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ÖZET 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

AHMET REFİK’İN “TARİH OKUYORUM” ADLI ESERİ 

Tuba KARAKAYA AVCI 

Danışman : Yrd.Doç.Dr. Selahattin TOZLU 

        2007-SAYFA:45 

Jüri           : Yrd.Doç.Dr. Selahattin TOZLU 

             Yrd.Doç.Dr.Aydın GÜVEN 

             Yrd.Doç.Dr.Cemil KUTLU 

 

Yüksek Lisans Tezimde incelediğim Ahmed Refik’in “Tarih Okuyorum” adlı eseri, ders 

kitabı olarak yazılmış olmasının yanında, dönemin önemli  tarihçisinin  gençlere yönelik bir bilinç 

oluşturma çabası içerisinde olması nedeniylede  incelenmesinin önemli olacağı düşünülmüştür . 

Eser Osmanlıca sözlükler yardımıyla Latin harflerine aktarılmış, günümüz Türkçesiyle tarih 

öğretiminde ve gençlere yönelik bilinçlendirme açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Tezimizin 

önsöz kısmında eserin önemi ve tez konusu yapmamızın gerekçesi kısaca açıklanmıştır. Giriş 

kısmında ise yazarın tarihçi kişiliği ve tarihe bakışı eserin incelenmesine geçilmeden irdelenerek 

kitabın ve tezin amacının anlaşılmasına yardımcı olması düşünülmüştür. Bir sonraki bölümde yazarın 

ayrıntılı bir özgeçmişi sunulmuş, içerisinde yazarın diğer eserleri de tanıtılmıştır. Daha sonra kitabın 

metninin çevirisine geçilmiş, kitabın orijinal yazım düzenine uygun olarak günümüz Türkçesine Latin 

harfleri kullanılarak aktarılmıştır. Eserde başta Osmanlı padişahları olmak üzere Osmanlı dönemi 

devlet ve ilim adamları ile İslam dininde önemli sayılan birçok din ve devlet adamları ile bazı Türk 

büyüklerine yer verilmiştir. Yazar kitabın son bölümünde bir tarih kitabına özgü olmayan bir şekilde 

okuyucuya seslenmiştir. 

Tezin sonuç bölümünde ise eser, tarih eğitimi açısından incelenmiştir. 

Sonuçta yazarın eserin yazıldığı tarih itibariyle devlet ve milletin içerisinde bulunduğu hal 

ve şartları da gözeterek, melankolik bir tavırla geçmişin şaşalı günlerinden tarihi kişilikleri seçtiğini 

görmekteyiz. Tezimizde de anlattığımız gibi yazar hikayeleme ve örnekleme tekniği ile bu kişilerin 

belli karakterlerini öne çıkarmıştır. Eserde, amaç olarak ders kitabı veya tarih kitabı kimliğinden 

çıkılarak, Müslüman Türk kimliğini öne çıkarmak, vatan ve millet sevgisini aşılamak amacıyla giriş ve 

sonuç bölümünde doğrudan okuyucuya seslenilmiş, böylece bir bilinç oluşturma gayreti gösterilmiştir. 
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It is important to be considered that Ahmet Refik’s work “TARİH OKUYORUM” which I 

examined in my thesis has been studied not only its being written as a textbook but also its struggle 

about creating consciousness of the significant historian of its period towards youth. 

         The work was transfered into Latin letters with the help of Ottomans’ dictionaries, and it was 

evaluated with current Turkish in History teaching in view of creating consciousness towards youth. In 

the preface part of the thesis, the importance of the thesis and the reason why we studied this subject 

was clarifed briefly. In the introduction part, before passing the examination of the work, by 

explicating the historic personality of the writer and his point of view about history were thought to be 

helpful in understanding the book and the purpose of the thesis. In the following part, an exclusive 

detail of the writer’s curriculum vitae(CV) was presented and within it was introduced wirter’s other 

works. Afterwards, the text of the book was translated and it was conveyed by using Latin letters in 

accordance with the original text into current Turkish. In the work, primarily the Ottomon Sultans, 

statesman and man of letter of the Ottoman period, religious man and statesman in the Islamic religion 

and some of the Turkish seniors were included. In the last part of the book, the writer addressed to the 

reader in an unsuitable way opposed to the history book. 

         In the conclusion part, the work was examined in view of history teaching. 

        Consequently, we see that by observing the conditons and the circumstances of the state and 

nation with period of the work, the writer chose the historic personalities of the elaborate days of the 

past in a melancholic way. As we explained in our thesis, the writer highlighted the evident 

personalities of these people with the technique of narrating anf fictionalizing. In the work, by 

excluding the identity of textbook and history book, with the aim of bringing Turkish identity and 

inoculating country and national ideas, it was addressed to the reader directly in the introduction and 

conclusion part, and so it was strived for creating consciousness. 



 
 

ÖNSÖZ 

 

Popüler bir tarihçi olarak tanınmasına rağmen modern anlamda da ciddi çalışmalar 

yapmış olan Ahmed Refik’in çalışmamızda kullandığımız ‘Tarih Okuyorum’ adlı eseri ile tez 

döneminde karşılaştığımda Muzaffer Gökman’ın yazar için kullandığı ‘Tarihi Sevdiren 

Adam’ sıfatının ne kadar haklı bir tespit olduğunu fark ettim. Kitabı uzun bir zaman dilimi 

içerisinde yaşamış tarihi kişilikleri ve Türk milletinin kaderini etkilemiş bazı olayları büyük 

bir ustalıkla,  çocuklara sunabildiğini gördüm. Bu eserin günümüz Türkçe’sine kazandırılması 

halinde yazarın yazdığı diğer eserleri ile birlikte önemli bir boşluğu dolduracağını 

zannediyorum. 

Tezimi hazırladığım sürece yardımını esirgemeyen hocam Yrd. Doç.Dr. 

SELAHATTİN TOZLU’ya, yine her konuda yardımcı ve destek olan sevgili eşime ve abime 

teşekkürü bir borç bilirim. 
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 Tez içerisindeki kitabın metni, Osmanlıcadan Latin harflerine aktarıldığından, metin 
içerisinde orijinal metindeki sayfa karşılıkları, ( / 34 / ) biçiminde sayfanın bitiş numarasını 
belirterek verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GİRİŞ 

 

Ahmet Refik Altınay, Türkiye'de popüler tarihçiliğin kurucusu ve en başarılı kalemi 

sayılır. Yazdığı yüze yakın kitap ve bine yakın makalede, resmi belgeleri ve diğer tarihsel 

kaynakları tam bir yetkinlikle yorumlayarak kullanmış, gerektiğinde öyküleştirerek 

anlatmıştır. Yazar, İstanbul halkının ve taşranın Osmanlı yönetimine bakışını, olaylara 

yaklaşımını ve ahlak anlayışını ustalıkla yansıtır. Tarihin korkunç yüzünü, en kanlı olaylarını, 

yumuşak ve akıcı bir üslupta anlatır. 

Yazar Ahmed Refik’in en büyük özelliği, halka tarih zevkini aşılamış olmasıdır. Yüz 

elliye yakın eserinin bir kısmı geniş araştırmalara dayanmakla beraber, büyük bir kısmı, 

gerçekleri tahrif etmeden, tarihi roman tarzında yazılmıştır. Böylece tarihi konuları halkın 

seviyesine indirebilmiştir. Popüler tarihin en iyi temsilcisi olmuştur.  Tarihin halka, özellikle 

çocuklara sunulması açısından romanlaştırma ve hikayeleştirme biçimindeki tarihçiliği 

ülkemizde en iyi yapanlardan birisi olan Ahmet Refik aynı zamanda eski tarihçiliğin son 

temsilcilerinden, modern tarihçiliğinse ilklerindendir. 

Çalışmamıza konu olan bu eserin de Ahmed Refik, tarihi şahsiyetleri ve tarihi 

olayları yalın bir dille, temel özellikleri esas alarak anlatmıştır. Yazarın tarihçiliğini yansıtan 

bu eser,  tarih eğitiminde kullanılabilecek bir argüman oluşu ve tarihçilik açısından anlatılan 

olay ve kişilere daha yakın bir zamanda yazılmış olması nedeniyle ve dönemin şartları altında 

getirilen farklı bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1.1 AHMED REFİK ALTINAY’IN HAYATI 

İstanbul’da Beşiktaş’ta doğdu (1880 veya 1881). Babası, Sultan Abdülaziz’in 

vekilharcı Ürgüplü Ahmed Ağa’dır. Ailesi Ürgüp’te Gürlükçüoğulları adıyla tanınmakta idi. 

Ahmed Refik ilk öğrenimini Beşiktaş’taki Vişnezade Mektebinde yaptı. Daha sonra askeri 

rüştiyeyi ve Kuleli İdadisi’ni bitirdi. 1898’de Mekteb-i Harbiyye’den birincilikle mezun oldu. 

Uzun yıllar askeri okullarda coğrafya ve Fransızca hocalığı yaptı. 1907’de yüzbaşılığa 

yükseldi, ertesi yıl Harp Okulu tarih öğretmenliğine getirildi. 1909 yılında Erkan-ı Harbiye-i 

Umumiye Ceride Şubesi’nde görevlendirildi. Bu sırada Askeri Mecmua’nın yayımına nezaret 

etti ve burada askeri konularda makaleler yazdı. Aynı yıl kurulan Tarih-i Osmani 

Encümeni’ne üye olan Ahmed Refik, Balkan Savaşı sırasında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 

tarafından sansür müfettişliğine getirildi. Savaş bittikten sonra askerlikten emekli oldu. 

