taham
mülleri ohnadığı tesbit edilmiştir. 

6 — Günde beş vakit abdest alınmak suretiyle yüz
ler, eller, ayaklar ve ağızlar mütemadiyen temizlenir. 

7 — Haftada üç dört defa ve bâzan her gün hama
ma gidilerek bütün vücut yıkanıp temizlendiği için, bâzı 
Garp müellifleri temizliğin bu derecesini sıhhate muzır 
büe göstermişlerdir. 

8 — Tırnaklar, kıllar, tüyler ve saçlar muntazaman 
kesilir. 

9 — Yemeklerden evvel ve sonra ağızlarla eller 
mutlaka yıkamp temizlenir ve ondan sonra da gül sujm 
vesaire sürülür. 

10 — Köylerde bile lâ-akal birer hamam vardır. 
11 — Bütün Türk evleri son derece temizdir. Ayak-

kaplarıyla içeri girilmez; bunlar evin alt katmda ve 
merdivenlerin önünde çıkarılıp (Mest) denilen ve toprak
la temas etmiyen pabuçlarla 5mkan çıkılır. 

12 — Eve hayvan ve hattâ kuş bile sokulmaz. 
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13 — Resmî dâireler, dükkânlar, mağazalar, i'mâ-
lâthâneler, hamamlar vesâir müesseseler son derece te
mizdir. 

14 — Avrupa'da bütün sokaklar umumî helâ vaziye 
tinde olduğu halde, Türkiye'de ayrıca umumî helâ bina
ları kurulmuş ve bunlar ıson derece temiz tutulmuştur. 

15 —• Garplıların hastalık menbâlan pislikle obur
luk olduğu halde, temizliğiyle meşhur olan eski Türk ay
ni zamanda kanaatkar olduğu için bir çok hastahklar' 
eski Türkiye'de meçhul kahnış ve işte bundan dolayı 
Türklerin uzun ömürlü olmalanna mukabil Avrupalılar 
çok erken ölecek hâle gelmişlerdir. 

16 — İğrenme bilmiyen kirli Avrupalılar köpekleri
nin yedikleri kaplarda kendileri de yemeklerini yemekten 
çekinmedikleri için, eski Türkler Frenklere (Köpekler) 
lâkabını takmışlardır. 

17 — Aza kanâati millî bir an'ane hâline getirmiş 
olan eski Türkler mi'delerini boş bırakmamakla iktifa 
ederler, karma karışık yemekler yemezler, mugaddi mad
deleri tercih ederler, sabahları hafif bir kahvaltı ile ikti
fa ettikten sonra öğle vakti yalmz yemiş yerler, ikindi 
vaktini hafif şeylerle geçirirler ve ancak akşamlan mun
tazam yemek yemiye rağbet ederlerdi. 

18 — Eski Türkler uzun boylu, güzel yapılı ve kuv
vetli adamlardı: Bunun sebebi temizhkleriyle kanâatkâr-
lıklanydı; işte bundan dolayı pis ve obur Avrupa'nın tek 
bir şehrinde bile bütün Türkiye'den daha çok sakat ve 
hiçimsiz insanlar vardı. 

19 — işte bütün bunlardan dolayı eski Türkler dün
yanın en temiz ve en kanaatkar milleti sayılmıştır. 
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Kaza ve kadere iman İslâm esaslarmdandır: Bütün 
ruhiyle mü'min olan ve imânı uğunmda asırlarca can ve
rip kan döken eski Türkün mukadderata boyun iğip te
vekkül etmesi işte bundandır; fakat bu tevekkül, her şe
yi Allâhtan bekleyip oturmakla neticelenen menfî bir his 
değildir: Tahakkuk etmiş hâdiselerin karşısında duyulan 
bir tevekküldür. İşte bundan dolayı eski Türkler başla
rına gelen felâketlerin karşısında Avrupalılar kadar mü
teessir olmamışlar ve hepsmi AUâhm takdirine bağladık
ları için sükûnetlerini dâima muhafaza etmişlerdir. Garp 
menbâlarında eski Türk ruhunun bu hususiyyeti hak
kında da bir çok izahata tesadüf edilir. 

(J. B. Tavemier) nin «Nouvelle relation de I'int6-
rleur du serrail du Grand-Seigneur» ismindeki eserinin 
1678 Amsterdam' tab'mm 171 inci sahifesinde eski Tür
kün bu hâlet-i rûhiyyesi şöyle tasvir edilir: 

«.Türkler kazâ ve kaderin değişmiyeceğine ve mukad
derattan kurtıdmak imkânı olmadığına imân ettikleri 
için, ölüme kar§t adetâ hissiz denilecek kadar metanet 
gösterirler». 

Fransa'nın istanbul sefareti kâtiplerinden (Sieur de 
la Croix) mn «Memoires» ismiyle 1684 tarihinde Paris'-

MUKADDERATA İ M A N L A TEVEKKÜLDEN 
MÜTEVELLİT ŞECAAT VE İSTİKBÂL 

ENDİŞESİZLİĞİ 
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de neşredilmiş olan iki ciltlik hâtırâtmm birinci cildinin 
225-226 mcı sahifelerinde de bu mesele şöyle anlatılır: 

«Türkler üzerinde büyük bir te'siri bulunan kazâ ve 
kader meselesi muhtelif telâkkilere tâbi'dir: Bâzıları Al
lâhm takdiriyle hilkatte her şeyin iyi ve kötü olarak ya
ratılmış ve Levh-Umahfûz'da Cenâb-ı Hakkın iyileri sev
diği ve kötülere tahammül ettiği yazılmış olmak itibariy
le insanların mukadderatını îlm-i ezelîsiyle tâyin etmiş 
olduğundan bahsederler. Bâzıları da Allâhm insanlara 
iyilikle kötülüğü tefrik hâssasını bahşetmiş olmak itiba
riyle hangisini isterlerse onu tercih etmekte muhayyer 
bırakmış olduğuna ve işte bunda/n dolayı akıbetleri amel
lerinin iyiliğine ve kötülüğüne göre taayyüm edeceğine 
nazaran cennetlik veya cehennemlik olmak Âdem-evlâdu 
nm elinde bulunduğuna inanırlar. 

En mütebahhir âlimler her şeyin îrâde-i îlâhiyye İle 
muhakkak bir akıbete isal edilmekte olduğuna, insanın 
kendi nefsine karşı hiç bir nüfuz ve kudreti olmadığına 
kaani'dirler; irâde-i cüz-iyyeyi inkâr ederler ve eğer Al
lah fenalıkların işlenmesine imkân vermek istemeseydi, 
her şeyin Kaadir-i-Mutlak Halikı olmak itibarile mani' 
olmak yed-i kudretinde bulunduğunu te'min ederler. Bu 
zümreye (Cebriyyûn) denilir: Gayet âlim adamlardır; 
dine şüpheler sokulacağından korkulduğu için, diğer âlim
lerin bunlarla münâkaşa etmeleri men'edilmiştir». 

Meşhur (Comte de Marsigli) nin «L'etat militaire de 
I'Empire ottoman, ses progres et sa decadence» ismindeki 
eserinin 1732 La Haye tab'mm birinci cildinin 41 inci sa
hifesinde de şöyle bir fıkra vardır: 

«Her Inrinin kendi hâline göre tâliin aksiliklerine 
tahammül etmesi bakımmdan Türklerin hiç bir millet 
içinde emsali yoktur. Daha dün vezâret makamında bu-



170 

lunan bir kimse bugün makamiyle iktidarından mahrum 
kalsa da iki üç uşaktan başka maiyyeti kalmasa bile, 
menkûbiyyetini fevkalâde bir lâkaydî ile karşılar ve fe
lâketini Allâhm iradesiyle kaderinin fenalığına atfeder. 
Falcat ondan sonra ekseriyyetle olduğu gibi makamına 
iade edilecek olursa, sanki hiç bir menkûbiyyete uğra
mamış gibi eski ihtişamını derhal ıhyâ eder». 

Türkiye'ye ihânetiyle meşlıur Boğdan beyi (Demet-
rius Cantimir) in «Histoire de I'Empire ottoman» ismiyle 
Fransızcaya terceme edilmiş olan Osmanlı tarihinin 1743 
Paris tab'ınm birinci cildinin 45 inci sahifesinde de şu 
izâhâtâ tesadüf ediür: 

«Türkler kazâ ve kader hissiyle meşbû' olduklan 
için, insanm elmas kadar sağlam ve aşınmaz olsa bile 
mukadderatın hükmünden kurtulamıyaoağma inanırlar, 
içlerinde biraz münevver hiç bir kimse yoktur ki, herke
sin eceli alnında yazılı olduğuna ve insan gözüyle okuna-
mıyacak olan bu yazıyı Allâhm kendi eliyle yazmış ol
duğuna imân etmesin; işte bundan âcilayı şu sözler ağız
larından hiç düşmez (Müellif bu sözleri Lâtin harfleriyle 
Türkçe yazmıştır): 

— Başta yazılmış öUm gelmek vâcibdür. 
— Akacak kan damarda durmaz. 
— Takdir tedbiri bozar. 
Her şeyi Allah takdir etmiştir ve bütün mukaddera

tı miadında tahakkuk edecektir». 
(Joseph-Eugene Beauvoisins) in «Notice sur la Cour 

du Grand-Seigneur» ismindeki eserinin 1809 Paris tab'
ınm 141-142 inci sahifelerinde de şu kayde tesadüf edil
mektedir: 
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«Kur'âmn gayet vazıh surette tesbit ettiği kazâ ve 
kader akidesi Osmanlı ordularının şecaatini tahrik ede
rek Türk askerlerini şâyân-ı hayret yiğitliklerle kahra-
Tnarüıklara sevkeder. Asker hücuma kalktığı veyahut 
tehlikeli bir savaşa çıktığı sırada (Allah, AUah!) diye 
THiğırır». 

(A. L. Castellan) m bundan evvel de bahsi geçen 
«Letters sur la Gr^ce, I'Hellespont et Constantinople» is
mindeki eserinin 1811 Paris tab'mm ikinci cildinin 229 -
230 uncu sahifelerinde de §u izahata tesadüf edilir: 

«Kazâ ve kader akidesi Türklerin zihninde kökleş
miştir: Bu bâtıl i'tikada körükörüne tâbi' oldukları ma
lûmdur (!): Çok defa bu akide onlarda şecaat yerine ge
çer, sebat ve metanetlerini artırır, ölümü bile tevekkülle 
göze almalarını sebeb olur; işte bundan dolayı gözle gö
rülecek kadar muhakkak tehlikeler bile onlan yildırmaz; 
ateşlerin içine, düşman süngülerinin üstüne atılıp bütün 
vücutları delik deşik olduktan sonra bile, eğer henüz 
ecelleri geldiğine kaani' değilseler hayatlarından ümit 
kesmezler: 

Kellesini getirene mükâfat ilân edilen bir mücrim 
ilk andaki korku hissine kapılarak kaçmış yahut bir ye
re saklanmış mıdır? Çok defa takdir-i İlâhîyi hatırlayıp 
mukadderatın elinden kurtıdamıyacağına hükmederek 
kendiliğinden ortaya çıkar. Bir Osmanlı-Türkünün haya
tım emniyet, altına almak için yabancı memleketlere il
ticası bile enderdir: Çünki günlerinin sayılı olduğunu bi
lir; dünyanın öbür ucunda bile osa pâdişâhın infikami 
gelip kendisini bulacağına emindir; onun için efendisinin 
emirleri onun nazarında Takdîr-i Ezel kadar mukaddes
tir; kemendi getiren çavuşa boynunu uzatır; idam ferma
nını hürmet ve sükûnetle öpüp başına koyar ve gene ayni 
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sükûnetle vebadan ölen arkadaşvmn boynuna sanitp on
dan kendisine hastalık geçtiği halde eğer ainmda yazık 
değilse ölmiyeceğini iddia eder. 

Pâdişâh bile bu akla sığmaz akideden masun kalmış 
değildir: Bir ihtilâl olmuş da tahtından mı indirilmiştir? 
Şeyh-ül-tslâmıh fetvası kendisine takdim edildiği zaman: 

— Allâhm emri ne ise o olur! 
demekle iktifa ederek büyük bir sükûn içinde tahtından 
inip hapsedileceği ve belki de öldürüleceği dâireye doğru 
ayni huzur ve sükûn içinde yürüyüp gider». 

İngiliz müelliflerinden (Th, Thornton) mı «Etat ac
tuel de la Turguie» ismiyle Fransızcaya terceme edilen 
iki ciltlik eserinin 1812 Paris tab'ınm ikinci cildinin 
260-261 inci sahifelerinde de mesele şöyle izah edilir: 

«Kazâ ve kader akidesi Osmanlı ordularının muvaf-
fakıyyetleriyle teeyyüd ettikçe bir kahramanlık menbaı 
sayılarak büyük bir itibar görmekteydi ve işte bundan 
dolayı bilhassa askere şevk ve gayret veren bir âmil te
lâkki edilirdi. Her halde bu akideyi kabul eden memle
ketlerde hükümetler ordu toplayıp tahşid ederlerken bu
nun çok müessir bir Icuvvet olduğu muhakkaktır, çümki 
insanları harp meydanına davet ederken bu akideden her 
türlü mukavemetleri kıran deliller elde edilmektedir. Fa
kat korkak bir inşam harp cephesinde ordugâhtan veya
hut kışladan daha fazla tehlikeye veyahut ölüme mâruz 
olmaâığma ikna' etmekte bumun kat'î bir te'siri olabile
ceğinde mütereddidim. 

Harekâtın en hararetli devrinde ve bilhassa muvaf-
fakıyyetlerinin te'siri altında bulunan askerlere şevk ve 
gayret verebilecek en mühim âmil sırf kendi vaziyetleri
dir. Eğer bozgundan bozguna uğrayarak mâneviyyatları 
kırıldığı ve sarsılmaz bir mukavemet karşısında ye^se 
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düştükleri zaman kazâ Ve kader akidesi mütemadiyen 
gayretlerini tâzeliyebilseydi, o millî i'tikad her halde bü
yük bir kıymeti hâiz olabilirdi. Fakat bunun tamamiyle 
aksine olarak ölüm tehlikesinin kat'iyyetiyle hayatımızın 
sonuna erdiğimiz hakkında hâsıl ettiğimiz kat'î lamâat, 
bizi ecele karşı mukavemetten ziyâde mevcudiyyetimizi 
idâme için gayretimizi gevşetmekle neticelenmektedir. 
Filhakika din bize insanların alın yazıları hem kendileri 
için, hem bütün fâniler için okunmaz bir yazı olduğunu 
öğretiyor: Fakat yeis anlarında herkes o yazıyı sökebil-
diğine kaani'dir. Yetiiçeriler üç neticesiz hücumdan son
ra mukadderata karşı harbettiklerine hükmettikleri için, 
dördüncü bir hücuma mecbur edilmeleri meşru görülme
miştir». 

MüelHf bu İndî mülâhazalannı serdederken, son fık
rasında bahsettiği Yeniçerilerin Türk olmadıklarını her 
nedense unutmuştur! 

(J. - R. Durdent) m bundan evvel de bir iki kere bah
si geçen «Beautes de I'histoire de Turquîe» ismindeki 
eserinin 1818 Paris tab'mm 468-469 uncu sahifelerinde 
eski Türkün kazâ ve kader i'tikadmdan şöyle bahsedilir: 

« . . . Bu i'tikad çok defa Türkleri pek şâyân-ı-teessüf 
bir atâlet ve ihmâl içinde bırakmaktadır. Meselâ netice 
itibariyle Takdîr-i-îlâhinin bir tecellisi saydıkları yan
gınları söndürmekten çekindikleri belki bin defa görül
müş bir hâldir. Bu meş'um i'tikatlardan bugün artık kıs
men olsun kurtulmuşlardır; fakat memleketlerinin ma
hallî hususiyyetleri hâline gelen sârî hastalıklara karşı 
pek az tedbir ittihâzında hâlâ berdevamdırlar. Vebalıla
rın elbiselerini hiç çekinmeden hâlâ kullanırlar ve bunu 
şöyle izah ederler: 

— Veba, meleklerin insan gözüne görünmeden siyah 
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ve beyaz kargılarla vurdukları darbelerden müteveiUttir; 
beyaz kargı darbesi yiyenin Ölmesi kabil değildir; siyah 
kargı darbesini yemiş bir kimsenin de kurtulmasına im
kân yoktur! 

Hatt-irhareketlerini işte bu gibi herzelere göre tâyin 
ettikleri için, gerek veba salgınlarında, gerek yüzlerce 
mümasil vaziyetlerde Türkler zekâca en iptidaî cemâat
lerden pek az üstün görünürler». 

Bu müellif de yukanki ifâdesinde yalnız inhitat dev
rinin bâtıl i'tikatlanm esas ittihâz etmektedir. Ayni te
lâkkiye (Amedee İJaubert) de de tesadüf edüir: Bu meş
hur müellifin de «Voyage en Armenie et en Perse» ismin
deki eserinin 1821 Paris tab'mm 317-318 inci sahifelerin
de şöyle bir mülâhaza vardır: 

«.Türklerle Acemler kazâ ve kadere inanmakta müş
terek olmakla beraber. Acemler bu akideye Türkler ka
dar körkörime kapılmazlar: İşte bundan dolayı Türkler 
hep âtıl ve hareketsiz yaşarlar». 

Bununla beraber, ayrü müellif ayni eserinin 318 inci 
sahifesinde ve bu ilk ifâdesinden bir kaç satır sonra ken
di sözünü işte şöyle nakzetmiştir: 

«Fal, sihir ve büyü gibi şeyler Kur'anda kafiyyet 
ve şiddetle men'edilmiş olmakla beraber, istikbâlin söz
de keşfine âît san'at İran'da çok rağbet görmektedir. §âh 
ile şehzadelerin ve mühim şahsiyyetlerin yanlarında dâi
ma müneccimler vard/ır. Bütün bunlar Takdîr-i-lîâhînin 
çok defa mer'i ve kafi işaretlerle tezahür ettiğine kuv
vetle iman ederler. Türkiye'de ise çılgmlikta o kadar ile
ri gidilmez!». 