1913’te bir süre bazı medreselerde tarih muallimliği yaptı. I.Dünya Savaşı çıkınca yüzbaşı 

rütbesiyle tekrar askere alındı ve Sansür Genel Müfettişliği emrine verildi1. Bir yazısında 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyetlerinden bahsetmesi 

üzerine, Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa’nın gözünden düştü ve arpa saman memuriyeti ile 

Orta Anadolu’ya gönderildi. Bir süre bu görevle Ulukışla, Nevşehir ve Ürgüp civarında 

bulunan, bu arada bazı tarihi araştırmalar yapan Ahmed Refik, 1915’te Eskişehir Askeri Sevk 

Komisyonu başkanlığına getirildi. Ancak çok geçmeden orada geçirdiği şiddetli bir 

hastalıktan dolayı Enver Paşa’nın aracılığıyla İstanbul’da oturmasına izin verildi2. I. Dünya 

Savaşı sonlarında, Ermeni mezalimini yerinde incelemek üzere yabancı gazetecilerden 

kurulan heyetin başında Doğu Anadolu’ya gönderildi. Bu sıradaki gözlemlerini daha sonra İki 

Komite İki Kıtal (İstanbul 1919) ve Kafkas Yollarında Hatıralar ve Tahassüsler (İstanbul 

1919) adlı kitaplarda topladı. 1918’de İstanbul Darülfünunu Osmanlı (Türk) Tarihi 

Kürsüsü’ne müderris olarak tayin edildi. 1925’te Abdurrahman Şeref Bey’in ölümü ile 

boşalan Türk Tarih Encümeni başkanlığına getirildi. 1933’te üniversitenin yeniden 

teşkilatlandırılmasıyla darülfünundaki hocalığı sona erdi. Bundan sonra geçimin Cumhuriyet 

ve Akşam gazeteleri ile Milli Mecmua ve Hayat Mecmuası’nda yazılar yazarak sağladı. 

Hayatının son yıllarını Büyükada’daki evinde geçirdi. 10 Ekim 1937’de öldü ve Büyükada’ya 

defnedildi3. 

                                                 
1 Reşad Ekrem Koçu, Ahmet Refik, İstanbul 1938. 
2 Muzaffer Gökman, Tarihi Sevdiren Adam: Ahmet Refik Altınay, İstanbul 1978. 
3 Abdülkadir Özcan,, “Ahmet Refik Altınay”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, II, İstanbul, 1989, s. 120. 



 
 

Daha çok popüler bir tarihçi olarak tanınan Ahmed Refik’in yazı hayatı askeri 

okullardaki öğretmenliği sırasında başlar. Günlük ve haftalık gazete ve dergilerde yazan A. 

Refik bir süre Tercüman-ı Hakikat ve Millet gazetelerinin başyazarlığını da yaptı. Daha sonra 

İrtika, Malumat, Hazine-i Fünun ve Mecmua-i Ebuzziya, İkdam ve Peyam ile İttihatçıların 

yayın organı olan Yeni Mecmua ve Anadolu Mecmuasında da makaleler yayınladı. Bu arada 

6 ciltlik Büyük Tarih-i Umumi’yi neşretti (İstanbul 1328) ve “Geçmiş Asırlarda Osmanlı 

Hayatı” serisinden Lale devri 1130-1143 (İstanbul 1331); Tarihi Simalar (İstanbul 1331); 

Köprülüler (İstanbul 1331); Felaket Seneleri 1094-1110 ( İstanbul 1332); Alimler ve 

Sanatkarlar 900-1200 (İstanbul 1924) gibi eserlerini İkdam’da tefrika etti. Bir yandan popüler 

mahiyette yazılar yazarken öte yandan Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda ilmi 

makaleler de yayınlıyordu. Enver Paşa’nın teşvikiyle ilk defa Hazine-i Evrak’a (Arşiv) 

girerek Osmanlı belgelerini inceleyen Ahmet Refik’in asıl ilmi çalışmaları 1915’te 

Anadolu’dan İstanbul’a dönünce başlar. Değerli vesikaları ihtiva eden Memalik-i 

Osmani’yede Demirbaş Şarl (İstanbul 1332); 10. Asr-ı Hicri’de İstanbul  Hayatı 961-1000 

(İstanbul 1933, 2.bs., 16. Asırda İstanbul Hayatı 1935); Memalik-i Osmaniye’de Kral Rakoçzi 

ve Tevabii 1109-1154 (İstanbul 1333); Osmanlılar ve Büyük Frederik 1133-1179 (İstanbul 

1333); Türkiye’de Mülteciler Meselesi (İstanbul 1916); Anadolu’da Türk Aşiretleri 966-1200 

(İstanbul 1930); Hicri 12. Asırda İstanbul Hayatı 1100-1200 (İstanbul 1930); Osmanlı 

Devrinde Türkiye Madenleri 967-1200 (İstanbul 1931); Hicri 11. Asırda Osmanlı Hayatı 

1000-1100 (İstanbul 1931); Hicri 13. Asırda İstanbul Hayatı 1200-1255 (İstanbul 1932); 16. 

Asırda Rafizilik ve Bektaşilik (İstanbul 1932); Türk Hizmetinde Kral Tököli İmre 1683-1705 

(İstanbul 1932) adlı eserler buradaki çalışmalarının mahsulüdür.İstanbul hayatına dair 

eserlerinin faksimile neşirleri 1988’de yapılmıştır. Demirbaş Şarl ile ilgili çalışmasından 

dolayı İsveç Hükümeti, Türk-Bulgar ilişkilerine dair araştırma ve yayınları dolayısıyla da 

Bulgar İlimler Akademisi tarafından nişan ve madalya ile taltif edilen Ahmed Refik, bizde 

eski tarihçiliğin son, modern tarihçiliğin ilk, popüler tarihçiliğin ise en iyi temsilcisidir. İlmi 

mahiyetteki makalelerini Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, Türk Tarih Encümeni 

Mecmuası, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası ve Türkiyat Mecmuası’nda neşreden 

Ahmed Refik, tarihi konuları halkın seviyesine indirirken gerçeği tahrif etmemeğe büyük 

gayret göstermiştir4. 

Bu arada çocuklar için tarih kitapları ile okul kitapları yazan, Fransızca’dan da bazı 

tercümeler yapan Ahmed Refik, ayrıca Silahtar Tarihi, Tarih-i Gılmani ile Evliya Çelebi 

                                                 
4 “Altınay, Ahmet Refik”, Meydan Laroussse Ansiklopedisi, I, İstanbul 1990, s. 384. 



 
 

Seyahatnamesi’nin 9. ve 10. ciltlerini de yayınlamıştır. Rindmeşrep ve neşeli bir mizaca sahip 

olan Ahmed Refik’in bir çoğu bestelenmiş olan şiirleri Gönül (1932) adlı kitapta 

toplanmıştır5. 

  Hem Klasik Osmanlı hem de II. Meşrutiyet devri Türk tarihi açısından önemli bir 

müellif olan yazarımız  Ahmet Refik (Altınay),  ilkokullar içinde ders kitapları yazmış ve 

eserleri okutulmuştur. Tezimize konu olan “Tarih Okuyorum” adlı seksen sayfalık bu eser 

1337/1921 yılında altıncı baskısı yapılmış ve ilk mekteplerin ilk devrelerinin ikinci yılındaki 

çocuklara ders kitabı olarak okutulmuştur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5   Özcan,, A.g.m., s. 120. 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

2.1. KİTABIN LATİN HARFLERİNE AKTARILMIŞ METNİ 

2.1.1. Milletimiz,  Vatanımız 

1- Vaktiyle alem bu gördüğümüz gibi değildi. Pek eski zamandan beri değişe değişe 

bu  şekle girdi. İnsanlar gittikçe ilerlediler. İşte alemin nasıl değiştiğini, insanların nasıl 

ilerlediğini bize tarih öğretir. 

İnsanlar çalışmak ile, bilgi ile ilerlediler. Bir memlekette oturan insanlar bir aile 

gibidir. Hepsine birden millet derler. Milletin oturduğu yaşadığı yer vatandır. 

2- Vatanımızın babası padişahımızdır. Bütün  Müslümanların Peygamber vekilidir. 

Padişahımızın ve bizim cinsimiz Türk’tür. Padişahımızın ceddi Osman Gazi’dir. Bu devleti 

kuran odur, bunun için bize Türk milleti, devletimize Osmanlı Devleti derler. Atalarımızın 

vatanımıza nasıl hizmet ettiklerini bilmeliyiz. Müslümanlığı ilerleten, Türklük için uğraşan 

bütün adamlarımızı gözümüzün önüne getirmeliyiz. Peygamberimizden sonra gelen, 

Müslümanlığa çalışan halifelerimizin büyüklüğünü, hatta bazen fenalık eden adamların 

hayatını öğrenmeli, onlardan ibret almalıyız. 

2.1.2. Ebubekir es–sıddık (Radiallahu anh) 

1- Hazret peygamberimiz vefat ettiği zaman yerine geçen en büyük halife  Hazret 

Ebubekir’di /3/ Hazret Ebubekir Müslümanlığa çok hizmet edenlerdendir. Doğruluğu, 

Allah’ın emirlerine itaati ile kendisini herkese sevdirmiştir. Hazret Ebubekir halife olduğu 

zaman ahaliyi topladı. Onlara şu nasihatleri verdi. “Ey ahali içinizde layık olmadığım halde 

halifeniz oldum, iyi iş görürsem bana yardım ediniz, fena yaparsam doğrultunuz. Elinden her 

şey gelenlere doğruyu  söylemek bir fedakarlıktır, gizlemek ihanettir. Zayıf ve kavi bence 

birdir. Herkesi bir tutmak isterim. Şayet Allah’ın, Peygamberimizin emirlerinden dışarı 

çıkacak olursam siz de beni dinlemeyin”. 

2- Hazret Ebubekir ahaliye adalet etti. Herkesin  hakkını korudu. Kimseyi 

incitmedi . Zengin değildi. Milletin hazinesinden kendisine bir deve, bir köle, bir de kaftan 

vermişti. Vefat ettiği zaman onlar da yerlerine teslim olundu. Hazret Ebubekir nafakasını 

tedarik için ticaret ederdi. Kendisine tayin olunan para, ticaretle meşgul olup da ahalinin işleri 

yüz üstü kalmamak için verilirdi. 

 

2.1.3. Hazret Ömer 

1-  Hazret Ömer  daima doğrulukla iş görürdü. Ahaliyi muhafaza için gece yarıları 

sokaklarda dolaşırdı. Nazarında herkes birdi. /4/ Kölesini bile kendisiyle bir tutardı. Kudüs-i 



 
 

Şerif’e gireceği zaman, deveye kölesiyle nöbetleşe binmişti. Kudüs-i Şerif’e yaklaştığı sırada 

nöbet kölesine geldi, Hazret Ömer kölesini deveye bindirdi, kendisi yaya olarak şehre girdi. 

Hazret. Ömer zamanında, Müslüman olmayan Arap emirlerinden biri Medine-i Münevvere’ye 

geldi. Kâbe’yi ziyaret ederken başka kabileden bir adam eteğine bastı, emir kızdı, o adama 

hiddetle bir tokat indirdi. Tokatı yiyen adam derhal Hazret Ömer’e şikayet etti. Hazret Ömer 

emiri çağırdı. Kendisine şu suali sordu: 

- Bu adama niçin vurdun? 

- Ya Emir-el müminin! Bu adam benim eteğime bastı, ben de vurdum. Kâbe’ye 

hürmet etmese idim, kılıcımla kafasını kıracaktım. 

- Kabahatini kendin söyledin. Haydi o adamın gönlünü yap. Şayet yapamayacak 

olursan ben de ona sana vurması için emir vereceğim. 

- Ya Emirül-müminin bu nasıl olur? Ben emirim, o ise âdi bir adam. 

Bunun üzerine Hazret Ömer şu cevabı verdi: 

- Müslümanlıkta ikiniz de birsiniz, bir Müslim diğer bir Müslüman’dan ancak 

ibadetiyle, hamiyetiyle üstün olabilir, başka türlü olamaz. /5/ 

2 -   Hazret Ömer daima azla kanaat ederdi. Muharebede  ele geçen maldan bir şey 

almazdı. Bir defa düşmandan alınan yemen kumaşlarını herkese dağıttı. Kendi kıssasına bir 

parça düştü, bu parça esvap yapmaya yetişmediği için oğlunun hissesini de aldı, arkasına öyle 

bir  entari diktirebildi. Hazret Ömer doğruluğu en parlak suretle yaptıran halifedir. Kimsenin  

hakkını yemezdi arkasına on iki yerinden yamalı gömlek giyerdi. 

2.1.4. Hazret Osman 

1- Hazret Osman İslamiyet’e hizmet etti. Evvelleri Kuran-ı Kerim deriler üzerine 

yazılırdı. Hafızlar tarafından ezberlenirdi. Hafızlar da bir çok gazalarda şehit oldular. Hazret 

Ömer Kuran-ı Kerimin muhafaza  olunamayacağını anladı. Bütün ayetleri toplattı, Mushaf-ı 

Şerif kızında kalmıştı, nüshaları her tarafa dağıtılmıştı. Hazret Osman zamanında Kuran-ı 

Kerim’in bazı yerleri başka türlü okunurdu. Hazret Osman bu ayrılığı kaldırmak istedi. Hazret 

Ömer’in kızından Mushaf-ı Şerifi aldı, nüshalarını çoğalttı. Öbürlerini kâmilen yaktırdı. 

Ondan itibaren Kuran-ı Kerim her yerde bir oldu. Hazret Osman’a da Câmi’ül-Kur’ân yani 

Kur’ân’ı toplayan denildi. 

2- Hazret Osman pek yaşlıydı. Tabiatı halim ve yavaştı. Akrabasını pek 

severdi./6/ vilayetlere onları tayin ederdi. Hazret Ebubekir ve Ömer zamanlarında bu haller 

görülmemişti. Bu sebepten ahali isyan ettiler. Hazret Osman’ın evini kuşattılar, halifeyi 

Kuran-ı Kerimi okurken şehit ettiler. 

 



 
 

2.1.5. Hazret Ali 

1- Hazret Ali gayet zeki ve irfan sahibiydi. Bir düşmanı vardı: Hazret Muaviye. 

Hazret Muaviye’nin maksadı halife olmaktı. Muaviye bir gün peşine bir çok halk topladı. 

Hazret Osman’ın kanlı gömleğini ahaliye gösterdi. Ehli İslam’ı galeyena getirdi. Hazret Ali 

bir gün Muaviye’ye haber gönderdi. Böyle hilafet kavgası için beyhude yere Müslüman kanı 

dökmeyelim, yalnız  ikimiz için çarpışalım dedi. Muaviye yine cesaret edemedi. 

Ali ile şimdiye kadar kim başa çıkmış ki, ben çıkacağım, onun meramı, kolayca beni 

ortadan kaldırmak dedi. Nihayet iki taraf muharebeye girişti. Muaviye’nin askeri bozuldu. 

Muaviye askerlerine öğretti; hepsi de mızraklarının uçlarına Kuran-ı Kerim astılar. Hazret 

Ali’nin askerleri bu hali görünce durdular. Hazret Ali çarçabuk hileyi anladı. İnanmayın bu 

bir hile diye /7/ bağırdı. Askerin bir kısmı yürümedi. Hazret Ali durmaya mecbur oldu. 

Muaviye bu suretle büyük bir bozgunluktan kurtuldu. İki taraf müzakereye koyuldu. 

Kendilerine birer vekil tayin ettiler. Bu vekiller halifeliğin kimde kalacağını kestireceklerdi. 

Nihayet Muaviye’nin vekili bir hile kullandı. Halifeliği Muaviye’ye kazandırdı. Hazret 

Ali’nin nüfuzu  kırıldı. Düşmanları çoğaldı. Nihayet şehit ettiler. 

2- Hazret Ali adil ve cesur bir halife idi. Hileye tenezzül etmezdi. Doğruluk namı 

idi. Haktan gayrı bir şey bilmezdi. Yüreği gayet temizdi. Her şeyi açıkça söylerdi. Gayet 

alimdi. Hak Resul-i Ekrem “ben alemin medinesi, yani şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır” 

demişti. Hazret Ali’yi beğenenler, Hazret Peygamberin vefatından sonra, halifeliği ona 

münasip görmüşlerdi. Kısm-ı azamı da Peygamberin sünnetine tâbi olmuşlar, Hazret 

Ebubekir’i  halife yapmışlardı. İşte bu sebeple ehli İslam (Sünni ve Şii) diye iki mezhebe 

ayrıldılar. 

2.1.6. Hazret Hüseyin (Radiyallahü Anh) 

1- Hazret  Ali’nin iki oğlu kaldı. Hazret Hasan, Hazret  Hüseyin. Hazret Ali’ye 

taraftar olanlar Hazret Hasan’ı kendilerine emir yaptılar. Hazret Hasan gayet mülayimdi. O 

zamanlar halifeliği  muhafaza için biraz mert olmak lazımdı. /8/ Hazret Muaviye gözünü 

halifeliğe dikmişti. Nihayet muvaffak oldu. Hazret Hasan emaneti Muaviye’ye bıraktı. Kendi, 

Beytülmal’den para almaya razı oldu. 

2- Muaviye’nin yerine oğlu Yezid halife olduğu zaman Hazret Hasan vefat 

etmişti. Yalnız kardeşi Hazret Hüseyin vardı. Hazret Hüseyin Yezid’in halifeliğini tanımadı. 

Aralarında adavet hasıl oldu. Hazret Hüseyin’in halifeliğini almak istediğini Yezid duydu. 

Ahali Hazret Hüseyin’i halifeliğe davet etti. Hazret Hüseyin kendisini davet eden  halkın 

yanına gitmek istedi. Çoluğunu çocuğunu topladı. Yezid bunu işitti. Hazret Hüseyin’i tutmak 

için asker gönderdi. Hepsini kuşattı. Hazret Hüseyin çocuklarıyla beraber kızgın bir çöl 



 
 

ortasında kaldı. Etrafında içecek bir damla su bulamadı. Düşmanlarının hücumuna uğradı. 

Evlatları gözlerinin önünde yerlere serildi. Susuzluktan ve kederinden ciğerleri yandı. Su 

içmek için nehre doğru ilerlerken şehid oldu. Bu felaket Muharrem gününde oldu. Bunun için 

Muharrem gününü matem günü sayarlar. 