Doktor (A. Brayer) nin «Neuf annes â Constanti-
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nople» ismindeki iki ciltlik eserinin birinci cildinin 312-
314 üncü sahifelerinde de mesele şöyle izah edilir: 

« — İnsanlar ecellerini ne bir saat geciktirebilirler, 
ne de bir saat evveline alabilirler. Allah ne yazdıysa o 
olur. Başvmza ne gelirse Allâhm takdiriyle gelir. Ba§ı-
mza gelen bütün felâketler min-el-ezel Levh-i-Mahfûza 
yazılmış olduğu için gelmiştir. 

Fertlere âit hükümler işte bunlar ve milletlere âid 
olanlar da şunlardır: 

— Hiç bir kavm inkıraz âmnı tesri' veya te'hir ede
mez. Her milletin eceli vardır: O ecel ne bir lâhza öne 
alınabilir, ne bir lâhza geciktirilir. 

Hakikî mü'minin kalbinde Adâlet-i tlâhiyyenin yu-
muşayabileceği hakkmda hiç bir ümit bırakmak istemi
yen Kur'ân işte şu hükmü de ilâve etmektedir: 

— Cenâb-ı Hak takdir-i-llâhîsini hiç bir zaman ge
ri almaz. 

Bu kadar vazıh âyetler karşısında, MilslÜTnan-Türk 
nasıl olur da bunların lâ-yühtîliğinden şüphe edebilir? 
Etrafında ne varsa hepsinde bunların delilini görmekte
dir: Biri zengin, diğeri fakirdir; beriki genç ölür, öteki 
ihtiyarlığın son devrini bulduktan sonra can verir; ada
mın biri hiçlikten en büyük makamlara yükselir, bir di
ğeri de azametin evc-i-bâlâsmdan sefaletin en derin di
bine yuvarlanır; filân kadm velû4dur, filancası da kı
sırdır. 

Böyle bir vaziyette insan ne yapabilir? Elinden ge
len, sessiz sodasız kazaya rızâdan ibarettir. İşte bundan 
dolayı Müslüman-Türk son derece mütevekkildir. Bütün 
servetinin tek bir yangında kül olup gittiğini hiç sızlan
madan seyreder: Halbuki yanı-başmdaki Frenk, Ermeni, 
Rum yahut Yahudi ye'sinden çtğliklar koparır ve hâttâ 
bâzan bir kaç parça eşya kurtarayım derken alevlerin 
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içinde mahvölup gider. Müslüman-Türk sebeb-i hayatı 
olan anasıyla babasının, sevgili karısının veyahut ihti
yarlık günlerinin son ümitleri olan çocuklarmm kuca
ğında can verdiklerini gördüğü halde ne göz. yaşları dö
ker, ne içini çeker ve hattâ ne de ağzından bir teessür sı
zıltısı çıkarır; çünki öyle davranacak olursa Mukaddera
ta karşı gelmiş olacağını takdir eder. Er meydanlarında 
şecaatinin mükâfatı Olarak zafer kazanacak olursa, yal
nız Allâha şükretmekle iktifa eder. Fakat muzafferiyyet 
ümitleri uzun ve acı muvaffakıyyetsizliklerle kırıldığı 
takdirde, felâketini Allâhm eliyle olmuş sayar. Vuruşur 
ve şehid olur; artık vazifesini yapmıştır; üst tarafı ken
di elinde değildir: Yalnız öteki dünyada rhükâfâtınm ha
zır olduğundan emindir». 

(Henri Mathieu) nün «La Turquie et ses differents 
peuples» ismindeki iki ciltlik eserinin 1857 Paris,tab'mm 
ikinci cildinin 71-72 inci sahifelerinde İslâmiyyette mis
kince bir tevekkül ohnadığı şöyle izah edilir: 

«Müslüman dininin ismi olan (İslâm) kelimesi (Al
lâhm irâdesine teslim olmak) mânâsına gelir ve Şark 
tevekküJcülüğünü kat'iyyen tecviz etmez. Bütün dinler
de olduğu gibi Kur'anda da mevcud olan TaJcdîr-i-llâht 
esası ancak AUâhm ilm-i my-tlakmın ifadesidir. Islâmiy* 
yette hiç bir zaman tevekkülcülük telkin edilmemiştir ve 
işte bundan dolayı İslâm ulemâsı arasında, iâde-i^ cüz'-
iyyenin inkârının dalâlet gösteren akide ümumiyyetle ka
bul edilen bedihiyyâttandır. Bununla beraber Kazâ ve 
Kader i'tikadınm Hıristiyarüardan ziyâde Müslümanlar 
üzerinde te'siri vardır; fakat menşei cehaletle eski an'-
anelerdir: TevekkiUcü olan İslâm akidesi değil, halkın 
iptidaîliğidir». 

Bü müellifin soıi cümlesinde bahsettiği iptidaîlik, 
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yukarda bahsettiğimiz üıhitat zihniyetinin bir tecellisin
den başka bir şey değildir. 

(Edmondo de Amicis) in «Constantinople» ismiyle 
İtalyancadan Fransızcaya terceme edilen meşhur eseri
nin 1883 Paris tab'mın 423-424 üncü sahifelerinde de şu 
mütâlâalara tesadüf edilir: 

«Türkün nazarında her şey mukadderdir; insan mu
kadderatın elinde bir âletten ibarettir; beşerî şeylere 
Levh-i-Mahfuz'da yazılı olan istikametten ayrı bir cere
yan vermiye çalışmak nafiledir; yeryüzü bir kervansa
raydır; Allah insan denilen mahlûku oraya uğrayıp ken
disine ibâdet etmek ve eserlerine hayran olmak için ya
ratmıştır; Allâhm işine karışmamalıyız; düşecek şeyin 
düşmesine, geçecek şeyin geçmesine müdâhale etmeme
liyiz; tamir için uğraşmamalı, muhafaza için yorulma-
malıyız. îşte böylece Türkün en büyük gayesi huzur ve 
sükûndan ibaret olduğu için, hayatının o sakin ahengini 
ihlâl edebilecek her türlü sarsıntıdan a'zamî bir takay
yüd ve i'tinâ ile sakınır. Gene ondan dolayı içinde ne öğ
renmek hırsı, ne kazanç humması, ne seyahat iptilâsı, ne 
de aşkm ve ihtirasın o muğlak ve doyup kanmaz gale
yanları vardır! Bizlerin mütemadiyen çalışmak suretiy
le te'minine uğraştığmız bir sürü fikrî ve cismânî ihti
yaçlarımızı hissetmiyen Türk,- bizim neden dolayı o ka
dar çalıştığımızı bile anlayacak vaziyette değildir: Onun 
telâkkisince bizim bu hâlimiz zihnimizin marazî bir da
lâletini gösterir. 

Türkün nazarında her türlü yorgunluğun son hedefi 
kendisinin hiç yorulmadan zevkini sürdüğü huzur ve sü
kûndan ibaret olmak itibariyle, o hedefe kendi tâkib et
tiği düz ve kısa yoldan varmak kendisince daha mâkul 
ve daha faydalıdır. Avrupa milletlerinin fikir ve söz sâ-

Eflkl Türk Seciyye ve Ahlâkı — 12 
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halarında sarfettiMeri büyük gayret onun nazarında bir 
nevi çocukluktan başka bir şey değildir, çünki onun te
lâkkisince kendi ideal saadetine nisbetle o gibi gayretle
rin bütün semereleri gölgede kalacak şeylerdir. Türk 
çalışmadığı için zatnan kıy^neti şuurundan mahrumdur; 
işte bu mahrumiyyetinden dolayı hiç bir şey istemiye ve 
beşer fikrinin insâniyyetle hayatı terakkiye götürecek 
keşiflerini takdire kudreti yoktur. însam terkettiği yer
den daha mes'ut yaşayabileceği bir şehre isâl etmedikten 
sonra, demir-yolunun bile ne ise yarayabileceğini düşü
nebilecek kırattadır. 

İstikbâl endişesinin vâhîliğini öğreten kcızâ ve kader 
kanunu. Türkün muîtakkak ve ânî istifâdesini te'min eden 
şeylerden başka hiç bir nesneye ehemmiyet vermemesine 
sebeb olmaktadır. İşte bundan dolayı Avrupalı ileriyi gör
dükçe, ikmâline şâhid olamıyacağı bir binanın plânını 
hazırlaytpr temelini attıkça, uzak ve meşkûk bir hedef 
uğruna olanca kuvvetini sarfedip huzur ve rahatını boz
dukça Türkün nazarında bir hayalperestten başka bir şey 
değildir». 

Bu Türk düşmanı müellifin Türk zihniyetini «tâmir 
için uğraşmamalı, muhafaza için yorulmamalı» gibi ifti
ralarla lekelemiye teşebbüsü m'aptezel bir hezeyandan 
başka bir şey değildir: İnhitat devrinin en kara günlerin
de bile Türk milleti hiç bir zaman öyle düşünmemiş ve 
öyle hareket etmemiştir. Zâten bütün diğer müelliflerin 
ifâdeleri bu hezeyanların mâhiyetini meydana çıkara
cak kadar vazıh ve kafidir. 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlarm baş-
hca mühim noktalan şöyle sıralanabilir: 

1 — İslâmiyyet eski Şark tevekkülcülüğünü telkm 
etmemiştir: İslâm tevekkülü, vukua gelen bir felâket kar-
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Bismda sebat, ve metanetten ibarettir ve bu da «Kazaya 
rızâ» şeklinde ifâde edilir. 

2 — Kazâ ve kadere, yâni mukadderata iman İs
lâm' esaslanndandır: Bu ulvî iman eski Türke her türlü 
felâket ve musibet ve hattâ ölüm karşısında büe sükû
net ve metanet telkin etmiştir. 

3 — İşte bundan dolayı bir çok Garp müellifleri ta
hin aksiliklerine mukavemette Türk milletinin hiç bir 
misli olmadığına hükmetmişlerdir. 

4 — Takdîr-i İlâhiye imânın bir neticesi de tehlike
ye karşı cesaret ve metanettir. 

5 — İlal'edilen pâdişâhların bile akıbetlerini sükû
netle kabul etmeleri işte bu kazaya rızâ akidesinin neti
cesidir. 

6 — Ayni akide eski Türkün ruhundan matem ız-
tırâbmı tamamiyle sümiştir: Çünki ağlayıp sızlamak, 
mukadderata karşı isyan demektir. 

7 — Bu hâlet-i rûhi5^enin bir neticesi de atîden 
korkmamak, yâni istikbâl endişesi duymamaktır: Huzur 
i,çinde bir insan her halde sükûnetle çahşabihr. 

8 — Eski Türk askerinin şecaat ve celâdetinde baş
lıca âmil mukadderata imandır: Türk ordusunun şâyân-
1 hayret yiğitUkleriyle kahramanlıklarında Kazâ ve ka
der akidesinin te'siri bütün müeUifleri meşgul eden bir 
mevzu olmuştur. 

9 — Bütün bunlara rağmen Tevekkülcülüğün inhi
tat Türklerini atâlete sevketmiş olduğu da inkâr edüe-
mez: Fakat bu Tevekkülcülüğün İslâmiyyetteki Tevekkül 
esasiyle hiç bir alâkası yoktur. 



X I I I 

HAYVANLARLA AĞAÇLARA K A R Ş I ESKİ T Ü R K 
ŞEFKAT VE MERHAMETİ VE BUNDAN D O L A Y I 

AVCILIĞIN MENFUR SAYILMASI 

Bundan evvel de bir münâsebetle söylediğimiz gibi 
eski Türk şefkat ve merhameti yalnız insanlara değil, 
hayvanlarla ağaçlara ve hattâ umumiyyetle nebatata bi
le şâmil ohnuş ve dünya tarihinde misli görülmemiş ulvî 
ve âlemşümul bir histir. Hayvanlarla nebatları himaye 
için adetâ bir cemiyet kurulmuş ve bütün Türkler bu 
millî cemiyete âzâ olmuş gibidir. Bu mülî an'anemizden 
bahseden Garp menbâlârı pek büyük bir yekûn tuttuğu 
için, biz şimdi bunların bâzılanm gözden geçirip umumî 
bir fikir vermekle iktifa edeceğiz. 

On-yedinci asırda Türkiye'ye gelen (Du Loir) in «Les 
voyages du sieur Du Loir» ismindeki ki3Tnetli seyahatna
mesinin 1654 Paris tab'mm 192-193 üncü sahifelerinde 
mesele şöyle izah edilir: 

« . . . Buraya Jcadar gözden geçirdiğimiz Türle Jıayrât 
ve hasenatı son derece şâyân-t-tahdirdir; falcat hu Jıay-
râtm esâsı Hıristiyanlığa istinâd etmediği için (!) hatıl 
i'tikatların gülünç ifratlarına düşmeJctedir. Hayvanlara 
harsı tabiî hisler beslemek doğru olduğu Jıalde, hu hisleri 
dinî hir vazife derecesine çıkarmak ve hütün insanlık fa-
İlletlerinin ruhu olan o güzel fazilçti hayvanâta teşmil 
etmek doğru değildir. Onun için şimdi yazacağım satır
ları okuduktan sonra, yukarda medhettiğim Türklerle 
alay edecek olursanız sizi affedeceğim. 
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Türkiye'nin bâzı şehirlerinde kediler için yapılmış 
binalar bulunduğunu, gıdaları için vakıflar te'sis edildi
ğini ve o asil ailelerin hizmetlerinde bulunup ziyafet iş
lerinde çalışmak üzere vekilharçlarla uşaklar bulundu
ğunu görüp gülmiyecek insan var mıdır? 

Atları ağır yüklerinden kurtarmak suretiyle gös
terdikleri insâniyyeti ve Türk Adliyesinin hayvanlara 
tahammüllerinden fazla yük taşıtanlara karşı o yükleri 
kendi sırtlarında taşımak cezâsvm tâyin eden kararna
melerini takbih edecek değilim. Eğer Türkler zencirler 
içinde merhametsizce inlettikleri esirlere karşı da ayni 
şefkati göstermiş olsalardı, tıpkı eski zamanların büyük 
feylesuflanndan birinin bir balıkçı ağındaki balıkların 
hepsini birden satm alıp hemen denize dökmesini hatır
latacak surette onların da kafesteki kuşları âzâd etmele
rine, bunların öldürülmelerini tecviz etmeyişlerine ve bil
hassa istanbul'da çok büyük bir alâka gösterilen kumru
lara dokunulmasını istemeyişlerine hiç i'tirâz etmezdim. 
Fakat bu vaziyete rağmen bir çok kibar adamların bü
yük meydanlarda kediler için ciğer vesaire satan kebapçı 
dükkânlarından kebap alıp tam hayvanların yiyecek is
tedikleri saatte kendi elleriyle dağıtmalarını tamamiyle 
gülünç sayarım. Her halde Türkler o nankör hayvanlara 
karşı o kadar şefkat göstereceklerine, insanlara son de
rece sâdık olan ve gördükleri iyilikleri hiç bir zaman 
unutmayan köpeklere karşı biraz daha müşfik olsalardı, 
daha doğru hareket etmiş olurlardı (Bütün diğer Garp 
müellifleri Türklerin köpeklere en iyi toakan millet oldu
ğunda müttefiktir!). Hâlbuki köpekler için ev ya/pmadik-
tan başka, onları kendi evlerine bile kabul etmezler ve 
bilhassa veba zamanlarında gûyâ felâketlerine onlar se
beb olmuş gibi her rast geldikleri yerde zavallı hayvan
ları öldürüler ve o bîçâre felek düşkünlerini Allâhm ga-
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zabından ziyâde Peygamberlerinin nefretine hurban ede
rek vebadan kurtulacaklarına inanırlar». 

(Bütün menbâlarda köpeklerin veba naklettiğinden bah
sedilir) . 

Bununla beraber, bâzikırı bütün hayvanlara İmrşı 
besledikleri fıtrî şefkat hissine kamImMktan kendilerini 
alamadıkları için, yavruları olan köpekleri barındırmak 
üzere sokaklarda kulübeler yaparlar ve gıdalarının te'mi
nine de bilhassa i'tinâ ederler. 

îşte bu suretle Türklerin en iyi kalplileri, Ice'ndileri-
ne Cennet kapularını açacak bir çok sevaplar İcazandik-
îarmı zannederler.» 

Fidye-i necat vererek esirler kurtarmak için istan
bul'a gelmiş olan (Pere Jehannot) iısminde bir rahibin 
«Voyage de Constantinople pour le rachat des captifs» 
ismindeki eserinin 1732 Paris tab'mm 316-317 inci sahi
felerinde' köpekler için yapılan vakıflardan şöyle bahse
dilir: 

«Türkler, murdar saydıkları için hiç bir zaman ev
lerine sokmadıkları sokak köpeklerinin açlıktan sıkıntı 
çekmelerine veyahut telef olmalarına meydan vermemek 
üzere her gün bu hayvanlara bir mikdar et dağıtılması 
için vasiyetnamelerinde kasaplara bir mıkdar para tahsis 
ederler: Sokaklarda sadaka istiyen fakirlerle sakatların 
ilıUyaçlarım bildikleri halde, köpeklere et dağıttırmakla 
sevâb işlemiş olacaklarına inanırlar». 

Bu müellif sokaklarda sadaka istiyen fakirlerden 
bahsetmekle büyük bir zühule düşmüştür: İlerde görece
ğimiz gibi, eski Türkiye'de dilenci yoktur. 

Gene ayni menbam 317 inci sahifesinde de şu kayde 
tesadüf ediUr: 
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«.Kafes içinde kuşlar satm uhp âzâd etmeyi sevap 
saydıkları halde hir çok esirleri zencir altında, tutarlar». 

Fransız rahibi bu iddiasında da siyasî ve askerî bir 
meseleyle halkın kuşlara karşı gösterdiği şefkati birbiri
ne karıştırarak papazlık hissine kapılmaktadır. 

Gene ayni menbam ayni sahifesinde ağaçlar mesele
sinden de şöyle bahsedilir: 

«Sevdikleri ağaçların kurumasına meydan vermemek 
üzere sulanıp hakılmalarını te'min için vakıflar te'sisbıi 
de sevap sayarlar». 

(Comte de Marsigli) nin (tL'etat militaire de I'Empi
re ottoman, ses progres et sa decadence» ismindeki meş
hur eserinin 1732 La Haye tab'mm birinci cildinin 35 in
ci sahifesinde eski Türklerin avdan hoşlanmayışları şöy
le izah edilir: 

«Türkler arasında avcılık pek az revaçtadır: O da 
tavşanın peşine köpek salmaktan iharettir. Bununla be
raber Sultan Mehmet ( = A v c ı lâkabiyle meşhur Dördün
cü Sultan Mehmet) büyük bir a/ocıydı; hattâ bİrüercesini 
birden harekete getirip^ ormanları taratmak suretiyle 
Hıristiyanlan çok raJıî'^ız ederdi. Buna rcğmen. bütün 
av üç dört geyik yahut yaban domuzuna ve hattâ bâzan 
da hir kaç ayıya münhasır kakr ve onlar da Edime sa
rayına nakledilirdi. 

Türkler uçan kuşa ateş etmesini hiç bilmezler; onun 
için imparatorun kendilerinden zaptettiği memleketler
de hir çok av kuşları bulunmuştur». 

Meşhur seyyah (Comeille Le Bruyn) in «Voyages 
de Comeille Le Bruyn par la Moscovie, en Perse et aux 
İndes orientales» ismindeki beş ciltlik büyük seyâhatnâ-
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meşinin 1732 La Haye tab'mm birinci cildinin 358-362 in
ci sahifelerinde de eski Türkün hayvanlara karşı şefkat 
ve merhameti hakkında şu tafsilâta tesadüf edilmekte
dir: 

«Türklerin iyiliği yalnız insanlara münhasır kalma-
yvp hayvamlarla kuşlara bile şâmildir; içlerinden bâzıları 
pazar kurulan yerlere muntazaman devam edip satm al
dıkları kuşları hemen uçurarak âzâd ederler: Bunun se
bebi, Rûz-ı-Mahşer'de o kuşların ruhları huzûr-ı İlâhîye 
gelip insanlardan görmüş oldukları iyiliğe şehâdet ede
cekleri hakkında garip bir fikre zâhib olmalarıdır. 

Etleri yenilen hayvanları da mümkin olduğu kadar 
sür'atle kesmek âdetleridir: Bunun sebebi, o hayvanlara 
ıztırab çektirmek istememeleridir. Kümes hayvanlarının 
boyunlarını birdenbire kesip başlarım atıverirler; hir pi
renin iki tırnak arasında) öldürülmesini hile gaddarlık 
saydıkları için, parmaklarının arasında oğaladiktan son
ra ölüp ölmediğine bakmıyarak yere atarlar. Seyahatle
rimde ben bunu çok gördüm; sebehi de Türklerin bilhas
sa yaz mevsimlerinde her türlü kehleden salim kalmaya 
son derece i'tinâ etmeleridir. Her kesin içinde kehle araş-
tırmaktan çekinmemeleri, hizim Holânda gemicilerinin 
hdline benzetilebilir: Muaşeret kaidelerini hiç bir suretle 
ihlâl etmiyeceğine kaani' oldukları için, sohbet meclisle
rinde hile öyle yaparlar (Yalnız köylüler). 

Diğer hir kısım Türkler de köpeklere nafaka te'mi-
, ni için vasiyetnamelerinde bir mıkdar para tahsis eder
ler veyahut kendi hayatlarında fırıncılarla ' kasaplara 
köpekler için her hafta yahut her ay para verirler; bu 
gibi işleri der'uhde eden esnafın aldıkları parayı başka 
şeylere sarf edeceklerinden kat'iyyen endişe etmemelidir: 
O türlü sadakaların dağıtilmasım der'uhde edenler, mu-
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ayyen saatlerde etraflarına toplanan hir köpek sürüsüne 
sırayla et ve ekmek parçaları atarken dâimâ görülehilir. 

I 

(Müellif köpeklerin mahalle teşkilâtmı anlattıktan 
sonra sözüne §öyle devam etmektedir): 

... Galata'dan Beyoğlu'na gidip gelirken pek çok gör
düğüm hir manzara vardı: Sokak köpeklerinden hiri yav-
ruladığı zaman, etrafına konulan taşlarla hir nevi duvar 
kurulur, üstüne eski hir hasır veyahut haşka hirşey ka
patılır ve hu suretle gelip geçenlerin ayakları altında 
yavruların ezilmesi ve hattâ yağmur altında ıslanması 
önlenmiş olurdu. Hattâ hâzı kibar adamlar hile böyle bir 
emek sarfını şereflerine mugayir görmezler ve her gün 
hayvanların yiyeceklerini gönderirler». 

Bir hayli zaman Türk hizmetinde bulunmuş olan 
meşhur (Comte de Bonneval) in «Anecdotes venitiennes 
et turgues ou nouveaux memoires du comte de Bonneval» 
ismindeki eserinin 1740 Francfort tab'mın birinci cildi
nin 214 üncü sahifesinde de şu kayde tesadüf edilir: 

•«.Türkler kedi, köpek vesaire gibi başı boş hayvanlar 
için de vakıflar te'sis ederler: Kasaplar her gün bu gibi 
hayvanların bir mıkdarını beslemekle mükelleftir. Bir 
çok kimseler de yol boylarında yolcularla hayvanJanm 
barındırmak üzere kervansaraylar ve menhâ sularından 
çeşmeler yaptırırlar: Bu çeşmelerde su içmek istiyenler 
için zincirle bağlı küçük taslar vardır». 

Gene ayni menbaın ayni sahifesinde ağaçlar hakkın
da da şu izahata tesadüf edilmektedir: 

« . . . Velhâsıl, verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına 
meydan vermemek üzere her gün sulanmaları için işçi
lere para vakfedecek kadar çılgın Türkler hile görülmek-
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tedir. Bu emr-i-hayrtn mahalline masruf olınadtğım i'ti
râf ederim; bununla beraber, iyiliğin bu derecesi Müs
lüman-Türklerin kat'iyyen gaddar ve insâniyyetsiz ol
madıkların/ı bütün vuzuhiyle isbât ettiğine de kaaniim. 
Filhakika körkörüne hükümler vermiye kalkışmamak 
şartiyle Türk örf ve âdetleri göz önüne getirilecek olur
sa, kâinâtvn hulâsası mâhiyyetinde bir halita olan istan
bul ahâlisinin bu noktada diğer milletlere nazaran gün 
aydınlığının ay aydınlığından üstünlüğü nishetinde faik 
oldukları derhal teslim edilir». 

Türkiye'ye ihânetiyle meşhur Boğdan beyi (Demet-
rius Cantimir) in Fransızca tereemesi 1743 tarihinde 
Paris'de neşredilmiş olan «Histoire de I'Empire ottoman» 
ismindeki iki ciltlik Osmanh tarihinin ikinci cildinin 141 
inci sahifesinin birinci ve ikinci sütunlarında da eski 
Türklerin avdan nefretleri şöyle izah ediür: 

«Avcılığa fazla iptilâ gösteren pâdişâhların dâimâ 
milletle askerin nefretine uğradıkları teshit edilmiştir. 
Çünki Türkler kuşların uçuşları ve hayran avları gibi 
havâi eğlencelerle lüzumundan fazla meşgul olan bir zih
ni ciddî şeyler düşünebilme kabiliyyetinden mjıhrum sa
yarlar (Asü sebep, hayvanlara karşı şefkat ve merha
mettir), öyle hir kimsenin nasibi hafifliktir; kendi nef
sini bile idareden âciz olduğu için, devlet idaresine lâzım 
olan şeyleri bilmez ve kendisine hayırlı nasihatler veren
lerden nefret eder. Av peşinde koşanların hepsine karşı 
beslenen hissi çok iyi ifâde eden bir söz hile vardır: 

— Kuşları, kumarbazı öldüren olur kazı (Gazi)! 
Devrimizde Dördüncü Mehmet'le oğlu İkinci Musta

fa'nın başlarına gelen felâketlerin sebebi işte bu telâkki
de aranmalıdır. 

Bu iki pâdişâhın hal'inde başlıca âmil işte budur: 
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En sâdık adamlarının mütemâdi ihtarlarına rağmen her 
ikisi de av iptilâlarını zerre kadar tâdil etmek isteme' 
mislerdir; bu iptilâ onları halkmn istihfafına uğratmış ve 
nihayet nefreti umumiyye her ikisini de tahtlarından 
atacak kadar kabarmıştır; halbuki avı biraz vakit ge
çirtecek bir eğlenceden ibaret sayan pâdişâhlar hiç bir 
zaman tebaalarını rencide etmemişler ve halkın tenkidin
den sarsılmamışlardır». 

Türk düşmanı avukat (Guer) m «Moeurs et usages 
des Turcs» ismindeki eserinin 1746-1747 Paris tab'ınm 
birinci cildinin 369 uncu sahifesinde kedi ve köpek gibi 
sokaklarda himaye edilen hayvanların vebaya sebeb ol
dukları hakkmdaki rivayet kaydedildikten sonra, bir hi-
mâye-i hayvanât kanunundan da şöyle bahsedilir: 

« . . . Türklerin bunları himaye ve iaşe için bilhassa 
tedvin ettikleri kanunlar bile vardır; onların nazarında 
hir sokak köpeğine ekmek vermemek, zencire vurulmuş 
bedbaht bir Hıristiyam ekmeksiz bırakmaktan daha bü
yük bir cinayettir». 

Şiddetli bir Türk düşmanı olan ve bunu bizzat i'tirâf 
eden'jngiliz kadm seyyahı (Lady Craven) in «Voyage de 
Milady Craven â Constantinople» ismiyle Fransızcaya 
terceme edilip 1789 tarihinde Paris'de neşredilmiş olan 
seyahatnamesinin 171 inci sahifesinde eski Türklerin 
ağaç sevgisi şöyle anlatılmaktadır: 

«Türklerin tabiat güzelliklerine o kadar hürmetleri 
vardır ki, eğer hir ağaç bulunan yerde ev yapacak olur. 
larsa, damlarının en güzel zîneti saydıkları hu ağaca kâ
fi gelecek bir açıklık hımkırlar. îşin doğrusunu isterse
niz, hir bacayı güzel bir ağaçlıkla mukayese edin de on
dan sonra bana Türklerin haklı olup olmadıklarını söy
leyin». 
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Meşhur (Mouradgea d'Ohsson) un bundan evvel de 
bahsi geçen «Tableau general de I'Empire othoman» is-
mindela yedi ciltlik eserinin dördüncü cildinin 1791 tari
hinde Paris'de neşrolunan birinci kısmmm 307-309 uncu 
sahifelerinde de eski Türklerin hayvanlara karşı şefkat-
leriyle azad-kuşlan meselesi şöyle izah edilir: 

«Hayrat ve hasenat hayvanlara bile şâmildir: Hiç 
kimse onlara eziyet etmiye kalkışmaz. Eğer bir at, bir 
katır veyahut bir deve sahibi hayvana haddinden fazla 
yük taşıtacak olursa, zabıta me'murları gaddarlığına 
mâni' olmak ve fazla yorulan hayvanı dinîendirmiye 
mecbur etmek salâhiyyetini hâizdir. Her gim bu gibi 
muamelelere tesadüf edilir: Her halde bunlar Türk mil
letine şeref verecek şeylerdir. 

Beden taharet ve nezâfeti hakkındaki hükümler hiç 
bir nevi köpeğin eve alınmasına müsâid olmamakla be
raber, Türkler köpekleri beslemekte ve alışkın oldukları 
mahallerde barındırıp muhafaza etmekte kusur etmez
ler. Her gün bir çok kimseler bunlarm gıdalarım te'mine 
şitâb eder. 

Kedilere daha fazla alâka gösterilir; bunun sebebi, 
bütün muasır müelliflerin ifadelerine göre kediye karşı 
az çok alâka gösterip ekseriyyâ okşayan ve kendi eliyle 
yiyecek ve içecek veren Hazret-i Peygamberin örnek it
tihâz edilmesidir. İşte bundan dolayı bir çok sofular evle
rinde bir kaç kedi beslemeyi sevap sayarlar. Ümumiyyet
le Müslümanların avdan hoşlanmamaları işte bu telâkki
lerden dolayıdır: Hayvanların yalnız öldürülmesini değil, 
bilhassa etleri yenilmesi caiz olmayanların hürriyetlerin
den mahrum edilmesini bile câniyâne bir gaddarlık sa^ 
yarlar. 

Bir çok Türkler bu gibi hayvanları satın alıp avcı
ların elinden kurtarırlar. Bütün şehirlerde içleri kuşlar-
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la dolu kafesler görülür: (Azad-kuşlan) ismiyle satılan 
bu esir hayvancıkları dindar insanlar satın alıp hemen 
âzâd ederler». 

(A. L. Castellan) ın bundan evvel de bahsettiğimiz 
«Lettres sur la Grece, I'Hellespont et Constantinople» is
mindeki eserinin 1811 Paris tab'mm ikinci cildinin 227 
inci sahifesinde de mesele şöyle izah edilir: 

«Türkler ihtiyarlarla çocuklara hürmet ve riâyet 
gösterirler ve hattâ iyiliklerini hayvanlara bile teşmil 
ederler. Leyleklerle kırlangıçlar hiç bir koğulma tehli
kesine uğramamak şartıyla Türk evlerinin üzerlerine yu
valarını yapabilirler: Hattâ bu vaziyet AUâhm bir inayeti 
ve insanı her türlü felâket ve musibete karşı sıyâneti sa
yılır. Köpekler sokaklarda sürülerle dolaşır ve onlara do
kunmak kimin ne haddinedir! Et taşıyan bir takım adam
lar etraflarında bir alay kedi ve köpekle dolaşır ve hayır
sever bir Türk öyle bir sevâb işlemek isteyip parasını 
verdiği takdirde hepsine nafaka dağıtır. 

Limana hububat getiren gemilere kumruların bin-
lercesine birden üşüşüp gümrüğün hare olarak aldığı mtk-
dardan belki daha fazlasını haraca keserler. Evler yapı
lırken hayvanların susuz kalmaması için icâb eden yer
lere yalaklar konulur ve duvarlarda arabesklerle süslü 
küçük köşkler kurularak oralara gelip kuluçkaya yatmak 
istiyen kuşlara yuvalar te'min edilir». 

İngiliz müelliflerinden (Th. Thomton) un «Etat ac-
tuel de la Turquie» ismiyle Fransızcaya terceme edilen 
iki ciltlik eserinin 1812 Paris tab'ınm ikinci cildinin 286-
289 uncu sahifelerinde de mesele şöyle izah edilir: 

«Murdar bir hayvan olmak itibariyle temas edilme
si şer'an mekruh olan köpek evlerle cami avlularına kat'-
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iyyen sokulmaz. Fakat sokaklarda üreyip türemelerine 
o kadar müsait davramlmıştır ki, şehrin Türk mahallele
rini gündüzleri dayamlm%yacak kadar rahatsız edecek 
hâle gelmişler ve geceleri de sokaklardan geçenler . için 
son derece tehlikeli bir hâl almışlardır. Bu hayvanlar 
şehri mmtakalara ayırmışlardır: Doğup büyüdükleri sa
hanın mevhum hududunu her türlü tecâvuzlara karşı bü
yük bir kıskançlıkla müdâfaa ederler ve gerek yabancı 
bir köpeği koğalarken, gerek gelip geçenlere saldırarak 
onları koTnşulan olan köpek sürüsünün dişlerine havale 
ederken kendi sınırlarını hiç bir zaman tecâvüz etmez
ler (1). 

istanbul, kuşların cenneti sa/yilabilir. Güvercinler, 
üstü açık mavnalarla limana getirilen hububatı yeyip ra
hat rahat beslenirler, ve o kadar emniyetle üzerlerine 
üşüşürler ki, gemicilerle hammallara güçlükle yol verir
ler. Limanın uğultulu gürültüsünü deniz kuşlarının çığ
lıkları büsbütün artırır; şehir civarında bunlara ateş et
mek büyük bir cür'ettir». 

Bu fıkrada işareti geçen haşiye de şöyledir: 
«Bununla beraber, Türkiye'nin pâyıtahtındaki kö

pekler büsbütün faydasız değildir; hazmı kabil olan süp-
rüntülerin hepsini yedikleri için, sokakların o yüzden ta-
affün etmesine mâni' olurlar... Köpek pisliği de debb<?,ğ-
hâne ( = tabakhane) lerin .zarurî maddelerindendir. Tür
kiye'de kuduz illetinin lıer türlü esbabı a'zamî nisbette 
mevcut görünmekle beraber, o müdhiş iUet tamamiyle 
meçhuldür. Birinci Ahmed'in 8adr-ı-a'zamlarından Nasuh 
Paşa hiç bir zaman ifşa etmediği her hangi bir bâtıl i'ti
kada kapılarak istanbul soJcaklarından bütün köpekleri 
toplatıp gemilere doldurtarak karşı taraftaki Anadolu 
yakasına sürdürmüştür». 



191 

Doktor (A. Brayer) nin «Neuf annees â Constanti
nople» ismindeki kıymetli eserinin 1836 Paris tab'mm 
birinci cildinin 339 uncu sahifesinde de azad-kuşlanndan 
bahsolunurken bir Rum hîlekârhğı şöyle teşhir edilir: 

« . . . Türkler hu kuşlara hüyük hir şefkat gösterirler 
ve çınar gölgelerinde dinlendikleri zaman onların saâde-
tiyle mahzûz olurlar. Bu husustaki hassâsiyyetleri o ka
dar meşhurdur ki, reâyâ çocukları o hissi kendi menfa
atlerine istismar hile ederler. Bu çocuklar ellerine kuş
larla dolu kafesler alarak Müslüman - Türkün önünden 
geçerler: Türk o zavallı kuşları hürriyetlerinden mahrum 
görünce müteessir olur; çocuklara yaklaşmalarını işaret 
eder ve satın alma teklifinde hulunur. Pazarlık çabucak 
neticelenir. Çocuklar kafesin kapusunu açarlar ve mini 
mini esirlerini salıvererek AUâhm hır mahlûkunu mes'-
ûd ettiğine kaanî' olan Müslüman - Türkü sevindirirler. 
Ama çocukların kân yâlnız ellerine geçen bir kaç paraya 
münhasır kalmaz: Salıverdikleri kuşlar hilhasso. yetişti
rilmiş olduğu için, hemen sahiplerinin evlerine dönerler 
ve ayni intikâra daha hir çok defalar âlet olurlar». 