2.1.7. Hazret Hamza (Radiyallahu Anh) 

1- Hazret Hamza  Resul-i Ekrem’in amcasıdır. Hazret Hamza Müslüman /9/ 

olduğu zaman, Mekke’de Resul-i Ekrem’in pek çok düşmanları vardı. Elan putlara taparlardı. 

Bunlara müşrik denirdi. Hazret Hamza müşriklerden korkmazdı. Hazret Peygambere daima 

yardım ederdi, yolunda canını fedadan çekinmezdi. 

2- Hazret Hamza her gazada bulundu. En son bulunduğu Uhud Gazasıydı. Uhud, 

Medine-i  Münevvere civarında bir dağın ismiydi. Hazret Hamza da bu muharebede büyük 

yararlıklar gösterdi. Müşriklerden önüne geleni yere serdi. Muharebenin kargaşalığı esnasında 

şehit edildi. Hazret Hamza’yı  şehid eden  Vahşi, Hamza’nın cesedini yardı. Ciğerlerini 

çıkardı. Hazret Peygamber’in düşmanı Ebu Süfyan’ın zevcesine verdi. Hazret Hamza’nın 

ciğerlerini Ebu Süfyan’ın zevcesi canavarlar gibi yedi. 

 

 

2.1.8. Ebu Eyyüb el-Ensari (Radiyallahu anh) 

1- Ebu Eyyüb el-Ensari, Hazret Peygamber’in mihmandarıydı. Resul-i Ekrem 

Medine-i Münevvere’ye gelince onun evine misafir olmuştu. Hazret Peygamber Mekke’den  

Medine’ye geldi, Medine  halkı sevindi, şehirde adeta bayram oldu, bütün çocuklar ve 

kadınlar sokaklara döküldü. Resul-i Ekrem kimin evinin önünden  geçse; “buyurun Ya 

Resulallah” diyorlardı. Devesinin yularından tutuyorlardı, döndürmeye çalışıyorlardı. 

Devesine dokundukça Resul-i  /10/ Ekrem; “ona dokunmayınız, o Allah tarafından memur 

olduğu yere gidiyor, durunuz bakalım nereye gidecek” diyordu. Deve evvela boş arsaya 

çöktü, tekrar kalktı, bu defa Hazret Eyyüb’ün evinin önünde yine çöktü. Resul-i Ekrem 

deveden indi Ebu Eyyub el-Ensarı’nin evine misafir oldu. Ebu Eyyüb’ün şerefi arttı. 

2- Hazret Peygamber’in vefatından sonra Ebu Eyyüb, halifeler zamanında 

Müslümanlığın ilerlemesine yardım etti. Pek ihtiyar olduğu halde koca bir Müslüman 

ordusuyla İstanbul’u  kuşatmaya  geldi. Ayvansaray tarafından surlara karşı hücumlar icra 

etti. Nihayet hastalıktan vefat eyledi. Mübarek cesedi o civara gömüldü. 

3- O tarihten sekiz yüz sene geçti. Hazret Eyyüb’ün mukaddes mezarı kayboldu. 

Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u aldığı zaman ulemadan Akşemsettin Hazretleri 



 
 

mezarının yerini rüyasında gördü. Padişaha söyledi, mezar meydana çıkarıldı. Üzerine güzel 

bir türbe yapıldı o günden itibaren Müslümanlar Hazret Eyyüb’ün türbesini ziyaret ederler. 

2.1.9. Halid bin Velid (Radiyallahu anh) 

1- Halid bin Velid, Resül-i Ekrem’in serdarlarındandı. Binicilikte yekta idi. 

Süvarileri idarede iktidar gösterirdi. Müslümanlığın ilerlemesi için yapılan muharebelerin  

hepsinde bulundu. Cesaretiyle  doğruluğu ile  /11/ evvela Hazret Peygamber’in sonra bütün 

halifelerin muhabbetini kazandı. Yalnız Hazret Ömer zamanında biraz şiddet gösterdiği için, 

gözünden düştü. Fakat Halid bin Velid bundan müteessir olmadı. Gayretine halel getirmedi. 

Halifenin emrini daima dinledi büyük bir itaat gösterdi. Hazret Ömer’in gözüne girmek için 

daha ziyade çalıştı. 

2- Halit bin Velid bu kadar muharebelerde bulunduğu halde kendisine hiçbir şey 

olmadı. Nihayet ölüm döşeğinde eceliyle  öldü. Hatta ruhunu teslim etmeden evvel bu ölüşüne 

kendisi de sıkıldı. “Bu ana gelinceye kadar yüzden fazla muharebede bulundum vücudumda  

kılıç, mızrak, ok  yarası bulunmadık bir karış yer kalmadı. Şimdi böyle yatakta ölüyorum” 

dedi. Vefatında atı silahları ve cariyesinden başka malı çıkmadı. 

2.1.10. Saad bin ebi Vakkas (Radiyallahu anh) 

1- Hazret Peygamber zamanında parlayan serdarlardan biri de, Saad bin Ebi 

Vakkas idi. Müslümanlardan ilk önce ok atan Saad bin Ebu Vakkas’tı. Saad, her attığı oku 

rast getirir idi. Hazret Peygamber, Ebu Vakkas’ı teşvik için “sana anam babam feda olsun” 

derdi. /12/ 

2- Ebu Vakkas her Gaza’da bulundu. Müslümanlığın düşmanlarını tar u mar etti. 

Hazret Osman’ın zamanına kadar yaşadı. Nihayet bir köşeye  çekildi. Hayatını sükun içinde 

geçirdi. Ölürken bütün adamlarını çağırdı. Eski bir saf cübbesi vardı onu getirtti. “Bana bu 

cübbeyi kefen yapın, Bedir gazasında müşriklerle muharebe ettiğim     zaman arkamda bu 

cübbe vardı, onu bu günler için saklamıştım”. Ebu Vakkas Resul-i Ekrem muhabbetini 

hayatının sonuna kadar muhafaza etti. 

2.1.11. Ebu Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anh) 

1- Ebu Ubeyde, Hazret Peygamber devrinin en büyük serdarlarındandı. 

Peygamberimizin Sahabelerindendi. Ebu Ubeyde Müslümanlığın ilk zamanlarında dinimizin 

ilerlemesine kılıcı ile hizmet etti. Hazret Peygamberlerle beraber bütün gazalarda bulundu. 

Uhud Muharebesinde müşriklerle aslanlar gibi çarpıştı. Resul-i  Ekrem Efendimize candan 

hizmetlerde bulundu .Muharebenin en şiddetli zamanında  Resul-i Ekrem Efendimizin 

yanaklarına zırhlarının halkası batmıştı. Ebu Ubeyde bu halkaları dişleriyle çıkardı, hatta bu 



 
 

esnada ön dişlerinden ikisi kırıldı. Ebu Ubeyde bu  fedakarlığı ile Hazret Peygamberimize  

muhabbetini gösterdi. 

2- Hazret Ömer zamanında İslam ordularına serdar oldu. Şam tarafında /13/bir 

çok yerler aldı. Ebu Ubeyde gayet şeci, fedakar ve adildi. Memleketleri adaleti sayesinde 

fethetti. Ebu Ubeyde ile muharebe eden Rumlardı. O zamanlar İstanbul’da oturan Rumların 

memleketleri Şam’a kadar büyümüştü. Ebu Ubeyde Rumların ordularını yendi cümlesine 

adalet gösterdi. İdaresine giren halkı memnun etti.Bu sayede İslam memleketlerini büyütmeye 

muvaffak oldu. 

3- Ebu Ubeyde idareli ve kanaatkardı. Eline geçen servete asla göz dikmezdi 

vefatında bir takım silah bir koyun postu bir de su testisi kaldı. İslamiyet’in ilk devrelerinde 

cesareti, adaleti ve sadakati ile numune oldu. 

2.1.12. Ebu Müslim-i Horasani 

1- Ebu Müslim şecaatiyle, fedakarlığıyla  koca  bir devlet meydana koyan 

kahramanlardandı. Ebu Müslim Horasan’lı bir saraç çırağı idi. Zamanın halifesi Emevilerden 

Mervan’dı. Mervan talihsiz bir hükümdardı. İslamlar bu devrede ikiye ayrılmışlardı. Bir  

kısmı Hazret Ali evladının halife olmasını istiyorlardı. Bir kısmı da Hazret Abbas’ın  evladını. 

Nihayet memlekette isyan çıktı. Ebu Müslim Abbasilerden tarafa geçti. Cesareti ile her tarafa 

galebe çaldı. Askerin kumandanlığını eline aldı. Halife ordularını her tarafta yendi. Abbasi  

devletinin meydana çıkmasına sebep oldu. 

2- Ebu Müslim cesareti sayesinde zengin oldu. Servetiyle fakirleri sevindirdi. Bir 

kere hacca gitti. O sene gelen hacıların  hepsini kendi metdehaneden doyurdu. Cömertliği ile 

herkesin gönlüne celbe muvaffak oldu. /14/ 

3- Ebu Müslim gayretinin mükafatını göremedi. Abbasiye Devletinin ikinci 

Halifesi Mansur zamanında gözden düştü. Halife Ebu Müslim’in şöhretini halkın kendisine 

muhabbetini kıskandı. Bu fedakar kahramanın devletine ettiği iyilikleri unuttu. Ebu Müslim’i 

bir akşam yemeğe davet etti. Yemek esnasında başını kestirdi. Mansur ihaneti ile kaldı. Fakat 

Ebu Müslim memleketine hizmet etmiş, iyiliği tanınmamış, talihsiz bir kahraman olarak şehit 

oldu. 