Türk düşmanlarmdan (Henri Mathieu) de «La Tur-
quie et ses differents peuples» ismindeki iki ciltlik eseri
nin 1857 Paris tab'mm ikinci eildim'n 62-63 üncü sahife
lerinde şu gülünç iddiada bulunur: 

«Türlderin köpeklere gösterdikleri şefkate rağmen, 
bu hayvanlar gene sokaJcta yaşamaya ve halktan haşica 
sahipleri olmamaya mahkûmdurlar!». 

Bundan sonra meşhur Türk düşmanı (Baron de 
Tott) un mülâhazalarını andırır şeyler söyledikten son
ra, 63-64 üncü sahif elerinde bu bahse şöyle nihayet verir: 

« . . . Dâimâ sefil, az çok cılız ve ekseriyyetle sakat 
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olan im hayvanlar hayatlarının tatlılığrnı medhetmiş olan 
seyyahları adetâ protesto ediyor gibi görünürler!». 

Bununla beraber, gene ayni Türk düşmanı, ayni te'-
vil üslûbiyle eski Türklerin hayvanlara karşı şefkatlerini 
64 üncü sahifesinde işte şöyle i'tirâf etmiştir: 

«Müslüman - Türkler pire, bir vesaire gibi Jvaşerâtı 
öldürmekten müteezzî oldukları için yere atmakla iktifa 
ederler ve bu suretle başkalarının bitlenmesine sebeb 
olurlar. Gene ayni endişe ile sakat yahut yaralı atlarını 
ölÂürmektense kendi hallerine bırakıp açlıktan ölmeleri
ni tercih yederler. Tavuk keserken (âdet) kelimesini te
lâffuz ederek hayvandan adetâ af dilerler. Hiç bir zaman 
dava kesmezler, yalnız yaşlı öküzleri keserler. Eski Yu
nanlılar da zirâate elverişli hayvanlara kıymazlar ve bil' 
hassa danalarla taze inekleri kafiyyen öldürmezlerdi. 
Türklerin güvercinlere karşı besledikleri şefkat de tari
hin ilk devirlerine çıkacak kadar eskidir». 

Büyük Fransız şâiri (Lamartine) in «Voyage en 
Orient» ismindeki iki ciltlik seyahatnamesinin 1896-1897 
Paris tab'mın ikinci cildini 259 ımcu sahfesinde muh
telif kuşların birbirleriyle hoş geçindiklerinden bahso-
nurken Türk şefkatine şöyle temas edilir: 

« . . . Türkler de canlı ve cansız mahlûkatm hepsiyle 
iyi geçinirler: Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhâsıl Al
lâhm yarattığı her şeye hürmet ederler; bizim memleket
lerde başı boş bırakılan veyahut ta'zîb edilen hu zavallı 
hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini teş
mil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için mu
ayyen fasılalarla su koğaları sıralanır; bâzı Türkler de 
ömürleri boyunca besledikleri kumrular için ölürken va-
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JctfIar te'sis edip kendilerinden sonra da yem serpilmesi
ni te'min ederler». 

Ayni cildin 235-236 mcı sahifelerinde de (Lamarti
ne) eski Türkün tabiat aşkını eski istanbul sarayların
dan bahsederken işte şöyle anlatır: 

« . . . Bu sarayların hususiyyeti, Türk milletinin hir 
seciyye hususiyetini gösterir: Tahiati anlayış ve tahiat 
aşkı... Güzel manzaralara, parlak denizlere, gölgeliklere, 
menhâlara, karlı dağ tepeleriyle çevrelenmiş muazzam 
ufuklara karşı heslenen temayül, hü milletin en hüyük 
meylidir. 

Onun hu hissinde asıl ve menşeini hatırlamaktan 
hoşlanan ve hütün zevkleri tahiî ve sâde olan hir milletin 
hâtırası sezilir. îşte hu millet pâdişâhlarının sarayını, 
yâni payitahtın merkezini hütün imparatorluğun ve bel
ki de bütün dünyanın en güzel tepesinin yamacına yer
leştirmiştir. 

. Bu sarayda Avrupa saraylarının ne dahilî ihtişamı, 
ne o esrarengiz şehvânîlikleri görülebilir: Bunda yalmz 
ağaçların tıpkı bakir bir ormanda olduğu gibi alabildiği
ne ve ebedî surette geliştiği, suların şarıldadığı ve güver
cinlerin dem çektiği geniş bahçeler vardır. Burada dâima 
açık tutulan bir çok pencereli odalar, bahçelerle denizle
re hâkim eyvanlar ve kafeslerinin arkasına oturan pâdi
şâhlar için hem tenhalığın tadını, hem o sihirli Boğaz 
manzarasının zevkini ayni zamanda hissetmek imkânını 
te'min eden kafesli köşkler vardır. 

Türkiye'nin her tarafında böyledir; hünkârla halk, 
büyüklerle küçükler meskenlerinin intihâhiyle tanzimin
de hep ayni ihtiyâca, ayni hisse tâbi'dir: Güzel hir ufuk 
manzarasıyla gözlerin aydınlanması istenir. Yahut da. 

Eski Türic Seciyye ve Ahlâikı — 13 
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eğer evlerinin vaziyetiyle yoksulluğu müsait değilse, ha
rabelerinin etrafındaki toprağın bir köşesinde hiç olmaz
sa bir ağaç, bir koyun, hir kaç kuş ve beş on güvercin ol
masını isterler. 

îşte hundan dolayı her nerede ve her hangi hir man
zara sahasında yüksek, etrafa hâkim ve boş bir yer var
sa, orada mutlaka bir cami, bir türbe veyahut bir Türk 
Iculübesi yer alır. Boğaziçi'nin Anadolu ve Rumeli yaka
larında hiçbir güzel yer, hiç bir tepe, hiç bir ferah koy 
yoktur ki, paşanın yahut vezirin biri orada bir köşkle bir 
bahçe yaptırmış olmasm: Bir çeşmenin yanında, güzel 
dalların yapraklan altında, kıra yahut denize hâkim bir 
vaziyette muhteşem bir ufka karşı gölgeli bir yere otu
rup müphem ve sessiz hir temaşaya dalarak can sıkıntısı 
içinde saatler ve günler geçirmek, işte Müslüinan - Türk-
kün hayatı! Mesken intihâhiyle tanziminde onun hangi 
hisse tâbi' olduğu işte bundan anlaşılır; hu miletin kal
binde uyuttuğu, fakat hiç bir zaman kaybetmediği fıtrî 
hayâtiyyetini uyandıracak her hangi bir ihtiras onu ye
rinden fırlatıncaya kadar neden dolayı höyle hareketsiz 
v& sessiz kaldığı da gene işte bundan anlaşılabilir. 

Türk, Arap gibi çok J^nuşmaz; izzet-i-nefs ve cemi
yet hayatı ezvâkına pek ehemmiyet vermez; iabiatten 
aldığı zevkler ona kâfi gelir: Dalar, düşünür ve duâ eder. 
Bu millet feylesuf hir millettir: Her şeyi tdbiatten istih
raç ettikten sonra Allâha irca' eder. Dâimâ (AUah) onun 
fikrinde ve zikrindedir; kısır hir fikir şeklinde değil, ade
tâ eUe tutulabilecek, zahir, hedîhi ve amelî bir hakikat
tir. 

Türkün fazileti îrâde-i îlâhiyyeye dâimâ inkıyadında 
ve akidesi de Takdir-i îlâhide gösterilebilir. îşte bu iman
la hem dünya fethedilebilir, hem ayni suhulet ve ayni sü
kûnetle hütün fütuhat elden çıkıp gidebilir». 
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karşı gösterdiği şefkat ve merhamet o dereceleri bulmuş
tur ki, bu hâli Garp hıristiyanlığmm haşin ve merhamet
siz zihniyetiyle te'lif edemiyen bir ,çok müellifler bir is
tihza mevzuu ittihâz etrnişlerdir. 

2 — Bununla beraber, alay eden müellifler bile hay
vanlarla ağaçlara da şâmil olan eski Türk iyiliğinin bü
tün miUetlerinkinden üstün olduğunu tasdik etmişlerdir. 

3 — Hayvanlara karşı gösterilen şefkat ve merha
met tezahürleri şöyle suralanabilir: At, ester, merkep ve-
sâireye haddinden fazla yük taşıtmak kanunen memnu' 
olduğu için, zabıta küvetleri o gibi hareketlerde bulu-
nanlan tâkib edip hayvam dinlendirmek ve sahibine de 
ceza olarak ayni yükü taşıtmaJda mükelleftirler. 

4 — Pazarlardan canlı kuşlan kafesleriyle satın 
ahp âzâd etmek milli bir an'ane hâline gelmiştir: Bu gibi 
kuşlara (Azad kuşlan) denilir. Madrabaz Rumlar bu 
Türk şefkatini istismar için bir çâre bile bulmuşlar, evle
rinde yetiştirip alıştırdıklan kuşlan Türklere satıp salı
verdikten sonra eve dönen ayni kuşlan bir çok defalar 
muhtelif Türklere satarak mütemadiyen para kazan
mışlardır!. 

5 — Evlere sokuünayan sokak köpeklerini besle
mek içm vasiyatnâmelere maddeler konulduktan başka 
vakfiyyeler de yapılmıştır: Bu vasiyetnamelerle vakfiy-
yeler mucibince köpeklere her gün muayyen saatlerde 
ücretli adamlar tarafından et ve ekmek dağıtıhnası 
umumî bir âdet hükmünü alımştır. 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlardaki 
mühim noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Eski Türkün canlı ve cansız bütün mahlûka ta 
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6 — Fırıncılarla kasaplara her hafta veyahut her 
ay köpekler için muayyen bir para verip et ve ekmek da
ğıttırmak âdeti de vardır. 

7 — Yavrulayan .köpekler için sokaklarda küfiük 
kulübeler yaptırılır. 

8 — Kasaplar her gün köpeklere birer mikdar et 
dağıtmakla mükellef tutulur. 

9 — Bütün sokaklarda köpekler için su koğaları 
vardır. 

10 — Kedilere karşı da ayni şefkat ve merhamet te
zahürleri gösterilir: Bunlar için hususî binalar yapılmış, 
bakım me'murları tâyin edilmiş ve gıdâ vakıfları te'sis 
olunmuştur, 

11 — Leyleklerle kırlangıçlann yuvalanna hürmet 
edilir ve' evlerin damlarında barınmaları hayra alâmet 
sayılır. 

1 2 — B ü y ü k binalar yapılırken kuşlar için tezyî-
nâtlı yuvalar da inşâ edilir. 

13 — Hububat nakledilirken üstüne üşüşüp yiyen 
kuş sürülerine kat'iyyen dokunulmaz. 

14 — Eski Türkler nazarında avcılık menfurdur: 
(Avcı) lâkabiyle meşhur Dördüncü Mehmetle oğlu İkinci 
Mustafa'nın hal'inde bu pâdişâhların av merakından 
dolayı halkın kendilerüıden nefret etmesi başlıca âmil 
sayılır. 

15 — Etleri yenilen hayvanların ıztırap çekmemele
ri için sür'atle boğazlanmaları şarttır. 

16 — Kervansaraylarda yolcu hajrvanları için ahır
lar ve ayn yerler vardır. 
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IS — Ağaçların ve hattâ, verimsiz ağaçların bile su
lanması için vakıflar tesis olunmuştur. 

19 — Ev yapilan arsalarda ağaçlar varsa, onlar için 
damlarda açıklık bıraJcıhr ve bu suretle yıkılmalannm 
önüne geçilmiş olur. 

20 — Bütün bunlar eski Türklerin tabiat aşkmdan 
mütevellittir. 

21 — Netice itibariyle eski Türk iyiliği, diğer millet
lere kıyâs edilince mehtaba nisbetle gündüz aydınlığına 
benzetilmiştir. 

17 — Himâye-i hayvanât kanunları tedvin edilmiş-



X I V 

ESKİ TÜRKÜN MERTLİĞİ , SÖZÜNDE SEBATI VE 
AHDİNDE VEFASI 

Eski Türklerin mertlik, sözde sebat ve ahde vefâ gi
bi yüksek faziletleri asırlar boyunca Garp seyyahlarıyla 
müdekkiklerinin nazar-ı dikkatlerini celbetmiş ve hattâ 
bâzı düşman müellifler bile hayranlıklanm ifâde mecbu
riyetinde kalmışlardır. Bu hususta küçük bir fikir ver
miş olmak için bunlardan yahıız bâzılarının ifâdelerini 
aynen iktibas etmekle iktifa edeceğiz. 

Eski Avrupa'nm meşhur seyyahlarmdan (Comeille 
Le Brayn) in «Voyages de Comeille Le Bmyn par la Mos
covie, en Perse et aux İndes orientales» ismindeki beş 
ciltlik büyük seyahatnamesinin 1732 La Haye tab'mm 
birinci cildinin 351-352 inci sahifelerinde şu izahata te
sadüf edilir: 

«Türklerin Allâha karşı duydukları ta'zim ikide bir 
Ism-i-Celâli zikrederek yemin etmelerine, yâni (Vallahi) 
kelimesini ağızlarından hiç düşürmemelerine mâni' değil
dir: Onların arasında bu yemin şekli bizim memleketler
deki en hafif yeminler kadar umumîdir; yalnıis arada şu 
fark vardır: Türkler (VaUâhi) deyince kendilerine ina
nılmasını isterler ve filhakika inanılmaya da umumiy
yetle lâyıktırlar; halbuki Hıristiyanlar ekseriyyet itiba
riyle her türlü yeminleri ve hattâ Allâha kasem şekille
rini hiç bir lüzum olmadığı halde kullamp durmak gibi 



199 

fena bir i'tiyâda sâliktirîer: Bu MI bir hüsn-i-niyyete ve 
Allah korkusuna delil olmaktan ziâyede Cenâb-ı-Hakkm 
istihfaf edildiğine delâlet eder. Halbuki Müslüman - Türk
ler, hakikati sevdikleri için, onu bir müeyyide ile teşvik 
etmek istedikleri zaman Ism-i-Celâli zikderip (Vallahi) 
demekle Allâha karşı bir günâh ilşemiş olmayacaklarına 
ve böyle yapmakla sözlerinin doğruluğuna Allâhı işhâd 
etmekten başka bir maksatları olmadığına kaani'dirler. 
Pek çok kulkmdikları diğer bir yeminleri de (Dinin hak-
kıyçün) şeklindedir». 

Meşhur (Comte de Bonneval) İn bundan evvel de 
bahsi geçen «Anecdotes venitiennes et turques ou nouve-
aux memoires du comte de Bonneval» ismindeki eserinin 
1740 Francfort tab'mm birinci cildinin 24 üncü sahife
sinde de şu vecîz ifâdeye tesadüf ediür: 

«Türkler vaitlerine dindârâne bir sadâkat gösterir
ler». 

Türk düşmanlığmı bundan evvel de söylemiş olduğu
muz avukat (Guer) in «Moeurs et usages des Turcs» is
mindeki eserinin 1746-1747 Paris tab'mm birinci cildinin 
356 mcı sahifesinde de Türkiye devletinin beynelmilel si
yâset sâhasmdaki doğruluğuyla vefakârlığı şöyle anlatı
lır: 

«Uzun zaman Fransa'nın istanbul sefirliğinde bu
lunmuş'olan (Marguis de Bonnac) bama Osmanlı vefa
kârlığının bâzan asîl bir cdicenaplığa istihale ettiğini bir 
çok defalar te'min etmişti. Meselâ Venedik cumhuriyeti 
veyahut Almanya imparatorluğu Avrupa, devletlerinden 
biriyle harp hâlinde bulunduğu takdirde, Türk pâdişâhı 
bunlara karşı hareket etmesini icâb ettirecek meşru bir 
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sebep bile olsa, taarruz edeceği devletin ilk düşmanlarıy
la sulh akdetmesini beklemek i'tiyâdındadır». 

Yıllarca Türk ekmeği yediği halde en şiddetli Türk 
düşmanlarmdan biri olan (Baron de Tott) ım «Memoires 
sur les Turcs et les Tartares» ismindeki hatıratının 1785 
Paris tab'ınm ikinci cildinin 234-235 inci sahifelerinde 
Anadolu Türkmenlerinin mertliğinden şöyle bahsedüir: 

«Kişm Anadolu'nun ortasında oturan ve yazın Su
riye'ye kadar gidip silâhları ve eşyalarıyla sürülerini ot
latan hu aşiretler göçebe zamiedilirlerse de, koyunlarının 
peşinde sekiz ay Endelüs dağlarını dolaşan İspanya ço
banlarından fazla göçebe değildirler. Yalnız işlerine ge
len mer'âlardan istifâde hususumda bir mukavemete te
sadüf ettikleri takdirde cebren işgal edebilmek üzere da
ha kalabalık cemâatler hâlinde hareket ederler. Hiç bir 
zaman hiç bir taarruza kalkışmazlar, Tneydan okunup mec
bur edilmedikçe hiç bir zaman harbetmezler». 

Osmanlı müesseseleriyle teşkilâtını Avrupa'ya tam-
tan İsveç sefiri (Mouradgea d'Ohsson) un «Tableau ge
neral de I'Empire ottoman» ismindeki yedi ciltlik eseri
nin 1791 tarihinde Paris'de neşrolunan dördüncü cildinin 
ikinci kısmmm 467-469 uncu sahifelerinde de şu izahata 
tesadüf edilir: 

«Müslüman - Türkler yeminleriyle ahitlerine de son 
derece sâdıktırlar. Falcat Allâhın adını ağızlarından dü
şürmemek i'tiyâdına bakılırsa, sözlerine Cenâb^-Hakkı 
şâhid göstermeden hiç bir şey söylemek istemedikleri 
anlaşüır. O takdirde bir yemin tâbiri olan (Vallahi) ke
limesini kullanırlar. Bir şeyi te'yid için (Billahi) kelime
sini de ilâve ettikleri gibi, fâidelerine son bir kat'iyyet 
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mertebesi izafe etmek üzere ekseriyyâ (Tallahi) kelime
sini de zammederler. 

(Dinin hakktyçün) diye Kelâm-ı-Kadîm'in kudsiy-
yetine, kendi canlarından, hayatlarından ve başlarından 
başka evlâtlarının ve dünyada en aziz bildikleri kimsele
rin de başlarına yemin etmek i'tiyâdındadırlar. Bir çok
ları da (Ceddim rûhiyçün) diye atalarının ruhlarına ye
min ederler: Gerek muahedelerle ittifaknâmeleri tasdik 
ederken, gerek kanunlara riâyet etmiyenlerle asayişi ih
lâl edenlere karşı Hatt-t-Hümâyun neşrederken pâdişaJı-
ların umumiyyetle kullandıkları yemin şekli işte budur. 

Rica ve niyaz için de ayni yeminler kullandır: Bir 
vezire, bir hâkime, bir zabite veyahut bir âmire mi mü
racaat ediliyor? En çok işte şu sözler sarf edilir: 

— Başınız için! 
— Evlâdınızın başı için! 

vesaire. Hattâ Cuma selâmlıklarında tebaa tarafından 
takdim edilen arzihdtlarda pâdişâha bile ayni şekilde hû 
tâb edilir. 

Sofular Allâhm ismini her vesile ile zikretmemeye 
ve bilhassa öfkelerine kapîldikları zaman ağızlarına al
mamaya daha fazla i'ti'nâ ederler. Eğer kazârâ ağızların
dan kaçıracak olurlarsa, Şeriatin tâyin ettiği kefareti 
yerine getirip ya bir köle âzâd ederler veyahut on fakire 
bir günlük yiyecek ve giyecek dağıtırlar. Yeminde hülf 
esâsı (Yenişehirli Abdullah Efendi) nin (Behcet-ül-fetâ-
vâ) sında bütün tafsilâtiyle izah edilmiştir. Bu şeyh-ül-
İslâmm verdiği hükümlere göre bir yeminde Allâhm adı
nı Ur kaç kere zikreden hânis, ayni nisbette kefaretle 
mükelleftir. Hattâ ilâveten İslâmm şartlan, ibâdet, Ka
be, cami vesaire gibi din ve imanla alâkadar şeylere âit 
yeminlere hülf eden hânisin tecdîd-i din ve tecdîd-i nikâh 
ile mükellef olduğuna da hükmetmiştir. Fazla olarak §e-
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rîat ahkâmiyle, pâdi§aMn iradeleriyle, hâkimlerin hih-
kümleriyle, kendi şahsına veyahut bir ölünün hâtırasına 
karşı savrulmuş la'netle vesaire ile alakadar yeminlerde 
hânisin tevbe ve istiğfar vecîbelerinden başka hâkim ta
rafmdan şiddetli tevbih cezasına da mahkûm edileceğin
den bahsetmektedir». 

(A. L. Castellan) m «Letters sur la Grece, I 'Helles
pont et Constantinople» ismindeki eserinin 1811 Paris 
tab'mm ikinci cildinin 237 inci sahifesinde de eski Türk 
mertliği şöyle alatılu:: 

«Türkler merdâne hislerin îıepsine hayranlık göste
rirler; hele soğuk-kanlılık ve hâzır-cevaplıkla tev'em bir 
cesaret ve hattâ cür'et gösterenlere karşı ellerinden ge
len iyilikte kusur etmezler». 

Bundan evvel de bir kaç kere bahsi geçen Türk düş
manlarmdan (Henri Mathieu) nun «La Turquie et ses 
differents peuples» ismindeki iki ciltlik eserinin 1857 Pa
ris tab'mm ikinci cildinin 52-53 üncü sahifelerinde de 
Türkiyenin muahedelere riâyet etmediği şeklinde bir if
tira savrulduktan sonra Türkün ahdine vefası şöyle i'ti
râf edilir: 

« . . . Bununla beraber, Türklerde bir nâm,us hazînesi 
bulunduğunu tastik etmemek de haksızlık olur: îş güç 
sahibi doğruluğu faziletin temeli sayar ve verdiği sözü 
de mukaddes bilir». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlardaki 
mühim noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Eski Avrupalılar için Türk demek, sözüne ina
nılacak adam demektir. 
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2 — Hak ve hakikate âşık olan eski Türkün (Valla
hi) diye yemin etmesi, o hakikate Allâhı işhâd içindir. 

3 — Eski Türkler, Hıristiyanlar gibi mütemadiyen 
yalan yere yemin etmezler. 

4 — Eski Türk, va'dine dindârâne bir sadâkatle sâ
dıktır. 

5 — Türkiye devleti taahhütlerine sadâkatte âlice
naplık derecesine varmıştır. 

6 — Türkmenler mertlik timsâlleridir: KendUerine 
meydan okunmadıkça hiç bir zaman taarruz etmezler. 

7 — Yemininde hânis olanın cezası kefarettir: Mu
kaddesata âit yeminlerde ise hânis tecdid-i din ve nikâh 
ile mükelleftir; aynca ceza da verilir. 

8 — Eski Türk mertliğe hayrandır: Soğuk-kahlılık 
ve açıksözl'ülükle cür'et ve cesaret gösterenlere bütün 
Türkler iyilik etmeyi vazife bilir. 

9 — Eski Türk iş-adamlannm nazarmda doğruluk 
faziletin menbaıdır: İşte bundan dolayı onlar verdikleri 
sözleri dâima mukaddes bilmişlerdir. 



X Y 

ESKİ T Ü R K RUHUNUN ÜÇ UNSURU: 
KUVVET VE KUDRET, FEVKALÂDE ŞECAAT 

VE ÜSTÜNLÜK ŞUURU 

Eski Türk ruhunu tahlil edip başhca unsuriarmı 
meydana çıkarmak için asırlarca tedkiklerde bulunmuş 
olan bir çok Garp müelliflerinin üzerlerinde ittifak ettik
leri noktalar, fevkalâde bir cesaret ve şecâatla sarsılmaz 
bir kuvvet ve kudret ve işte bunlardan dolayı bütün ırk
larla milletlere karşı duyulan bir üstünlük şuurudur. Bu 
neticelere varan müelliflerden bâzılannm ifâdelerini 
şimdi sırayla gözden geçireceğiz: 

Şark seyahatiyle meşhur (M. de Thevenot) nun 
«Relation d'un voyage fait au Levant» ismindeki seya
hatnamesinin 1665 Paris tab'mm 112 inci sahifesinde 
eski Türkün üstünlük şuuru pek tabiî bir Hıristiyanhk 
hissiyle rûhı bir kusur gibi işte şöyle tasvir edilir: 

«...TürMerin Tcusurlarma gelince, son derece aza
metli oldukları için kendilerini bütün milletlerden üstün 
tutarlar ve yeryüzünün en cesur insanları sayarlar; dün
yayı kendileri için yaratılmış sanırlar: tşte bundan do
layı bütün diğer milletleri ve bilhasa kendi dinlerinde 
olmayan Hıristiyan ve Yahudi milletlerini toptan istih
faf ederler». 

Bu müelifin dikkat etmediği nokta. Türk ırkmm ci
hangirliğinde işte bu şuurun âmil olmasıdır. Zâten bir 
çok müellifler eski Türkün bu çok hakh üstünlük şuuru-
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na tahammül edemedikleri için, ağızlarma geleni söyle
mekte tereddüt etmemişlerdir; meselâ meşhur seyyah 
(Corneille Le Bruyn) in «Voyages de ComeiUe Le Bruyn 
par la Moscovie, en Perse et aux İndes orientales» ismin
deki beş ciltlik seyahatnamesinin 1732 La Haye tab'mm 
birinci cildinin 446-448 inci sahifelerinde şu tarizlere te
sadüf edilir: 

« . . . Ama şunu da söylemek lâzım gelir ki, Türkler 
mağrur oldukları için bütün diğer milletleri ve bilhassa 
Hıristiyanlarla Yahudiler gibi kendi dinlerine mensub 
olmayanları hor görürler ve hattâ Hıristiyanlardan ümu
miyyetle (Köpekler) ve (Gâvurlar) diye hakaretle bah
sederler (Müellif bu noktada Yahudilerin o devirlerde 
Avrupa Hıristiyanlarmdan çekmedikleri kalmadığmı her 
nedense hatırlamamıştır!) Ayni zamanda kendilerini 
bütün yeryüzündeki insanların en cesurları sayarlar; eğer 
Türkler Kazâ ve Kadere karşı besledikleri bâtıl bir i'ti-
kattan mütevellid olan vahşiyâne pervâsızliklarıyla ölü
me karşı ümumiyyetle duydukları istihfafı ve hattâ ve-
bâden bile çekinmiyecek derecelerdeki pek-gözlüluklerini 
hakikî bir şecaat gibi göstermek istemezlerse, o zaman 
yiğitlikte kendileriyle boy ölçüşmeye kalkışacak bir çok 
milletlerle karşılaşabilirler (!). Şunu da ilâve edeyim ki, 
Türkler din düşmanlarıyla harbederken şehid olduklan 
takdirde Hazret-i Muhammed'in kendilerine vâ'detmiş 
olduğu cennetin bütün huzûzâtma derhal kavuşacakları
na inamlar. 

Bununla beraber, kendi üstünlükleri hakkındaki ka
nâatlerine rağmen Avrupalıların bir çok şeylerde kendi
lerinden doka üstün olduğumu da kabul ederler: Bilhassa 
Frenklerle en çok temas ettikleri istanbul'da Avrupalıla
rın mehâretlerine belki bin defa kanâat getirmişlerdir. 
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Halkın en a§ağı tabakasına gelince, o seviyyedekiler pek 
kaba adamlardır: Çok defa bunlarm bir çok küstahlıTda-
rma katlanmaktan ba§ka çâre yoktur; bunun başlıca se
bebi, bizlerin mütemadiyen Avrupa'dan yeni moda elbi
selerle gelip durduğumuzu görmeleri ve kendilerinin de 
insan vekarma yakıştıramadıkları bu gibi yapmacıkları 
hiç bir lüzumu olmayan bir takım maymunca mukallit
likler sayarak bizde (Kuyruksuz maymunlar) demele
ridir». 

Meşhur İsveç sefiri (Mouradgea d'Ohsson) un «Tab
leau general de I 'Empire othoman» ismindelci eserinin 
dördüncü cildinin 1791 Paris tab'mm birinci kısmmm 
328-329 uncu sahifelerinde mesele biraz daha bîtarafâne 
izah edilmektedir: 

«Kadınlar arasmda olduğu gibi erkekler arasmda 
ve bilhassa Müslümanlarla gayri-müslimler arasmda da 
cemiyet hayatı yoktur: îctimâî nizâm itibariyle hâkim 
milleti bütün diğer unsurlardan ayıran perde Şerîatin 
eseri değildir. Din ahkâmı içinde gayri-müslim milletler
le her türlü samimî mümâsebâta karşı ikrah telkin edebi
lecek fıkralara tesadüf edilmesine mukabil, bu hissi tâ
dil edip o gibi münâsebetleri hiç bir suretle dine mugayir 
göstermiyen diğer bir takım esaslar da vardır. Asr-ı-Sâ-' 
âdetindeki Yahudiler ve müşriklerle görüşen ve hattâ 
ziyaretlerine giren Hazret-i Mühammed'in teşkil ettiği 
nümûne-i imtisal ile Müslüman erkeklerin Hıristiyan ve 
Yahudi kadınlarla evlenmesini tecviz eden îslâm esası 
her halde muhalif fikirleri muvaffakıyyetle cerhe kâfi
dir. Fakat o menfî telâkkiler halk efkârı üzerinde daha 
fazla müessir olmuş ve din taassubu da imparatorluğun 
hemen bütün sınıflarında bunlann idâmesini te'min et
miştir. Hem Müslüman Türklerin kendi haklanndaki üs
tünlük telâkkisinin, hem dünyanm bütün diğer milletle-
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rine karşt daha en küçük yaşlarından itibaren kendileri
ne telkin edilen istihfaf hissinin menbaı işte budur. 

Osmanlı arazisinde yerleşmiş Avrupalılar da bu meş'-
um fikirlerden yerli anâsır kadar müteessir olmaktadır' 
lar. Ecnebilerin hemen hiç Türkçe bilmemeleri, örf ve 
âdetlerinin memlekete kat'iyyen uymaması ve hattâ ec
nebilik sıfatları gerek bu bâtıl i'tikatlan, gerek bütün 
yerUlerin ve bilhassa büyüklerin, vükelânın ve iş başın
daki erkânın kendilerine karşı besledikleri çekingenlik 
hislerini, ayrı ayrı takviye eden sebeplerdir». 

(A. L. Castellan) ın «Lettres sur la Grece, I'Helles
pont et Constantinople» ismindeki eserinin 1811 Paris 
tab'mm ikinci cildinin 69 uncu sahifesinde de eski Türk 
üstünlük şuûrunım dil sâhasmdaki bir tecellisi şöyle 
izah ediUr: 

«Türkler Türkçeden başka bir dil kullandıkları tak
dirde vekar ve haysiyyetlerini ihlâl etmiş olacaklarına 
kaani'dirler. Her hangi tnr Frenk Türkçe bilse bile, gene 
kendi dilinde konuşmaya ve bir tercüman vasıtasıyla 
meramını ifâdeye mecbur tutulmaktan vareste kalamaz». 

ingiliz müelliflerinden (Th. Thornton) un «Etat ac
tuel de la Turguie» ismiyle Fransızcaya terceme edilmiş 
plan eserinin 1812 Paris tab'mm ikinci cildinin 309 uncu 
sahifesinde de mesele şöyle izah edilmektedir: 

«M. Eton hoş bir mukayese yaparak Türklerin Hı
ristiyanlara karşı umumî muamelelerini Alman derebey
lerinin tâbi'lerine Jcarşı takındiklan tavırlarla karşılaş
tırmakta pek haksız değildir: Fakat, pek çok emsali gö
rüldüğü veçhile memleketinin bâtıl i'tikatlarıyla müesse
selerinin üstünde bir seviyeye yükselen Türkler, Gâvur
larla münâsebetlerinde tahakküm ihtiraslarından sıyn-
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larak muhâta/plarına karşı kendi dindaşlarına gösterdik
leri müsâmaMkârlığa aynen riâyet ederler». 

(J. - R . Durdent) m ««Beautes de Fhistoire de Tur-
quîe)) ismindeki eserinin 1818 Paris tab'mm 468 inci sa
hifesinde de eski Türkün dünyayı yıldıran şecaat ve ce
sareti şöyle anlatılır: 

«Hıristiyanlar kendilerinden daha muntazam olma
dıkça muharebelerde ümumiyyetle onlardan daha üstün 
olan Türkler hiç kimsenin şüphe edemiyeceği şecaat ve 
cesaretlerini dâima göstermişler ve göstermektedirler. 
Bu şecaat onlara dinlerinin en mühim esaslarından biri
ne göre bu fâni dünyadaki hâdisâtm ezelden takarrür et
miş değişmez mukadderat icâbâtından olduğuna imân et
melerinden gelmektedir». 

(Amedee Jaubert) in «Voyage en Armenie et en Per
se» ismindeki eserinin 1821 Paris tab'mm 319 uncu sahi
fesinde de İranhiârın millî hisleri tamamiyle yanlış ola
rak eski Türkün üstünlük şuûriyle işte şöyle karşılaştı
rılmaktadır: 

«... Millî gurura gelince, bu his Acemlerde de, Türk
lerde de ayni derecede kuvvetlidir. Bir Türkle görüşse-
niz, Osmanlı azametiyle şevket ve kudretini göklere çı
karır. Dünyanın en güzel kısmım Müslüman - Türklere 
bahşetmek suretiyle Adâlet-i Tlâhiyyenin tecelli ve teza
hür etmiş olduğunu söylemekte katiyyen kusur etmez. 
Aceme gelince, o da Şîrâz bahçelerinin güzellikleriyle be
reketini, Yezd'in nefis yemişlerini ve (Nısf-ı cihan) şek
linde tumturaklı ismiyle de bahsettiği İsfahan'ın âbide-^ 
lerini medheder». 

BU fıkraya göre Acemlerdeki bir üstünlük şuuru de
ğil, yemişleriyle bahçelerinin propagandasmdaıh ibarettir 
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Türk düşmanlarından (Charles Mac-Farlane) ın 
«Constantinople et la Turqtıie» ismiyle İngilizceden Fran
sızcaya terceme edilen eserinin 1829 Paris tab'mm ikin
ci cildinin 81-82 inci sahifelerinde Türk ruhunun şecaat 
ve celâdet unsuru şöyle izah edilir: 

(Bir tercüman vasıtasıyla ihtiyar bir çubukçu ile 
görüşürken): 

«Harpten ve Moskoflarâan söz açtığımız zaman, ih
tiyar Türk içini çekip başını salladı. Bundan evvel bah
settiğim ve seferin başında oldukça yaygın olduğunu 
söylediğim yeis ve fütur onda da vardı. Fakat istanbul'
un sükutu hakkında tahminlere giriştiğimizi işidince göz
leri parladı, elindeki çubuğu Öyle bir şiddetle yere attı 
ki, lüle çubuktan ayrılıverdi! 