2.1.13. Ömer bin Abdülaziz 

1-Ömer Bin Abdulaziz, büyük halifelerdendi. Ahlak ve itidal sahibiydi, gayet sade 

yaşardı. Ahalinin hakkını gözetirdi. Zevcesinin mücevheratını bile milletin hazinesine verirdi. 

Valilerine emirler gönderir, onlara nasihatler ederdi. Bir emirnamede şöyle demişti: 

“Bilmelisin ki, dinin direği doğruluktur. İdarende yaşayan ahaliden  fazla vergi isteme. Herkes 



 
 

kudretinin yettiği kadar versin. Bütün  düşüncen ahalinin rahatı olsun. Herkese iyilik et, her ne 

suretle olursa olsun, kimseden  hediye alma”. /15/ 

2- Ömer Bin Abdülaziz, halife  olduğu zaman devrinin şairi huzuruna geldi. 

Kendisini methetti. Ömer Bin Abdülaziz şaire mükafat etmek istedi. Milletin malına katiyen 

el sürmedi. Arkasına değiştire değiştire giydiği iki esvaptan birini verdi. Milletin hakkını ne 

derece gözettiğini de bu suretle gösterdi 

2.1.14. Musa bin Nasır Tarık bin Ziyad 

1- Müslümanların en parlak zamanında Mısır Valisi Musa Bin Nasır’dı. Musa’nın  

bir kölesi vardı. Tarık Bin Ziyad. Musa Bin Nasır’ın Tarık’a emniyeti vardı. Devrin halifesi 

Endülüs’ün yani İspanya fethini emretti. Musa da  bu vazifeye  Tarık bin Ziyad’ı memur etti. 

O zamanlar İspanya Hıristiyanların elinde idi. Kralları Rodrik’in zulmünden bıkmışlardı. 

İspanya gayet zengindi, bahçeleri, meyveleri, çiçekleri, havasının letafeti gayet meşhurdu. 

2- Tarık, az kuvvetle gemilere bindi. İspanya’ya geçti. Karaya çıktı. Askerlerine 

geriye dönmek ümitlerini kırmak onları daima ileriye sürmek /16/ istedi. Bütün gemileri 

yaktırdı. Asker geriden ümidini kesince cesaretle ileriye atladı. Bu sayede bütün muharebeleri 

kazandı. 

3- Musa Nasır bu zaferleri haber aldı. Tarık’ı  kıskandı. O da büyük bir ordu ile 

İspanya’ya geldi. Tarık’ı  durdurmak istedi. Tarık düşündü, duracak olursa düşmanın 

kazanacağını anladı. Musa’nın emrini dinlemedi, yürüdü. Bütün muharebeleri kazandı. Bunun 

üzerine iki serdar arasına kıskançlık girdi. Musa, Tarık’ı hapsettirdi. Fakat doğruluk ve 

sadakat, Tarık’ı her felaketten kurtardı. 

2.1.15. Harun er-Reşid 

1- Harun er-Reşid yirmi iki yaşında halife oldu. Zamanında Müslümanlar ilerledi. 

Fransa hükümdarlarından Şarlman, halife ile dost oldu. O zamanlar Müslümanlar her kıtada 

ilerlemişlerdi. Harun er-Reşid, Şarlman’a bir kıl, bir ipek bayrak, bir de çalar saat gönderdi. 

Fransızları Müslümanların maharetine hayran bıraktı. 

2- Harun er-Reşid memleketinin iyiliğine çalıştı. Komşusu Rumlarla daima 

muharebe etti. Rum imparatoru kendisine meydan okumak istedi. Harun /17/ er-Reşid 

İmparatora şu kısa cevabı gönderdi: “Mektubunu okudum. Vereceğim cevabı istemeyeceksin 

göreceksin”. Filhakika Harun er-Reşid  düşman memleketlerine süratle ilerledi. Düşmana 

Müslümanların kanununu gösterdi. Rum imparatorunu haraca bağladı. Zamanında  her şey 

ilerledi. Harun er-Reşid devri tarihte pek meşhur oldu. 

 

 



 
 

2.1.16. Memun 

1-Memun, Harun er-Reşid’in oğluydu. Gayet hür fikirli milletin ilerlediğini sever bir 

halife idi. Zamanında  memleketi ilerletmek için her şeyi yaptı. Pamuk ve şeker kamışı 

yetiştirdi. Tarlaları sulamak için su kemerleri yaptırdı. 

2-En ziyade ilimle uğraşırdı. Bütün alimleri topladı. Bir çok kitapları Yunanca’dan 

Arapça’ya geçirtti. Mektepler açtırdı. Herkes için dersler verdirdi. Kendi de beraber çalıştı. 

Memun, gayet cömert ve merhametliydi. Kabahatlerini affedince pek sevinirdi. Ekseriye  

“benim birini affettiğim zaman duyduğum zevki herkes  /18/ bilse önüme gelirler 

kabahatlerini kendileri söylerler” derdi, zamanında Araplar dünyanın büyük milleti sırasına 

girdi. 

2.1.17. Emir Nevruz 

1- Emir Nevruz, İslamiyet’in ilerlemesine çalışan kahramanlardandır. Kendisi 

Tatarların hizmetinde idi. Babası  Argun  Aga  idi. Emir Nevruz,  Cengiz hanedanına hizmet 

etti. Şehzadesi Gazan Emir Nevruz İslamiyet’e mensuptu. Maksadı Cengiz’in hanedanından 

en akıllısına İslamiyet’i kabul ettirmek, bütün Tatarları bu sayede Müslüman etmekti. 

2- Emir Nevruz hayatını bu maksad  uğrunda sarf etti. Her felakete göğüs gerdi. 

Gazan Hanı bu maksad için pek muvafık gördü. Kendisine mütemadi bir gayretle İslamiyet’i 

kabul ettirdi. İslamiyet’i kabul eden Tatarlar, parlak bir medeniyet sayesinde ilerlediler. Fakat 

Nevruz, bu iyiliğe mukabil, büyük ihanet gördü. Halkın iftirasına uğradı. İslamiyet sayesinde 

meydana çıkardığı hükümdarın emriyle şehid edildi. Emir Nevruz, iyiliğe mukabil fenalık 

gören, bu uğurda telef olan fedakarlar zümresine dahil oldu./19/ 

2.1.18. Celaleddin Harezmşah 

1- Cengiz zamanında  Harezm Türkleri devlet teşkil etmişlerdi. Celaleddin, 

devletin hükümdarıydı. Cengiz, Celaleddin’in babası Alaaddin’e hücum etti. Türk askerlerini 

kılıçtan geçirdi. Cengiz’in kılıcından kurtulanları Celaleddin topladı. Bunlardan bir ordu teşkil 

etti. Cengiz askerleriyle kanlı bir muharebe yaptı, bu muharebede Tatarlar bozuldu. 

2- Celaleddin, Cengiz askerlerini bir defa daha bozdu. Ondan sonra askerleri de 

bozulmaya başladı. Maiyetindeki askerler birer birer savuştu. Celaleddin de az kuvvetle 

Cengiz’in koca ordusuna karşı duramadı. Hindistan’a doğru kaçmak istedi. Cengiz’in ordusu  

Celaledin’in arkasından yetişti. Önünde Sind nehri, arkasında düşman ateşi vardı. Celaleddin 

yine cesaretini kırmadı. Tatarlarla kahramane çarpıştı, dereler kan içinde kaldı. Celaleddin bu 

sayede düşmanın hücumatından kurtuldu. 

3- Celaleddin cesaretiyle Tatarların hücumlarını durduruyordu. Zamanın en büyük 

kahramanları sırasına geçti. Biraz sonra ahlakını bozdu. Maiyetindeki askerler birer birer 



 
 

ayrıldı. Celaleddin meyus ve muzdarip, bir eve sıgındı. Burada kendisine bir Kürt tesadüf etti. 

Bu  Kürt’ün kardeşini /20/ Celaleddin’in askerleri öldürmüşlerdi. Celeladdin bunun 

intikamına uğradı. Kürt tarafından darb ile şehid edildi. Celaleddin, İslam kahramanları 

arasında büyük bir nam kazanan simalardandır. 

2.1.19. Abdurrahman Salis 

1- İslam memleketleri adalet sayesinde büyüdüğü zaman, İspanya da 

Müslümanların eline geçti. Burada, ilk halifelik eden Abdurahman Salis’ti. Abdurahman 

Endülüs’te ilk evvel Emirül-mü’minin unvanını aldı. Zamanında  İspanya dünyanın en mamur 

yeri oldu. Memlekette ahali rahat etti. Her tarafta mektepler, darulfünunlar açıldı. İlim ve fen 

ilerledi. Ziraat  pek ziyade terakki etti. Koca memleketin içinde ekilmedik bir karış yer 

kalmadı. Endülüs sarayları herkesin gözlerini kamaştırdı. 