— Hiç bir zaman öyle bir şey görülmiyecek inşallah/ 
diye bağırdı ve sesini Türklerin umumiyyetle çıkarmadık
ları bir perdeye yükseltti. Zavallı ihtiyarı muazzeb et
mekten zevk alan tercümanın yavaşça sözüne devam ede
rek: 

— Bakalım! Şimdi sözün kısası, eğer Moskoflar şeh
ri zabtedecek olurlarsa ne yaparsınız? 

— Allâhm birliğine yemin ederim ki, karımla ço
cuklarımın kalplerini kendi ellerimle yararım! Gâvurlar 
onlara el değdiremiyeceklerdir! Maazallah! 

— Peki, ondan sonra ne yaparsınız? 
— Yatağanımla tabancalarımı alıp karşıma ne ka

dar Moskof çıkarsa hepsini öldürürüm; ondan sonra da, 
Anadolu'ya geçerim. 

— öyle ama Moskoflarm da kilıçlanyla tabancaları 
var; siz ihtiyarsınız, ömrünüzde harp yükü görmediniz; 
siz onlardan tek Ur Mşibile öldürmeden onlar sizi öldü' 
rürler. 

EX3kl Türk Seciyye ve Ahlakı --- 14 



210 

— Allah kerim! Eğer öyle olursa şehid olurum». 

İşte bundan dolayı müellif, istanbul yangın yerine 
dönüp taş taş üstünde kalmadıkça Moskoflarm yahut 
Avrupa devletlerinin hiç bir zaman şehre ghremiyeeekle-
rine hükmetmektedir. 

(Dr. A. Brayer) nin «Neuf anııĞes â Constantinople» 
ismindeki kıymetli eserinin 1836 Paris tab'mın birinci 
cildinin 302-303 üncü sahifelerinde de şu kayde tesadüf 
edilir: 

«Miislünnan - Türkün sebat ve metanet kaabiUyyeti 
çok barizdir. Din hissiyle mukadderata imânın da takvi
ye ettiği metanetinden dolayı hakikî mü'min hiç bir şey
den sarsılmaz bir adamdır. 

... Müslüman - Türkler ibâdetlerinde, örf ve âdetle
rinde umumiyyetle ne Jcadar sebâtJcârdırlar! Üstün hir 
düşman Jcarşısmda muka/vemete gayret ederken göster
dikleri metanet ne büyüktür! Kalelerini ne anûdâne mü
dâfaa ederler! Ecnebi sefirleri yalnız Jıer Jıangi Ur Reîs-
ül-küttâh ( = Hâriciye nâzın) efendiden değil, o nezâ
reti işgal eden hütün Reis Efendilerden en küçük bir im
tiyaz koparabilmek için ne müdhiş bir mukavemetle ba
şa çıkmak mecburiyetinde Jcalırlar!». 

Türk düşmanlanndan (Henri Mathieu) nün «La 
Turquie et ses differents peuples» ismindeki eserinin 
1857 Paris tab'mm ikinci cildinin 51 inci sahifesinde de 
eski Türkün üstünlük şuuru şu menfî şekilde izah edil
mektedir: 

«Türklerin içendi üstünlükleri, hakkmdaki kanâatle
ri, siyasî vaziyetlerini ıslâh edecek müesseselerle içtimaî 
hayatlarına halâvet verecek san'atlan istihfafla reddet
melerine sebeb olmaktadır. Avrupa'nm medenî milletle-
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riyle kendi devletlerinin reayasına hep ayni istihkar na
zarıyla bakarlar». 

Bundan evvel de bahsi geçen İtalyan üdebâsmdan 
(Edmondo de Amicis) in «Constantinople» ismiyle Fran
sızcaya terceme edUen eserinin 1883 Paris tab'ınm 424 
üncü sahifesinde aym mesele şöyle izah edilir: 

« . . . Türkün nazarında hizim ırkımız hafifmeşrep, ha. 
yağı, kendini beğenmiş, bozuk bir ırktır: Bu ırkın yegâne 
meziyyeti. Türkün istihfaf ettiği dünya işlerine münha
sır mağrûrâne bir vukuftan ibarettir ve kendisi bizim bu 
bilgimizi ancak bizden aşağı kalmamak için istifâdeye 
mecbur olduğu zaman istihfaf etmemektedir. Türkün bi
zi hor görmesi işte bundandır. Benim fikrimce milletin 
hâlâ ekseriyyetini teşkil eden hakiki Türkler üzerinde 
biz Avrupalıların bıraktığımız belli-başlı te'sir işte bu
dur: Bu hakikat inkâr edilebilir veyahut inanılacak hir 
şey değilmiş gibi davramlabilir; fakat Türklerin içinde 
biraz yahut bir çok zaman yaşamış olanların bunu his-
setmemiş olmak ihtimâli yoktur. Bu istihfaf hissinin bir 
çok sebepleri vardır; bunların en mühimmi, kendileri için 
çok mânSdâr bir vaziyet hakkındaki mülâhazalarından 
mütevellittir: İşte o mülâhazalara göre nüfus nisbeti ba
kımından pek az olmalarına rağmen dört asn mütecaviz 
bir zamandanberi din düşmanUtn olan Avrupa'nın hüyük 
bir kısmına karşı mücâdele edip durdukları halde, başla
rına gelirse gelsin ve ne düşerse düşsün hâlâ mevcû-
diyyetlerini muhafaza etmektedirler. Milletin cüz'î bir 
kısmı bu hâlin sebebini Avrupa devletlerinin ihtilâflarıy-
la kıskançlıklarında görmektedir; buna mukabil ekseri
yetin nazarında yegâne sebep, kendi yükseklikleriyle bi
zim aşağilığımızdtr. Müslüman bir Avrupa'nın Çanakka
le'den Tuna'ya kadar Ur Hvistiyan istilâsı zilletine uğ^ 
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raydbilmek imkân ve ihtimâli hiç hir Türkün havsalası
na sığabilecek bir vaziyet değildir. Netice itibariyle bizim 
medeniyet medhiyyemize karşı onlar da hâkimiyyet da
valarıyla muîcdbele ediyorlar demektir». 

Ayni menbam 424-425 inci sahifelerinde de eski 
Türk üstünlük şuurunun bir nevi «Hukuk-ı İlâhiyye» 
mâhiyyetini almış olduğundan şöyle bahsedilir: 

«Mağrur hir ırka mensub olan ve bu ırkî gururları 
hâkimiyyet i'tiyâdmdan kuvvet alan, iş için değil harb 
için yaratılmış fâtih bir ırkı mensubiyyetlerinin Allah 
nâmına te'yid edilip durmasına ötedenberi alışan ve hat
tâ mağlûplarını çalıştırarak yaşamaya hile alışmış olan 
Türkler, hâkimiyyetleri altına aldıkları milletlerin nasıl 
olup da hukuk müsavatına hak iddia edebileceklerini bir 
türlü anlayamazlar. Takdîr-i İlâhînin her şeyde hissedi
len hâkimiyyetine körükörüne imân eden bu insanlara 
göre Avrupa'nın fethi bir İrâde-i tlâhiyyenin tahakkuku 
şeklinde olmuştur; hu dünya hâkimiyyetini onlara hir 
imtiyaz olarak tevcih eden Genâh-ı Hak'dır; bunca düş
man kuvvetlerine karşı o hâkimiyyeti hâlâ muhafaza 
edebilmeleri kendi (Hukuk-ı İlâhiyye) lerinin kat'î hir 
delili ve ayni zamanda iman ettikleri dinin Hak dini ol
duğunu gösteren parlak bîr müeyyidesidir. Bütün mede
niyet hukuk ve müsavat mülâhazaları işte bu hisse çar
pınca kamilen yıkılmaktadır». 

Gene ayni menbam 425 inci sahifesinde de bu mev
zua şöyle nihayet verilmektedir: 

«Türklerin nazarında Garp medeniyeti muharehesiz, 
mücâdelesiZj yavaş yavaşy hâince kendilerini silâhların
dan tecrîd edip (Reâyâ denilen) Hıristiyan tebaalarının 
seviyyesine indirecek ve hâkimiyyetlerinden mahrum 
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edecek bir düşman kuvvetten başka bir şey değildir. îşte 
bundan dolayı o medeniyeti lüzumsuzluğundan dolayı is
tihfaf etmekle kalmayıp adetâ bir düşmanmış gibi kork
makta ve kuvvet kullanarak def'edemiyecekleri için, atâ
letlerinin yenilmez mukavemetiyle karşı koymaktadır
lar». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz menbâlardaki 
başlıca noktalar şöyle sıralanabilir: 

1 — Eski Türkün bütün dünyaya karşı duyduğu üs
tünlük şuuru Garp müelliflerinin güçlerine gittiği için 
umumiyyetle aleyhinde bulunmuşlardır, 

2 — Bu müteassıp hıristiyan Garp müelliflerinin 
her nedense unutup o gibi mütalâalarmda kaale bile al
madıkları çok mühim bir nokta vardır: Avrupa devletler 
hukuku tarihinde Türk üstünlüğünün muahedelerle bey
nelmilel bir esas olarak kabul ve tasdik edilmiş olduğu 
bir devir vardır; işte bu suretle eski Türkün ruhundaki 
üstünlük şuuru Garp devletleri tarafmdan resmen tasdik 
ve tatbik edilmiş siyasî bir düstur mâhiyyetini bile al
mıştır; dünya tarihinde bunun misli yoktur. Öyle bir 
milletin kendini bütün milletlerden üstün görmesi tabiî 
değil midir? 

3 — Eski Türkler kendilerini yeryüzünün en cesur 
insanlan bilirlerdi: Bu millî ve u-kî kanâata düşman mü
ellifler bile hak vermişlerdir, 

4 — Müslüman-Türk, üstünlüğü Ue şecaatini Tak
dîr-i İlâhîden mütevellit bildiği için, onun bu şuuru bir 
nevi «Mukuk-ı İlâhiyye» düsturiyle izah edilmiştir. 

5 — Eski Türkler üstünlük şuurlarını çocuklarma 
daha küçük yaşlanndan itibaren telkin etmeyi bir millî 
ve dinî terbiye esası hâline getirmişlerdir. 
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6 — Türk dm üstün ırkın dilidir: İşte bu telâkkile
rinden dolayı eski Türkler Türkçe bilen Frenklerle gö
rüşürken bile tercüman kullanmışlar ve onların üstün 
ırk diliyle konuşmalanna meydan vermemişlerdir. 

7 — Bütün bu telâkkiler, taassuptan münezzeh 
olan eı^i Türkün büyük müsâmahakârhğmı kat'iyyen 
ihlâl etmemiştir. 

8 — Eski Türkün dünyayı hayran eden şecaat ve 
cesareti hem ırkî, hem dinî temellere dayanır. 

9 — İhtiyar Türklerin bile rûhımda üstünlük şuû
riyle şecaat ve cesaret heyecanları tesbit edilmiştir. 

;10 — Takdîr-i İlâhînin Türk ırkına dünyanın en 
güzel yerlerini tahsis etmesi işte bunlardan dolayıdır. 



X V I 

DİLENCİSİZ MEMLEKET : 
ESKİ T Ü R K İ Y E 

Bir taraftan eski izzet-i-nefs üstünlüğü ve bir taraf
tan da memleketin boydan boya bir hayrat ve hasenat 
sahası hâline gelmiş olması eski Türkiye'yi dilencisiz bir 
ölke hâline getirmiştir. Bir çok Garp müellifleri bu şeref
li vaziyeti hayretle tesbit etmişlerdir. Misâl olarak bir 
kaçmı gözden geçirmekle iktifa edeceğiz. 

Meşhur Fransız seyyahı (Du Loir) m «Les voyages 
du sieur Du Loir» ismiyle 1654 tarihinde Paris'de neşre
dilmiş olan kıymetli seyahatnamesinin 191 inci sahife
sinde şu kayde tesadüf edihr: 

«Türkiye'de dilenci nâdir görülür: Fransa'da her ke-
si bunaltan tenhel dilencilerin orada kimseyi iz'âc etme
sine imkân yoktur; fakirler, zenginlerin hayrat ve hase
natına iştirak etmiş olmak üzere yeni yol yapmakta, es
ki yolların tesviyesinde ve menâfi'-i-umumiyyeye âit bi
naların inşâat işlerinde meccânen çalışırlar». 

Bu fıkrada dilencinin Türkiye'de nadir olmasından 
bahsedihnesi, o nâdirlerin Türk olmamalarıyla izah edi
lebilir: Çünki birçok Garp müellifleri Türk ırkından.hiç 
bir dilenci mevcut olmadığında ittifak etmektedirler. Fu-
karâsmm bile meccânen çalışarak hayrat ve hasenat iş
lerine iştirak ettiği bir millet içinde hiç bir dilenciye te
sadüf edilememesi pek tabiîdir. 

Gene meşhur Fransız seyyahlarından (A. de la Mot
raye) in «Voyages en Europe, Asie et Afrique» ismindeki 
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büyük seyahatnamesinin 1727 La Haye tab'mm birinci 
cildinin 263 üncü sahifesinde de şu izahata tesadüf edil
mektedir: 

«Hayrat ve hasenat yalmz Kur'ân ile Türk imamla
rı tarafından iyice telkin ve teşvik edilmiş olmakla kal
mayıp halk tarafından da o İcadâr sadâkatle ve öyle bir 
el-birliği ile tatbik edilir ki, bütün Türkiye ile Tataristan'-
da ( = Kırım'da) dilencinin veyahut dilenciliği meslek 
ittihâz etmiş fukaranın ne olduğu bile malûm değildir». 

(Comte de Marsigli) nin Türk askeri teşkilâtım Âv^ 
rupa'ya tanıtan «L'etat militaire de I'Empire ottoman, 
ses progres et sa decadence» ismindeki büyük eserinin 
birinci cildinin 48 inci sahifesinde de şu kayde tesadüf 
edilir: 

«Türkler ya fıtri kanaatkârlıklarından veyahut ti
caret sahasındaki mehâretlerinden dolayı içlerinde he
men hiç bir dilenci ve sefile tesadüf edilemiyecek bir hâ
le gelmişlerdir; hattâ her birinin koynunda her ihtimâle 
karşı dâimâ dolu bir kese vardır. İlk zamanlarda henüz 
hallerini anlamaya başlamadan evvel, bu hale hayret et
miştim. Fakat çok geçmeden anladım. Her Jıangi bir 
harpte veyahut diğer bir vak'ada şehid düşmüş Jıiç bir 
Türk yoktur ki, koynunda bir muşamba parçasına sanlı 
ve mikdân mâlî vaziyetiyle mütenâsip bir Jcaç altın bu
lunmasın. Cimriliklerinden (!) dolayı sakladıkları bu pa
raya ancak öldükleri zaman el sürülebilir (Buna «Kefen 
parası» denilir, cimrilikle alâkası yoktur). 

(CorneiUe Le Bruyn) ismindeki seyyahın «Voyages 
de Comeille Le brayn, par la Moscovie, en Perse et aux 
indes orientales» ismindeki beş ciltlik seyahatnamesinin 
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173,2 La Haye tab'ınm birinci cildinin 357 inci sahifesin
de de şu kayde tesadüf edilmektedir: 

« . . . Türklerin Jvoyrât ve hasenata çok düşkîm olduk
larını ve hattâ Hıristiyaıüardan çok fazla hayrat vücu
da getirdiklerini inkâra imkân yoktur: Türkiye'de pek 
az dilenciye tesadüf edilmesinin başlıca sebeplerinden hi
ri de işte budurı>. 

(Comte de Boıüıeval) in bundan evvel de bahsi ge
çen Anecdotes v^nitieımes et turgues ou nouveaux me
moires du comte de Bonneval» İsmindeki eserinin 1740 
Francfort tab'ınm birinci cildinin 212 inci sahifesinde de 
mesele şöyle anlatüır: 

«istanbul şehriyle civarında takriben iki milyon nü
fus olmak itihariyle Avrupa'nın en büyük şehirlerinden 
sayılması lâzımgelir. İşte hu fevkalâde nüfus kesafetine 
rağmen tek bir dilenciye bile tesadüf edilmez; yaMiz 
darlık taslamak üzere sırf sadakayla geçinen Koykoycu-
lar vardır: Ama onların da itiharları yoktur». 

Bu fıkrada bahsi geçen Koykoycular dilenci değil, 
derviştir. Bu nokta, Türk düşmanlanndan (Guer) in 
«Moeurs et usages des Turcs» ismindeki eserinin 1746-
1747 Paris tab'mın birinci cildinin 219 ımcu sahifesinde
ki haşiyede de şöyle tavzih edilmiştir: 

«istanbul'da hiç bir dilenci yoktur, yalnvs fevkalâde 
bir sofuluk göstermek için sadakayla yaşayan Koykoycu 
dervişler vardır». 

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz Garp menbâlan-
mn mevzûumuz itibariyle mühim noktalan şöyle sırala
nabilir: 
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1 — Bir zamanlar nüfûsu iki milyona kadar çıkmış 
olan istanbul'da ve umumiyyetle Türkiye ile Kırım'da 
hiç bir Türk dilenci yoktur ve hattâ dilenciliğin ne oldu
ğu bile meçhuldür, 

2 — Pek nâdir tesadüf edilen dilencilerin başka 
milletlere mensub olduğu anlaşılmaktadır. 

3 — Eski Türklerin fakirleri bile meccânen ve be
denen çalışmak suretiyle menâfi-i-umumiyyeye âit hay
rat ve hasenat işlerine iştirak edecek kadar ulviyyet gös
termişlerdir, 

4 — Eski Türkler öldükten sonra bile kimseye muh
tâc olmamak için kefen paralarını dâimâ üzerlerinde ta
şımayı millî bir âdet hâline getirmişlerdir, 

5 — Halktan sadaka toplayan ve onunla geçinen 
Koykoycular dilenci değillerdir: Bunlar muhtelif millet
lere meriisup bir takım dervişlerdir. 
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ESKİ TÜRKLERLE Y E N İ TÜRKLER 

ARASINDAKİ F A R K L A R 

Bu farklar bilhassa On-dokuzuncu asnn ortaların
dan itibaren meydana çıkıp göze batmıya başlamış ve bir 
çok Garp müelüflerinin nazar-ı-dikkatini celbetmiştir. 
KüjÇük bir fikir vermiş olmak için yalmz üç müellifin bu 
husustaki mütâlâalannı kaydetmekle iktifa ediyoruz. 