2- Abdurahman Salis ahaliye evlad gibi bakardı. Zamanında herkesin rahat 

yaşamasını isterdi. İnsanlığı muhafazayı en mukaddes vazife bilirdi. Mecmuasına şu satırları 

yazmıştı. “Elli sene hükümdarlık ettim. Bütün tebaama kendimi sevdirdim. Avrupa çarşılarını 

Endülüs mallarıyla doldurdum. Fakat bu müddet esnasında gamsız geçirdiğim ancak on gün 

sayabilirim”. Abdurahman Salis, İslam medeniyetini ilerleten halifelerdendir. 

2.1.20. Abdurrahman Gafiki /21/ 

1- Endülüs Emirlerindendi, Musa bin Nasır Endülüs’ü fethettiği zaman  

Abdurahman da cesaretiyle şöhret almıştı. Abdurahman Gafiki en ziyade Fransa’ya karşı 

muharebe etti. Kahraman askerleriyle Pirene Dağlarını geçti. Fransa’da Tur şehrini kuşatmaya 

muvaffak oldu. Cesaretiyle bütün Hıristiyanları korkuttu. O derece ki Abdurahman’ın 

dehşetinden Hıristiyanlar silaha sarıldılar. Tur şehrini Müslümanlardan kurtarmak için 

varlarını yoklarını feda ettiler. 

2- Hıristiyan ordusu Tur şehrinin imdadına koştu. Puvatya’da İslamlarla 

Hıristiyanlar arasında kanlı bir muharebe oldu. Bu muharebe İslam ordusunun cesurane 

ilerleyişini durdurdu. Bunun da sebebi vardı: 

İslamlar bidayette daima vazifelerini bilirler, ahalinin malına el sürmezlerdi. 

Sonraları işlerini bıraktılar, yağmacılığa koyuldular. Bu yüzden Hıristiyanlara karşı 

bozuldular. Puvatya da büyük bir bozgunluğa uğradılar. Abdurahman Gafiki’nin cesaretiyle 

kazandığı muvaffakiyetleri intizamsızlıkla bozdular. Asırlarca çalışılıp kazanılan bir maksadı 

birden bire mahv ettiler. 

2.1.21. Kılıç Arslan /22/ 

1- Araplar Suriye taraflarını zaptettikleri sırada, Avrupa’daki Hıristiyanlar 

Müslümanlara düşman oldular. Müslümanların ilerlediklerini çekemediler. Bu devre, 



 
 

Müslümanların terakki devridir. Anadolu’daki Selçuk Türkleri de kılıçlarıyla ilerleyen 

Müslümanlardandı. Padişahları Kılıç Arslan’dı. Payitahtları Anadolumuzun en güzel 

şehirlerinden  Konya idi. 

2-  Hıristiyanlar papazların teşviki ile ayaklandılar . Göğüslerine haç  yani salib  

resimleri yaptılar. Bu sebepten  kendilerine Ehl-i Salib denildi. Ehl-i Salib akın  akın 

Anadolu’ya doğru yola çıktılar. Rast geldikleri Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Güzel 

memleketimizi kana buladılar. Nihayet Selçuk Türklerinin memleketine geldiler. 

3-  Kılıç Arslan, kahraman ordusuyla Ehl-i Salibin önüne dikildi. (İznik)de ilk 

ordularını bozdu. İçlerinden yüz yetmiş beş bin kişiyi kılıçtan geçirdi. Bu kafilenin arkasından 

ikinci bir ordu daha geldi. Kılıç Arslan bunları da (Eskişehir) civarında bozdu. Göğüslerini 

Hıristiyan ateşlerine karşı /23/ tuttular. Kendilerini Feda ettiler. Bu sırada İslamiyet’i en 

ziyade koruması lazım gelen Arap halifeleri Bağdat saraylarında zevki sefa  ile meşgul 

oluyorlardı. 

2.1.22. Hazret İmam-ı Azam Ebu Hanife 

1- İslamlar dört mezhepdirler. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Her mezhebin bir 

imamı  vardır. Mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam  Ebu Hanife’dir. İmam-ı Azam fazileti ile 

meşhurdur. Adaleti, sabır ve tahammülü, kanaati bütün İslamlara numunedir. 

2- Hazret İmam-ı Azam Kûfe de doğdu. Az zaman içinde devrinin en büyük alimi 

oldu. Gayet mütevazı yaşadı. Dünya ikbaline rağbet etmedi. Kendisine pek büyük 

memuriyetler teklif edildi. Bunların hiç birini kabul etmedi. 

3- Zamanın Halifesi Mansur, Hazret İmam-ı Azam-ı Kâdil-Kudât yaptı. İmam-ı 

Azam insanlık haliyle bir haksızlık yapabileceğini  düşündü. Bu memuriyeti kabul etmedi. 

Halife, İmam-ı Azamın bu hareketine kızdı, kendisini haps ettirdi. İmam-ı Azam hapiste pek 

ağır cezalar gördü. Her gün başına kırbaç vurulur, her gün de bir kırbaç artırılırdı. O derece  

ki, kırbacın  adedi yüze kadar çıktı. Hazret İmam-ı Azam da bu felaket içinde /24/ irtihal 

buyurdu. Cenazesinde belki yetmişbin kişi vardı. İmam-ı Azam Ehl-i İslam’ın bu derece 

muhabbetini kazanmıştı. 

2.1.23. Selahaddin Eyyubi 

1- Selahaddin Eyyubi Müslümanlık uğrunda çarpışan büyük bir mücahitti. 

Selahaddin zamanında Avrupa Hıristiyanları Kudüs-i Şerifi elimizden almak istediler. Bütün 

Hıristiyanları teşvik ettiler. Hazret İsa bizim Peygamberimizdir. Halbuki onun doğduğu 

yerler, hatta mezarı Müslümanların elindedir. Burayı onlardan almak bizim için borçtur, 

dediler. Krallara koştular, ahaliyi ayaklandırdılar. Göğüslerine haç resimleri yaptılar. “Bu 



 
 

muharebeye gitmek herkes için sevaptır” dediler. Sürü sürü yola çıktılar. Yolda Müslümanları 

kestiler. Nihayet Kudüs-i Şerifi aldılar. 

2- Selahattin Eyyubi Kudüs’ün Hıristiyanların eline geçmesine dayanamadı. 

Ordusuyla Kudüs’e yürüdü. Düşmanla aslanlar gibi çarpıştı. Kudüs-i Şerife muzaffer girdi. 

Kiliselerin çanlarını yıktırdı. Hıristiyanlar bütün camileri kilise yapmışlardı. Bunları 

temizletti. Minarelerde ezanlar okuttu. Kendi çadırına /25/ oturdu. Ziyaretine gelenleri iltifatla 

kabul etti. O gün bütün Müslümanlar sevindi. Hıristiyanlar bu bozgunluğun öcünü almak 

istediler, fakat bir şey yapamadılar. Selahaddin’in namı bütün dünyaya yayıldı. Selahaddin 

Eyyubi Müslümanların kahramanları sırasına geçti. 

2.1.24. Cengiz 

1- Cengiz, Turanın büyük serdarıydı. Turan eski Türklerin yurdu vatanıydı. 

Turan’da Türkler kabile kabile yaşarlardı. Bu kabileler bir yere gelip de kuvvetli bir devlet 

teşkil etmezlerdi. İşte bütün bu kabileleri birleştiren Asya’yı avucu içine alan, ordusuyla koca 

mekanlara hakim olan, Türklere nizam ve kanun veren Cengiz oldu. 

2- Cengiz, “padişahlar padişahı” demektir. Asıl ismi Temuçin idi. Anası, ölen yeka 

idi. Temuçin anasından doğduğu zaman avucu kanlı idi, küçük yaşında öksüz kaldı. Kendisine 

bakacak kimse bulunmadı. Anası ölen yeka Temuçin’i büyüttü, at üzerinde terbiye etti. 

Nihayet Temuçin kabilelerin başına geçti, cesaretini herkese beğendirdi. Kendisini Cengiz 

Han ilan etti. 

3- Temuçin, hükümdar olunca kılıcıyla bütün Asya’yı aldı. Komşusu /26/ bulunan 

Müslüman Türklere hücum etti. Onları darmadağın etti. Dünyanın en büyük devletini vücuda 

getirdi. Milletini idare için kanunlar ve nizamlar koydu. Ordular teşkil etti, alaylar düzdü. 

Cengiz’in Orduları önünde bütün devletler boyun eğdiler. Zulmünden korkanlar birer birer 

itaat ettiler. Cengiz Turan’ın en büyük padişahı oldu. 

2.1.25. Timurlenk 

1- Timurlenk Cengiz’in sülalesindendi. Asıl ismi Timur idi. Bir ayağı topal 

olduğu için “Topal Timur” manasına Timuri- Lenk denilmişti. Timurlenk zamanında 

Müslümanlık ilerlemişti. Bütün Turan Müslümanla dolmuştu.Timurlenk de Müslümanlığı 

kabul etti. Timurlenk devrine gelinceye kadar Turanlılar Allah’ın birliğini bilmezlerdi. 

Demire toprağa ateşe taparlardı. Bütün Turanlılar Cengiz’in vefatından sonra darmadağın 

olmuşlardı. Timurlenk onları topladı. Muntazam bir hükümet haline koydu. Müslümanlığa, 

Kuran-ı Kerim’in /27/ ahkamına riayet etti. Payitahtını güzel  camilerle süsledi. İlme, dine 

riayet gösterdi. Ulemayı teşvik etti. Zamanında Turanlılar pek ziyade ilerlediler. 