Fransız müelliflerinden (Baptistin Poujoulat) nm 
aHistoire de Constantinople» ismindeki iki ciltlik istan
bul tarihinin 1853 Paris tab'ımn ikinci cildinin 492 nci 
sahifesinde Davudpaşa'da tâlim gören yeni ordu asker
lerinden bahsedihrken şöyle bir kayde tesadüf edilir: 

«Bunlarda ku/vvetin, zdbt-u-rdbtm ve tâlim ile terin-
yenin bütün zevahiri mevcuttur: Muhteşem silâhları gü
neşin altında parlayıp duruyor. Ne Müslüman, ne Hıris
tiyan sayılmalarına imkân olmayan bir takım insanların 
icâd ediliverdiği istanbul mektepleri de büyük masraflar
la işleyip gidiyor. Ama yakından bakılmadığı takdirde 
insanın hoşuna gidebilecek olan bu levhanın derinlikle
rinde neler görülüyor?..». 

(Henri Mathieu) nün «La Turquie et ses differents 
peuples» ismindeki iki ciltlik eserinin 1857 Paris tab'mm 
ikinci cildinin 49 uncu sahifesinde de vaziyet şöyle tasvir 
edilmektedir: 

«... Şanlar ve savaşlar sarhoşu olan, yeryüzünde yal-
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mz bir tek devlet mevcud olabileceğine ve o devletin de 
îslâm devleti olacağına imân ettiği için dünyayı fethe 
koşan müteşebbis ve faal ırka artık hiç bir yerde tesa
düf edilemez. Bugünkü Türkün bütün düşüncesi, çubuğu
nun kendisine verdiği hülyalardan ibarettir; hareketsiz 
yaşamaktan başka hiç bir ihtirası yoktur. Faaliy'et sa
hası o kadar daralmıştır ki, insan onu görünce adetâ yü
rümek için yaratılmamış sanır. Bağdaş kurarak geçir
mekte olduğu nebatî hayat bütün âzâsınm biçimini bozup 
ağırlaştırmıştır; eski Türklerin muhteşem hâli artık an
cak efsânelerde görülebilir». 

Bundan evvel de bir kaç kere bahsi geçen İtalyan 
üdebâsmdan (Edmondo de Amicis) in «Constantinople» 
ismiyle Fransızcaya terceme edilen eserinin 1883 Paris 
tab'mm 425-426 ıncı sahifelerinde de şu tafsilâta tesadüf 
edilir: 

« . . . Şu noktada hemen bütün dünya müttefiktir: Ye
ni Türk, eski Türkim değerinde değildir. Bizim kumaşla
rımızı, her türlü refah esbabımızı, ayıplarımızla kötülük
lerimizi, manasızlıklarımızı benimsemiştir; fakat hisleri-
mizle fikirlerimizi henüz kabul etmiş olmadığı için, bu 
yarım-yamalak istihale esnasında eski OsmanJı-Türk se-
ciyyesinin bütün iyi taraflarını kaybetmiştir. Eski Tür-
kün Garp medeniyeti mahsulâtı olarak şimdilik gördü
ğü şeyler tenbel, kabiliyyetsiz, imansız, para düşMinü, 
Frenk mukallidi, her türlü miUî an'anelerin düşmanı ve 
uşak ruhlu sürü sürü me'murlardan ve atalarının pabuç
ları olamıyacak küstah, hayâsız, ahlâksız bir nevi (Şık 
gençlik) güruhundan ibarettir. Eski Türkün nazarında 
medenîleşmek demek, onlar gibi giyinip oriar gibi yaşa-; 
mak demektir; işte bundan dolayı onun nazarında Frenk
ler gibi düşünmek, davranmak ve yaşamak demek, yal-
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mz kendi Müslüman vicdanının değil, her namuslu insan 
vicdanının tel'in edeceği hütün hareketlerle âdetlerin hoş 
görmek demektir. Bu vaziyete göre eski Türk, (Medenî
ler) denilen yeni Türkleri her hangi hir salâh ve felah 
yolunda diğer Müslümanlardan daha ileri gitmiş bir îs
lâm zümresi değil, hil-akis doğru yoldan sapmış, âdeiâ 
dininden dönmüş ve milletine ihanet etmiş mütereddi hir 
(Ans telâkki ediyor demektir; yeniliklerden çekinmekte 
ve meş'uTfi neticelerine her gün şâhid olduğu taraftan 
geldikleri için var kuvvetiyle red ve defetmektedir. Av
rupa'nm her teceddüd hareketi onun nazarında kendi se
ciyyesiyle menfaatlerine karşı hir tecâvüz demektir. Hü
kümet inkılâpçı, millet muhafazakârdır; yeni fikir to
humlan sert ve düz bir toprağa düşüp kuraklıktan mah
voluyor; devleti idare eden el kılıcı sıkıp sallıyor, fakat 
namlı kabzanın içine giriyor. îşte bundam dolayı elli se
nedir tecribe edilen ıslâhat hareketi henüz miUetin cildi
ne şöyle hir temastan İleri gidememiştir. İsimler değiş
tirilmiş, fakat müsemmâlar olduğu gibi kalmıştır. Ya^ 
pilan cüz'î şey zorla yapılmış olduğu için, gâvurların 
günden güne artan cür'etkârliklannı, devletin içine işli
yen fendliklan ve miUetin hütün felâketlerini halk işte 
o ehemmiyetsiz yeniliklere atfetmekte ve: 

— Bizi asırlarca muzaffer edip hâkimiyyetimizi sağ
layan müesseselerimizi neden değiştirelim? Bizim kılıç 
darbemize mukavemet edecek kadar kuvvet göstererne-
miş müesseseleri neden kabul edelim? 
demektedir». 

Bu tiç müellifin ifâdelerindeki mühim noktalan şöy
le tavzih edip sıralayabiliriz: 

1 — Tanzimâtm yetiştirdiği gençlik ne Müslüman, 
ne Hıristiyan sayılmasma imkân olmayan bir zümredir. 
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2 — Şanlar ve zaferler peşinde koşan ve bütün dün
yayı fethedip tek bir devlet hâline getirmek istiyen eski 
Türklük kalmamış, onun o ulvî ideaUni temsil eden Kı -
zılelma çürüyüp gitmiş, hareketsiz ve âtıl bir cem'iyyet 
yetişmiştir. 

3 — Bu hareketsizlikle atâlet yeni Türkün bünyesi
ni bile bozup değiştirdiği için, eski Türkün muhteşem 
manzarası artık efsânelere intikal etmiştir. 

4 — Yeni Türk Garp mukallididir: Fakat bu tak-
ht kıyafete ve kötü âdetlere münhasırdır, ilim ve fikirle 
alâkadar değildir. 

5 — TanzaıSıâtm Vücuda getirdiği bu yanm-yama-
lak istihale eski "Türk seciyye ve ahlâkmm bütün iyilik
lerini ortadan kaldırmıştır. 

6 — Yeni Türk işte bundan dolayı millî an'anelerin 
düşmanıdır. 

7 — Tanzimat nesilleri «Atalarının pabuçlan ola
mayacak» bir (züppe gençUk) hâlini almıştır. 

8 — Eski Tükrlerden bu fecî, istihaleye şâhid plan
lar, (Medenîler) denilen yeni Türkleri doğru yoldan sap
mış mütereddi bir nesil saymışlardur. 

9 — O zaman hükümet inkılâpçı, fakat miUetin ek
seriyyeti muhafazakâr olduğu için. Islâhat ismi altmda 
yapılan ve şekliyyâta inhisar- eden şeyler sathî bir mâ-
hiyyette kalmış, inhitat fenâlıklannm isimleri değişmiş, 
fakat müsemmâlan devam edip gitmiştir. 
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Behcet-ül-Fetâvâ — Bk.: Abdullah Efendi (Yenişehirli-), 

«Şahıs isimleri cedvelindedir». 
Bonneval (Comte de - ) — Anecdotes venitiennes et tur-

ques ou nouveaux memoires du Comte de Bon
neval, Francfort, 1740 — 16, 129, 185, 199, 217. 

Brayer (Dr. A. - ) — Neuf ann6es â Constantinople «İki 
cUt», Paris, 1836 — 18, 40, 49, 66, 87, 92, 101, 
160, 191, 210. 

Br^hier (Prof. Louis - ) — Histoire anonyme de la pre-
miere Croisade, Lâtince «Gesta Francorum et 
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aliorum Hierosolimitanorum» ismindelci eserin 
Fransızca tereemesi, Paris, 1924 — 7. 

Briot — Bk.: Ricaut. 
Bürhân-ı kaatı' (Acemceden Türkçeye kaamûs) — İSH 

tanbul, 1302 — 10. 
C 

Cantimir (Demetrius - ) «Boğdan voyvodası» — Histoire 
de I'Empire othoman, « M . de Jonquiâre'in Fran
sızca tereemesi», Paris 1743 — 44, 90, 130, 170, 
186. 

Castellan (A. L. - ) — Lettres sur la Grâce, I'Hellespont 
et Constantinople, Paris, 1811 — 17, 29, 39, 48, 
63, 92, 171, 189, 202, 207. 

Chabot (Antakya Ya'kuubî patriki Süryânı-Mîkâîl'in 
meşhur vakaayi'nâmeskii «Chronique» ismiyle 
Fransızcaya terceme edip Süryânî metniyle be
raber neşreden müsteşrik) Cilt 3, Paris, 195 — 
8, 12. 

Chronique de Michel le Syrien — Bk.: Chabot. 
Colomb (Mme. J . - ) — Bk: Amicis (Edmondo de - ) . 
Constantinople — Bk.: Amicis (Edmondo de - ) . 
Constantinople — Bk.: Gautier (Th4ophUe - ) . 
Constantinople et la Turquie — Bk.: Mac-Farlane (Char

les - ) . 
Constantinople, Smyme et Athenes — Bk.: Eudel (Paul-) 
Craven (Lady - ) — Voyage de Milady Craven â Consr 

tantinople, par la Crimee «İngilizceden Fran
sızcaya terceme», Pariâ 1789 — 45, 46, 154, 187. 

Daily-News (İngiliz gazetesi) — 20, 24. 
D 

De la Croix (Sieur - ) — Memoires, «İki cilt», Paris, 1684 
— 123, 168. 

Delamarre (L. H. - ) — Bk.: Voyage en Krimee, suivi de 
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la Relation de I'Ambassade envoyĞe de Peters
bourg â Constantinople. 

D'Herbelot (Meşhur müsterık) — 9. 
Divân-ı Hafız — Bk.: Hâfız-ı Şîrâzî. 
D'Ohson (Mouradgea-) — Tableau general de I'Empire 

othoman, «Yedi cil t», Paris, 1788-1824 — 27, 
29, 38, 46, 61, 74, 82, 98, 111, 137, 155, 158, 159, 
188, 200, 206. 

Du Loir — Les voyages du sieur Du Loir, Paris, 1654 — 
13, 55, 56, 70, 97, 115, 146, 180, 215. 

Duperron (Ainquetil-) — La IĞgislation orientale, Ams
terdam, 1778 — 136. 

Durdent (J. - R. - ) — Beautfe de I'histoire de Turquie, 
Paris, 1818 — 64, 140, 159, 173, 208. 

E 
Ebu-İshak il-Gazzî (Arap şâirlerinden) — 8. 
El-Câhız (Fazâil-ül-Etrâk müellifi) — 8. 
Elements de la langue turque — Bk.: Viguier. 
El-KâmU fi-t-Târîh — Bk.: tbn-ül-Esîr. 
Etat militaire de I'Empire ottoman — Bk.: Marsigli 

(Comte de - ) . 
Eudel ( P a u l - ) — Constantinople, Smyme et Athenes 

— Paris, 1885 — 20. 
F 

Ferahnâme — Bk.: Nevâlî (Akhisarlı Nasuh - ) . 
G 

Gautier (Theophile - ) — Constantinople — Paris, 1910 
— 87. 

Gesta Francomm et alionnn Hierosolimitanomm (Ano
nim bir müeelifin Lâtince EhH-salip târihi) — 
7. — Bk.: Brehier (Prof. L o u i s - ) . 

Grelot — Relation nouvelle d'un voyage de Constantinop 
le, Paris, 1680 — 10, 57, 109, 121, 148. 
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Guer (Eski Fransız avukatlarından) — Moeurs et usages 
des Turcs, Paris, 1747, «İki cilt» — 17, 44, 59, 
70, 91, 131, 187, 199, 217. 

H 
Hâfız-ı Şîrâzî (Meşhur İran şâiri) — Dîvân-ı Hâfiz, Bu

lak, 1256 — 9, 10. 
Histoire anonyme de la premiere Croisade — Bk.: Bt€-

hier (Prof. Louis - ) . 
Histoire de Constantinople — Bk.: Poujoulat (Baptis-

t m - ) . 
ffistoire de I'Empire othoman — Bk.: Cantmiir (Demet

rius - ) . 
Histoire de l'etat prâsent de I'Empire ottoman — Bk.: 

Ricaut. 
Historiens arahes — Bk.: Sauvaget. 

t 
îbn-ül-Esîr — El-Kâmil fi-t-Târîh, yahut Târîh-ül-Kâmü, 

«On iki cilt», Mısır, 1303 — 8. 
încîl — 107. 

J 

Jaubert (Am6d6e - ) — Voyage en Armenie et en Perse, 
Paris, 1821 — 39, 65, 84, 101, 174, 208. 

Jehannot (Pere - ) — Voyage de Constantinople pour le 
rachat des captifs, Paris, 1732 — 182. 

Jonquiere (M, d e - ) — Bk.: Cantimir (Demetr ius-) . 
J.-R. Durdent — Bk.: Durdent (J.-R. — ) . 
Kur'ân-ı-Kerîm/Kelâm-ı-Kadîm — 11, 18, 22, 24, 27, 36, 

49, 61, 71, 72, 73, 74, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 
112, 124, 131, 132, 133, 160, 163, 171, 174, 175, 
176, 201, 215. 

L 
La legislation orientale — Bk.: Duperron (Anque t i l - ) . 
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Lamartine (Meşhur Fransız şâiri) — Voyage en Orient, 
«İki cilt», Paris, 1896-1897 — 36, 111, 119. 

La Turquie actuelle — Bk.: Ubicini ( A . - ) . 
La Turquie et ses diffârents peuples — Bk.: Mathieu 

(Henri - ) . 
Layârd (Fransız müelliflerinden) — 107. 
Le Bruyn (Corneiller) — Voyages de Comeille Le 

Bruyn, par la Moscovie, en Perse et aux İndes 
orientales. La Haye, 1732 — 59, 127, 152, 183, 
198,205,216. 

Les Quatrains de Kh53ram — Bk.: Nicolas (J. B, - ) . 
Les voyages du Seigneur de Villamont — Bk.: Villamont. 
Les voyages du sieur Du Loir — Bk.: Du Loir. 
Lettre, contenant quelques observations rölatives aux 

M6moires qui ont paru sous le nom de M. le 
Baron de Tott — Bk.: Peyssonnel (M. d e - ) . 

Lettres sur la Qr6ce, I'Hellespont et Constantinople — 
Bk.: Castellan (A, L . - ) . 

M 
Mac-Farlane (Charles - ) — CiMistantinople et la Tur-

quie «İngilizceden Fransızcaya terceme: İki 
cilt», Paris, 1829 — 18, 31, 48, 85, 159, 209. 

Marsigli (Comte de - ) — L'6tat militaire de I'Empire 
Ottoman, La Ha,ye, 1732 43; 82, 125, 153, 
169, 183, 216. 

Mathieu (Henri - ) — La Turquie et ses differents peup
les, Paris, 1857, «İki cilt» — 22, 34, 86, 164. 
176, 191, 202, 210, 219. 

Memoires— Bk.: De la Croix. 
M6moires sur les Turcs et les Tartares — Bk.: Tott (Ba

ron de - ) . 
Moeurs et usages des Turcs — Bk.: Guer. 
Montesquieu (Meşhur Fransız müelliflerinden) — 136. 
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Motraye (A. de la - ) — Voyages en Europe, Asie et Af 
rique, «İki cil t», La Haye, 1727 — 14, 25, 110, 
124, 215. 

N 
Neuf annees â Constantinople — Bk.: Brayer (Dr. A. - ) . 
Nevâlî (Akhisarlı Nasuh - ) — Ferahnâme yahut Ahlâk-ı 

Nevâlî, yazma — 76. 
Nicolas (J. B. - ) — Les Quatrains de KhĞyam, Paris 

1876 — 9, 10. 
Notice sur la Cour du Grand-Seigneur — Bk.: Beauvo

isins (Joseph-EugĞne). 
Nouvelle relation de I'mtârieur du serrail du Grand-Seig

neur —-Bk.: Tavemier (J. B . - ) . 

O 
Observations sur la religion, les loix, le gouvemement et 

leş moeurs des Turcs — Bk.: Porter (Sir Ja
m e s - ) . 

Ovide (Meşhur Lâtüı şâirlerinden) — 14. 
ö 

Ömer Hayyâm (Meşhur şâir) — 10. 
P 

Peyssonnel (M. de - ) — Lettre, contenant quelques ob
servations relatives aux Memoires qui ont pam 
sous le nom de M. le Baron de Tott, Amsterdam, 
1785 — 136. 

Porter (Sir James - ) «İngiltere'nin istanbul sefirlerin
den» — Observations sur la rehgion, les loix 
le gouvemement et les moeurs des Turcs, Lond
ra, 1769 «İki cilt» — 14, 17, 72, 91. 

Poupoulat (Baptist in-) — Histoire de Constantinople 
«İki cüt», Paris, 1853— 219. 
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R 
Relation d'vm voyage fait au Levant — Bk.: Thevenot 

(M. d e - ) . 
Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople — Bk.; 

Grelot. 
Ricaut — Histoire de I'6tat prĞsent de I'Empire ottoman^ 

«Briot'nun tngiUzceden Fransızcaya tereeme
si», Paris, 1670 — 119, 147, 

S 
Sauvaget — Historiens arabes, Paris, 1946 — 8. 
Süryânî-Mîkâîl-Michel le Syrien (Vakaayi-nâmesiyle 

meşhur Antakya Ya'kuubî patriki) — 8. Bk,: 
Chabot. 

T 
Tableau G6n6ral de I'Empüre othoman — Bk,: D'Ohssorı-

(Mouradgea - ) . 
Tavemier (J, B, - ) — NouveUe relation de I'int6rieur du 

serrail du Grand-Seigneur, Amsterdam, 1678 — 
148, 168, 

Theophile Gautier — Bk,: Gautier (ThĞophiIe - ) . 
Thevenot (M, de - ) — Relation d'ım voyage fait au Le

vant, Paris, 1665 — 68, 117, 146, 204. 
Thomton (Th. - ) — Etat actuel de la Turquie, Paris, 

1812 «İngilizceden Fransızcaya terceme: îkt 
cilt» — 30, 77, 84, 138, 157, 159, 172, 189, 207. 

Tott (Baron de - ) — Memoires sur les Turcs et les Tar
tares, Paris, 1785 — 78, 111, 136, 139, 191, 200. 

Ubicmi (A. - ) — La Turquie actuelle, Paris, 1855 — 20, 
21, 30, 33, 51, 85, 86, 88, 93, 107, 140, 

Viguier — T EIĞments de la langue turque, istanbul, 1787 
— 50, 

Villamont — Les voyages du Seigneur de Villamont, Pa
ris, 1595 — 42, 55, 114. 
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Bk.: Jehannot ( P e r e - ) . 

Voyage de Milady Craven â Constantinople, par la Cri
mee — Bk.: Craven ( L a d y - ) . 

Voyage en Armânie et en perse — Bk.: Jaubert (Ame-
d Ğ e - ) . 

Voyage en Krimee, suivi de la Relation de I'Ambassade 
envoyĞe de PĞtersbourg k Constantinople (Ano
nim bir Rus müeUifinin L. H. Delamarre tara
fmdan Almancadan Fransızcaya terceme edilen 
eseri), Paris, 1802 — 100, 

Voyage en Orient — Bk.: Lamartine, 
Voyages de CorneiUe Le Bruyn, par la Moscovie, en Per

se et aux İndes orientales — Bk.: Le Bruyn 
(Comeille - ) , 

Voyages en Europe, Asie et Afrique — Bk,: Motraye (A. 
de l a - ) . 
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TAVZİH 

Bu eserde Garp menba'lanna istinaden seciyye ve 
ahlâkı tedkîk edilen eski Türkler, bilhassa On-altmcı asır
dan On-dokuzuncu asnn ortalârina kadar devam eden 
nesillere mensub olanlardır: Son fasıldaki mukayesede 
esas ittihâz edilen «Yeni Türkler» de Tanzimat nesilleri
dir. 

İsmail Hami DÂNİŞMEND 



İSTANBUL KİTABEVİ YAYINLARI 
TARİH DİZİSİ: 

Sadr-ı-a'zâm Tevfik Paşa'nm Dosyasmdaki Res
mî ve Hususî Vesikalara Göre: 31 M A R T V A K ' A S I 
/î'smail Hâmi Dânişmend 

Bü eslerde şimdiye kadar yajanlanmârnış belgeler 
yer almakta, yakıii târihiriliiih birçok yönleri v© 
bilhassa «31 Mart Vak'ası» nm iç yüzü açıklaii-
ma.ktadır. 

T Ü R K L Ü K IVIESELELERt/İsmail Hâmi Dânişmend 
Türk ırk ve milliyeti hakkındaki bu araştırma, ta
mamen dokümanter mahiyette bir eser olup, yerli 
ve yabancı kaynaklar gözden geçirilerek hazırlan-
rmştır. 

Garb Menba'lanna Göre: ESKİ T Ü R K SECİYYE 
VE AHLÂKI/ İsmai l Hâmi Dânişmend 
Yabancı kasmaklara dayanarak meydana getirilen 
bu eserde, Türk Seciyye ve Ahlâkı örnekleriyle an
latılmaktadır. 

İ K T İ D A R KOLTUĞUNDAN İ D A M SEHPASINA/ 
Sadi Borak 
Bu eserde yakm tarihimizdeki siyasi cinayet ve 
idamlar sözkonusu olmaktadır 
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A T A T Ü R K DİZİSİ : 
KemaUst Modelde Fert ve Devlet ilişkileri/Prof. Dr. 
Orhan Türkdoğan 
KemaUst sistemde fert, devlet kavramları birbiriy
le ujoımlu şekilde bütünleştikleri takdirde toplum
sal yaşamın varlığından söz edilebileceği, aksi tak
dirde toplumun, ya kapitaUzrmn veya komünizmin 
Sömürür alam i,çine girmekten kendisini kurtara-
mıyacağı anlatılmaktadır. 

FELSEFE DİZİSİ: 
T A R İ H İ MADDECİLİĞE REDDİYE/Ord. Prof. 
Hihni Ziya Ülken 
Yazar, felsefi ve sosyolojik açıdan tarihi materya
lizmi eleştirmede, konu ile ilgiU bilim adamlan-
nm da görüşlerini yansıtmaktadır. 
M. Necmettin Hacieminoğlu, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı (Türk Kül
türü) aylık derginin 36., 37. ve 38. sayüarmda 
Marksizmin İlmi Tenkidi, başlıklı seri olarak ya
yınlanan üç makalesinde eseri tamtıyor ve diyor-
ki, «önce felsefi bir meslek olarak başladığı halde, 
sonra iktisadi ve içtimaî bir nazariye şekUni alan, 
daha sonra da muayyen bir ,şekliyle mütecaviz, 
istilâcı emeller elinde bir propaganda aleti haline 
gelen materyalizm «Hasılı maddecilik kendisine 
diyalektik, ilmî determinist ilah... Sıfatlarım tak
tığı zamandanberi mevcut cemiyetleri yıkmak ve
ya baskıya ahnak suretiyle bii- azmlığm tahakkü
münü teminden başka bir şey düşünmeyen müte-
nakız ve çapraşık doktrinler mozaykı olmuştur.» 
MiUi Eğitim Bakanlığı tarafından Tebliğle Dergi
siyle tavsiye edilmiştir. 
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SİYASET DİZİSİ: 
Y E N İ SINIF/Milovan Djilaş/Çeviren: Sedat Üm
ran 
Bu kitap hapishanede yazılnuş ve yazannm ha
pisle cezalandınlmasma sebebiyet vermiş olup 
komünist devletlerin yeni ortaya çıkan efen
diler zümresinin, politik memur lannm ince 
tabakasıyle Djilas'm açık, objektif, tutkulu, dü
rüst bir hesaplaşmasıdır. «Bu eser şimdiye kadar 
yazılmış olanlar arasmda en acımasız olan komü
nist aleyhtan bir belgedir.» LİFE, bu hükme varı
yor. 

DİNİ DİZİ: 
FUSÛS ÜL-HİKEM/MUHYİDDİN-İ Arabi/ÇeVi-
ren: Mehmed Nuri Gencosman 
Şeyh Ekber'in tasavvuf hakkmda çok önemli ese
ri .-Milli Eğitim Bakanhğı tarafmdan Şark-İslâm 
dizisinde yaymlanmıştır. 
BİNBİR HADÎS/Mehmed Arif 
1001 adet hadis-i şeriflerin Türkçe açıldamalan 
yanında, eski yazı Arapçalan da mevcut olup, bu 
değerli eser bir bakıma yakın tarihimize de ışık 
tutmaktadır. 

ŞİİR DİZİSİ: 
N A M I K K E M A L ' İ N ŞÎÎRLERİ/Al i Ertem 
Namık Kemal'in bütün şiirlerini içermektedn-. 

DÜNYA EDEBİYATINDAN ÇEVİRİLER DİZİSİ: 
FAUST/Yohann Wolfgang Goethe/Çeviren: Ord. 
Prof. Dr. Sadi Irmak 
Goethe'nin Faust efsanesinden esinlenerek hazır
ladığı en güçlü eseri. İki bölümden oluşan bu 
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dramda Goethe, kişisel amlarmı efsanenin anlat
tıklarıyla bağdaştırır. Birinci bölümde, hayat tut
kular gerçeği içinde yansıtıhr. İkinci bölümde ise, 
seksenine yaklaşmış, hemen hemen bütün tecrü
beleri geçirmiş ve artık biçim üzerinde tam bir 
egemenlik kurmuş olan şair, eserinde insanlık ül
küsüne yer verir. Goethe, Faust aracıhğıyle insan-
hğm sorunlarmı ortaya koymaya çalışmıştır. Mil
li Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmiştir. 

DON KİŞOT/Cervantes/Çeviren: Şemsettin S. Ko-
camemi 

Dünya edebiyatmm en ünlü eserlerindendir. Oku
duğu şövalyelik romanlannm etkisi altında kalan 
bir İspanyol asilzadesinin hainleri cezalandırmak, 
haksızlıkları ortadan kaldırmak amacıyle şövalye
liğe özenmesi ve hayret dolu serüvenler serisi... 
Bu arada Don Kişot'u hem destekliyen ve hemde 
frenliyen bir tip, Sanşo Panza. İspanyol düşünce
sinin başlıca iki tipi: Birincisi erişilmez hayallerle 
maceradan maceraya koşan ideaUst bir tip, ikinci
si ise gerçekçi, fakat daha çok şansa bel bağlıyan 
bir tip. Milli Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmiş-
tü:. 

GÖNÜL Y A K I N L I K L A R I / Y o h a n n Wolfgang von 
Goethe/Çeviren: Ord, Prof. Dr. Sadi Irmak 
18. Yüzyılın romantik dekoru içinde geçen iki aşk, 
duygunun yerine ahlâkın galebesi... Milli Eğitim 
Bakanhğmca tavsiye edilmiştir. 

GERÇEK/Emile Zola/Çeviren: İlhami Uzel 
Zola'mn en olgım çağında kaleme aldığı bu eser, 
yazarm sosyal kanısını belirtmek bakımından 
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önemlidir. Zola, bilim yoluyla gerçeğe varılabile
ceğini, parasız öğretimle bir toplumun kalkınabi
leceğini savunmakta, tem.elsiz inançlara, toplumu 
sömüren kiüseye karşı ^vaşmaktadrr. 

0 T A N R I L A R SUSADILAR/anatole France/Çeviren-
1er: Cemal Güner-Doç. Dr. Talât Tımcer 

Yazann Les Dieu ont soif (Tanrılar Susadılar) ad
lı bu romanı Fransız Devrimini bir roman üslû
biyle anlatmaktadır. 1789 Fransız Devriminin, 31 
Mayıs 1793'te Girodin'lerin düşüşüyle 27 Temmuz 
1794'te Robespierre'in düşüşü arasmda geçen te
rör dönemini kapsamaktadır. Birinci hamur kağı
da basılmıştır. 

YABANCI DİL ÖĞRETEN KİTAPLAR: 
• HERKES İÇİN P R A T İ K İNGİLİZCE METOD/İb-

rahim N. Özgür 

Bu metod, İngilizceyi hiç bilmeyerüerin yararlan
ması amacıyla hazırlanmış, her derse yeteri, kadar 
gramer bahsi, egsersizler eklenmiştir. Kitabın so
nunda düzensiz fiillerin tam listesi ve kitapta ge
çen kelimeleri içeren telâffuzlu bir lügatçe mev
cuttur. 

# TÜRKÇE A Ç I K L A M A L I İNGİLİZCE CÜMLE KUR
MA TEKNİĞİ/İbrahim N. Özgür 

Bu kitap İngilizceyi doğru konuşmak ve yazmak 
isteyenlere pratik esaslar vermektedir. Milli Eği
tim Bakanhğmın 9/1/1950 tarih ve 572 sayıh teb
liğler Dergisi'nde 2691 tamim numarasıyla ilgili
lere tavsiye edilmiştir. 
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İNGİLİZCE TÂBİRLER/ENGLISH IDIOMS/İbra-
him N. özgür. 

Bu kitaptan sekiz binden fazla deyimi cümle için
de kullanılış şekilleriyle birlikte öğrenmek müm
kündür. Aynca, çeşitli alanlardaki ıstılahlar, her 
zaman yanlış kullanılan deyimlerle, yabancı dil
lerden aimmış kelime ve tâbirlerin listeleri, İngi
lizce deyimlerin Türkçe karşılıkları da vardır. Mil
li Eğitim Bakanlığı tarafmdan Tebliğler Dergisiy
le ilgili tavsiye edilmiştir. 

KONUŞULAN FRANSIZCA/Asaf Halet Çelebi 

Konuşuünakta olan Fransızcanm bütün deyim ve 
atasözlerini içine alan bu eser, konuşma ve çeviri
deki güçlüklerinizi çözümleyecektir. 
MUli Eğitim Bakanhğmm TebUğler Dergisiyle ilgi
lilere duyurulmuştur. 

P R A T İ K FRANSIZCA KONUŞMA K L A V U Z Ü / 
(Français tel qu'ön le parle) İzzet Hâmit Ün 

Gündelik konuşmalarda fazla kullanılan kehme, de
yim ve cümleler tercih edilerek pkul ve üniversite 
öğrencileriyle, Fransızcayı öğrenmek isteyenlerin 
yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. MUli Eğitim 
Bakanhğı tarafmdan liselerin birinci, ikinci ve 
üçüncü smıflan için yardımcı kitap kabul ediLmiş-
tk. 
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ALMANCA DtLBİLGİSİ/Nurullah Tilgen 

Almanca gramerin bütün konularmı içeren bu ki
tap bol örnek ve egzersizleri ihtiva etmekte olup, 
gerek okul ve üniversite öğrencilerinin ve gerek 
Almancayı hakkıyle öğrenmek isteyenler içn ha
zırlanmıştır. 

YARDIMCI ORTAOKUL KİTAPLARI: 
ÇÖZÜMLÜ M A T E M A T İ K A L I Ş T I R M A ve PROB
LEMLERİ Ortaokul l /Kemal Zülfü Tâneri 

Milü Eğitim Bakanhğı tarafmdan yardımcı kitap 
kabul edilen bu eserde beş y ü z d ^ fazla alıştırma 
ve problemi İçermektedir. 

ÇÖZÜMLÜ M A T E M A T İ K ALIŞTIRMA ve PROB

LEMLERİ Ortaokul I I /Kemal Zülfü Taneri 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yardımcı kitap 
kabul edilmiş .olup beş yüzden fazla alıştırma ve 
problemi içermektedir. 

ÇÖZÜMLÜ M A T E M A T İ K ALIŞTIRMA ve PROB
LEMLERİ Ortaokul I I I /Kemal Zülfü Taneri 
Milli Eğitim Bakaphğı tarafmdan yardımcı kitap 
kabul edihniş olup beş yüzden fazla alıştırma ve 
problemi içermektedir. 

ÇÖZÜMLÜ F İ Z İ K PROBLEMLERİ Ortaokul I I -

I I I /Doç. Dr. Talât Tuncei-

Ortaokullar ve diğer dengi okullann ders program
larına uygun olarak hazırlanımştır. 
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YARDIMCI LİSE KİTAPLARI: 
# ÇÖZÜMLÜ TRİGONOMETRİ PROBLEMLERİ /Th. 

Caronnet/Çeviren; Dr, Fahrettin Akbulut 
Müli Eğitim Bakanlığı tarafından üse I I I Fen kolu 
için yardımcı kitap kabul edihnişttr. 

# ÇÖZÜLMÜŞ CEBİR PROBLEMLEBİ/Mehmet Ars-
lantürk 

® ÇÖZÜLIHÜŞ GEOMETRİ PROBLEMLERİ/Mehr 
met Arslantürk 

Yukarıda yazüı Arslantürk'ün her iki eseri Öğren
cileri Devlet lise bitirme imtihanları Ue yabancı 
ülkeler ve İst. Teknüc Üniversite müsabakalarma 
hazırlamak amacıyla hazırlanrmştır. Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafmdan her iki Idtap üse I I I Fen kolu 
için yardımcı latap kabul edilmiştir, 

® GEOMETRİK ÇİZİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK 
İÇİN METOT VE TEORİLER/Juüus Petersen/ 

Doç. Dr. Talât Tuncer 

Milü Eğitim Bakanhğı tarafmdan Useler için yar
dımcı kitap kabul edünûştir, 

# ÇÖZÜMLÜ K İ M Y A PROBLEMLERİ/Kenan Okan 
Liselerin birinci, ikinci ve üçüncü smıflan için yar
dımcı kitap kabul edilmiştir. 
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Kitaplarımızın genel satış ve dağıtun yeri: 

İSTANBUL KİTABEVİ: 
Beyazıt, Sahaflar Çarşısı No: 5 İstanbul, Beyazıt 
P.K. 5 İstanbul, T e l : 22 81 44 

N O T : Yayınlarımız bütün kitapçılarda bulunur. 
Ödemeli gönderilir. Sipariş mektuplarma 
100 liralık pul eklenmelidir. Kitapçılara ve 
okullara indirim yapıhr. 

ÇÖZÜMLÜ F İ Z İ K PROBLEMLERİ Lis« H /Doç . 

Dr. Talât Tuncer 

Optik, manyetizma, elektrostatik, e l^ t r ik akmu, 
ve elektro-manyetizma konusu hakkında problem
leri l,çermektedir. IVIilli Eğitim Bakanhğı tarafm
dan yardımcı kitap kabul ediüniştir. 

ÇÖZÜMLÜ F İ Z İ K PROBLEMLERİ Lise I H / D o ç . 
Dr. Talât Tuncer 
Mekanik, akustik, optUc, elektrik, modem fizik ko
nusu haldanda problemlerilçermektedir. Milli Eği
tim Bakanhğı tarafmdan yardımcı kitap kabul edil
miştir. 