 
 

2- Timurlenk alim olmakla beraber askerdi. En büyük orduları idare ederdi. 

Cesaretiyle bütün düşmanları yendi. Saltanatını büyüttü. Hinde Rusya’ya, Anadolu içlerine 

kadar ilerledi. Padişahlarımızdan Yıldırım Bayezid ile de muharebe etti. Az kalsın bütün 

devletimizi mahvedecekti. Osmanlılara en büyük fenalığı Timur etti. 

3- Timur gayet sertti. İnsan öldürtmekten insan kafalarından yığınlar yapmaktan 

çekinmezdi. Bununla beraber icabında merhamet de gösterirdi. Turan medeniyeti en ziyade 

Timur zamanında parladı. Müslümanlık Türklerin zekasını meydana çıkardı. Türk zekası 

Müslümanlık sayesinde maarifler gösterdi. 

2.1.26. Hülagu 

1- Hülagu, Cengiz’in torunu idi. O da Cengiz gibi Turanın büyük 

serdarlarındandı. Ordusunun önünde hiçbir kuvvet duramazdı. Maiyetindeki tatar askerleri 

gayet  cesur yıkıcı ve yakıcı idi. 

2- O zamanlar en büyük Müslüman hükümeti Abbasi’ye devletiydi. Hükümdarı 

Mutasım’dı İdaresi gayet bozuktu, vezirleri bile kendisine riayet ederlerdi. Hülagu bu 

ahlaksızlıklardan istifade etti. Ordusuyla Bağdat’a girdi. Bağdat’ta yüz  bin at buldu. 

Halifenin hazinesi altınlar gümüşlerle doluydu. Hülagu bu hazineyi görünce şaşırdı. Halifeyi 

yanına çağırdı ve sordu: ”Ey halife bu kadar serveti niçin sakladın. Senin düşmanım  

olduğunu üzerine büyük bir orduyla geldiğimi duymadın mı? Bu paraları böyle saklayacağına 

askerlerine, zabıtlarına dağıtsaydın da kendini ve vatanını muhafaza ettirseydin olmaz 

mıydı?” dedi. Halife hiç sesini çıkarmadı. O zaman Hülagu: “Hadi bakalım madem ki sen 

parayı her şeyden ziyade seviyorsun. Git de paralarını ye. Halifeyi  hazinesine hapsettirdi. Hiç 

yiyecek verdirmedi. Bu suretle açlıktan öldürdü. 

3- Hülagu merhametsizdi. İlimden, marifetten anlamazdı. Bağdat /29/ 

kütüphanesinde ne kadar kitap varsa toplattı. Nehirlere attırdı. Müslüman medeniyetine büyük 

bir darbe vurdu. 

2.1.27. Ertuğrul Gazi 

1- Ertuğrul Bey padişahlarımızın atasıydı. Gayet cesur ve temiz yürekliydi. Dinini 

severdi. Zayıflara yardım eder. Allah’tan korkardı. Allah’ın kitabına hürmeti ziyade idi. 

Ertuğrul Gazi bir gece bir şeyhin evinde misafir kaldı. Rafta yeşil çuhaya sarılı bir kitap 

gördü. 

- Bu nedir? Diye şeyhe sordu. Şeyh de: 

- “Allah’ın kelamı” dedi. Ertuğrul sevindi. Gece şeyh uyumaya gitti. Ertuğrul yalnız 

başına kaldı. Kuran-ı Kerim’in karşısına geçti. Sabaha kadar el pençe divan durdu. Dinine 

hürmetini gösterdi. Allah’ın doğru yolundan ayrılmayacağına sebat etti. 



 
 

2- O zamanlar Ertuğrul Erzurum’daydı. Fakat burada çok durmadı. Kendisine bir 

yurt bulmak için yola çıktı. Birbiriyle muharebe eder iki ordu gördü. Ordulardan biri 

kazanıyor öbürü yeniliyordu. Ertuğrul yenilen tarafa acıdı. O tarafa yardım etti. Yanındaki 

Türk /30/ kahramanlarıyla aslanlar gibi atıldı. Muharebeyi kazanan tarafı berbat etti. Birde 

anlaşıldı ki Ertuğrul’un yardım ettiği taraf Türk Selçuklular, öbürleri de Tatarlar imiş, 

Ertuğrul sevindi. Selçukluların Padişahı bu yardımdan memnun oldu. Ertuğrul Bursa 

taraflarına yerleşti. 

3- Ertuğrul Bey ailesiyle beraber yerleşti, Selçukluların uç beyi oldu. Komşuları 

Rumlarla gece  gündüz çarpıştı. Her muharebede de kazandı. Söğüt’de birkaç oğlu dünyaya 

geldi. Bunlardan en cesuru Osman Beydi. Osman babasıyla çalıştı. Baba oğul kılıçları 

sayesinde büyük bir devletin temelini kurmaya başladılar. Ertuğrul Gazi mertliğinin 

mükafatını gördü. Oğluna güzel bir yurt teslim etti. 

2.1.28. Osman Gazi /31/ 

1- Osman Gazi babası Ertuğrul’un yerine uç beyi oldu. Kendisi mert ve cesur idi. 

Paraya ve mala muhabbeti yoktu. Bütün serveti  birkaç at, bir de koyun sürüsünden ibaretti. 

Türklük uğrunda her şeyini feda ederdi. Gece ve gündüz  Türklüğün ilerlemesine çalışırdı. 

Herkese iyilik eder, yanında çalışanlara baba gibi bakardı. Fukaraya acır, arkasındaki esvabı 

bile çıkarır verirdi. 

2- Osman Gazi, Selçuk Devletine kılıcı ile hizmet etti. Selçuklu devleti zeval 

buldu. Tahtları padişahımıza kaldı. Osman Bey’den başka bu tahta pek layık yoktu. Nihayet 

Osman Bey’in maiyetindeki yiğitler karar verdiler, Osman Bey’in yanına geldiler, kendisine 

padişahlık teklif ettiler. Zaten Selçuk Padişahın idaresindeki beyler birer birer padişahlıklarını 

ilan etmişlerdi. Osman Gazi de razı oldu, padişahlığını ilan etti. 

3- Türkler Padişahlık ilan etmek için merasim yaparlardı. Bütün beyler Osman 

Gazi’nin etrafına toplandılar. Kımız aldılar, padişahları Osman Gazi’ye sundular. Önünde üç 

defa eğildiler. Yani /32/ “Biz sana böyle boyun eğeceğiz, sözünden dışarı çıkmayacağız” 

demek istediler. Her taraf cümbüş içinde kaldı. Türklerin mukaddes bayramı yapıldı. 

4- Osman Bey’in adamlarına Osmanlı derlerdi. Yeni kurduğu devlete Osmanlı 

Devleti denildi. Türkler bu suretle büyük bir devlet kurdular. Bu devleti kuran Osman 

Gazi’dir. Yurdumuzun atası, ilk padişahıdır. 

2.1.29. Orhan Gazi 

1- Devletimizin kuvvetini Osman Gazi’nin oğlu artırdı. Nizamlarını, kanunlarını o 

koydu. Dünyayı sarsan yeniçeri ordusunu o vücuda getirdi. O zamana kadar Osmanlıların 



 
 

kıyafetleri karma karışık idi. Devletimize mahsus para yoktu. Orhan Gazi ulemanın, 

askerlerin kıyafetlerini yeni ayırdı. Devletimize  mahsus para yoktu, para bastırdı. 

2- Devletimiz Orhan Gazi zamanında büyüdü. O zamana kadar yalnız Anadolu’da 

yerimiz vardı. Askerimiz Rumeli’ye geçtiler. Oraları memleketimize kattılar. Orhan Gazinin 

komşuları, İstanbul’da oturan Rumlardı. Büyük Padişahımız Rumların şehirlerini birer birer 

aldı. Ordularını her muharebede bozdu. Rumlar /33/ İmparatorlarından bıkmışlardı. Hepsi de 

Orhan Gazi Rum şehirlerine girdikçe onun idaresine girmeye can attılar. Orhan Gazi Rum 

şehirlerine girdikçe kadın, çoluk çocuk herkes padişahımızı yolda karşıladılar, kendisine 

dualar ettiler. 

3- Orhan Gazi gayet merhametli idi. Milleti için çalışır, vatana hizmet ederdi. 

Ekseriya imaretinde fukaraya kendi eliyle çorba dağıtırdı. Bu büyük padişahımızın türbesi 

Bursa’dadır. 

2.1.30. Şehzade Süleyman Paşa 

1- Süleyman Paşa ikinci padişahımız Orhan Gazi’nin şehzadesidir. Türklerde 

büyük oğula “paşa” derlerdi. Bunun için Süleyman Bey’e de Paşa denilmişti. /34/ Süleyman 

Paşa gayet zeki idi. Devlet idaresinden anlardı. Babası vilayetlerin idaresine hep onu memur 

ederdi. O zamanlar Osmanlıların yalnız Anadolu’da yerleri vardı. Daha Rum iline 

geçememişler idi. Orhan Gazi Rumeli’ni de almak istedi. Buraya asker çıkarması için oğluna 

emir verdi. 

2- Süleyman Paşa, yanına birçok Türk kahraman aldı. Bu yiğitlerle koştu. Bir 

gece seksen kişi  oldukları halde, Çanakkale Boğazına geldiler. O gece mehtap vardı. 

Aydınlıktan istifade ettiler. Karşı yakaya geçtiler. Düşman memleketini bastılar. Bunun 

üzerine Anadolu’dan Rumeli’ne akın akın Türk geldi, Rumeli Türklerle doldu. Tebaamız o 

günden itibaren, Rumeli’nde çoğaldı. Devletimiz gittikçe büyüdü. Rumeli’ne ilk adımı 

Süleyman Paşa attı. Nihayet av arkasında /35/ koşarken atından düştü. Osmanlıların bu 

fedakar kahramanı av peşinde vefat etti. 

2.1.31. Murad Han Gazi 

1- Orhan Gazinin oğlu Murat Gaziydi. O da babası gibi cesur ve dindar idi. 

Bütün arzusu memleketin büyümesi idi. Zamanında atalarımız Rumeli’nde hayli yerler 

aldılar. Bu zaferler Hıristiyanları ürküttü. Hepsi de, “Osmanlılar daha ziyade ilerlerse bizim 

halimiz ne olacak? Hepimiz de Osmanlıların eline düşeceğiz” diye telaşa başladılar. Hep bir 

yere geldiler. Bize ansızın hücum etmek, bizi Rum ilinden çıkarmak istediler. 

2- Murat Gazi bu fikri haber aldı, ordusunu  topladı. Kosova’ya doğru 

yürüdü.Kosova geniş bir ova idi. Burada düşmanlarıyla /36/ çarpıştı.Dünyanın en büyük 



 
 

muharebelerinden birini yaptı. Kendisinden üç misli kuvvetli düşman ordusunu berbat etti. 

Osmanlı namını bir kat daha yükseltti. Murat Gazi Kosova kahramanı oldu. 

3- Muharebeden sonra yaralıları yokladı. Gazilere mükafatlar verdi. Bu sırada 

Sırplının biri ayağa kalktı. Padişaha bir ricam var dedi. Bıraktılar, Sırplı, Murat Gazinin 

yanına yaklaştı. Meğer esvabının altında bir hançer saklamış .Bu hançerle birden bire 

padişahımızın üzerine atladı. Kahraman padişahımızı şehit etti. Askerler koşuştular, hain 

Sırplıyı parça parça ettiler. Murat Gazi vatan uğrunda şehit oldu. Türbesi Kosova’dadır. 

Kosova’yı unutma. Orası şimdi düşman elindedir. Şehit padişahının acısını yüreğinden 

çıkarma. 

2.1.32. Hacı İlbeyi (Sırp  Sındığı Muharebesi) 

1- Hacı İlbeyi, Karasi hakimi A’lan Bey’in veziri idi. Karasi, Orhan Gazi 

zamanında Osmanlı memleketine alındı. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa buraya ilk defa 

vali nasbedildi. Hacı İlbeyi bu esnada /37/ kendini gösterdi. Süleyman Paşa’ya  müsteşarlık 

yaptı, aklı ve tecrübesiyle hizmet etti. Hacı İlbeyi de Osmanlı Devletini ilerletmeye çalışanlar 

sırasına geçti. 

2- Bu sırada cesur askerlerimiz Edirne’yi ve Filibe’yi aldılar. Tuna’ya doğru 

ilerlemeye  başladılar. Osmanlıların ilerlemesini çekemeyen Balkan Hıristiyanları toplandılar, 

Macarları da yanlarına aldılar. Bizi Rumeli’nden çıkarmak için altmış bin kişilik bir ordu ile 

Edirne civarında toplandılar. 

3- Ordumuzun kumandanı Lala Şahin Paşa idi. Şahin Paşa düşmanın bu halini 

haber aldı. Hacı İlbeyi’yi yanına çağırdı. Düşmanın vaziyetini anlamasını tembih ettiler. 

Kendisini beş bin kahraman ile düşman üzerine yolladı. Hacı İlbeyi düşmanı uzaktan gördü, 

hiç belli etmedi. Gecenin karanlığından istifade etti. Düşmana öyle bir baskın yaptı ki, bütün 

ordularını kırmaya muvaffak oldu. Hacı İlbeyi bu darbesiyle Hıristiyanların gözünü  korkuttu. 

Bizi Rumeli’nden çıkarmak için besledikleri ümitleri kırıldı. Baskının yapıldığı yere 

Sırpsındığı  denildi. 

 

2.1.33. Sultan Murad’ın Kosova muharebesi  /38/ 

1- Devletimizin ilerlemesi Rumeli’ndeki Hıristiyan Devletleri korkuttu. 

Askerlerimizin Edirneyi almaları Sırpları korkuttu. Bunlar Rumeli’ndeki sair Hıristiyan 

devletlerle birleştiler. Büyük  bir ordu ile üzerimize yürüdüler. Sultan Murat Gazi bunu haber 

aldı. Evvela Bulgaristan’ı tepeledi. Sonra büyük bir ordu ile düşmana doğru ilerledi. 

2- İki ordu Kosovada karşılaştı. Askerimiz yorgun olduğu için padişahımız ertesi 

sabah muharebe etmeye karar verdi. O gece ellerini açarak Cenab-ı Hakk’a yalvardı. Gece 



 
 

şiddetli bir yağmur yağdı. Ovanın tozlarını kamilen bastırdı. Ertesi sabah muharebeye 

girişildi. Ordumuzun kuvveti azdı. İntizam mükemmeldi. Düşman ordusu çoktu. Fakat 

aralarında nizam ve intizam yoktu. Ordumuz bu sebepten galip geldi. Bu zafer Osmanlıların 

düşmanlarına karşı en parlak zaferi idi. Muharebeden sonra padişahımız yaralıları görmek için 

gezerken bir Sırplı “Padişaha bir ricam var” dedi. Murat Gazinin yanına geldi. Belindeki 

hançeri çıkararak kahraman padişahımızı şehit etti. Murat Gazi vatanın şerefi uğruna şehit 

oldu. 

2.1.34. Fatih Sultan Mehmed /39/ 

1- Osmanlı padişahları içinde en büyüklerindendir. İstanbul’u Rumlardan alan, bizi 

güzel bir payitahta nail eden, odur. Bu sebepten kendisine “Fatih” denirdi. Fatih Sultan 

Mehmed gayet alim bir padişahtı. Ulemaya hürmet ederdi .Hocasının  hatırını sayar, her 

sözünü dinlerdi. Fatih’in dünyada bir emeli vardı. İstanbul’u Rumlardan almak, gece gündüz 

bunu düşünürdü. Gözüne uyku girmezdi, gece yarısı sadrazamını çağırır, hep İstanbul üzerine 

söz açardı. O zamana kadar İstanbul pek çok defalar kuşatılmıştı. Fakat kimse alamamıştı. 

2- Sultan Mehmet İstanbul’u almaya karar verdi. Evvela nasıl alınabileceğini 

düşündü. İstanbul etrafında kalın duvarlar vardı. O zamana kadar bu duvarlar yüzünden 

alınamıyordu. Her şeyden evvel bu duvarları yıkmak lazımdı, fakat yıkacak top yoktu. Fatih 

evvela bu topları döktürdü. Her şeyi hazırladı. Boğaz içine asker gönderdi. Rumeli Hisarını 

/40/ yaptırdı. Boğazdan gemi geçirtmedi. Büyük bir orduyla, Edirne’den İstanbul’a geldi. 

Şehri denizden gemilerle kuşattı. Donanma Sarayburnu’na geldi, Sarayburnun’dan Galata’ya 

bir zencir gerili idi. Gemiler içeriye giremedi, Sultan Mehmet bunun da çaresini buldu. 

Dolmabahçe’den Kasımpaşa deresine yol yaptırdı. Üzerine kalaslarla döşetti, kalasları 

yağladı. 70 kadar gemiyi yağlı kızaklarla Kasımpaşa’ya, oradan  da denize indirdi. Diğer  

taraftan kara cihetini de topa tuttu. 50 gün gece gündüz şehre top ateşi yağdırdı. Nihayet 

duvarları yıktırdı. Şanlı bir suretle İstanbul’a girdi. O günden itibaren padişahımız İstanbul’da 

oturdu. Payitahtımız burası oldu. Fatih Sultan Mehmed bizi dünyanın en güzel şehrine nail 

etti. Burası bize atalarımızın yadigârıdır. Büyük Padişahlarımızın /41/ türbeleri buradadır. 

İstanbul’u canım gibi koru, onu alan padişaha gece gündüz dua et. 

2.1.35. Alaadin Paşa 

Alaaddin  Paşa, Osman Gazi’nin büyük oğluydu. Küçük oğlu Orhan Gazi nasıl 

ki muharebeden haz ediyorsa, Alaaddin Paşa da ilimden zevk alırdı. Bunun için 

Osman Gazi’nin vefatında Alaaddin Paşa padişahlığı kardeşine bıraktı, kendi ona vezir oldu. 

İlmi ile zekasıyla devletimizin ilerlemesine yardım etti. 



 
 

1- Orhan Gazi kılıcıyla memleketler fethetti. İlk defa yeniçeri askeri onun fikri ile 

vücuda getirildi.o zamana kadar devletimiz Selçukluların parasını kullanırdı. Alaaddin 

Paşa’nın tavsiyesi ile basıldı. Mahkemeler açıldı, askerle başıbozuğun kıyafeti birbirinden 

ayırt edildi. Devletimizi idare için kanunlar yapıldı. Alaaddin Paşa devletimizin ilk veziridir. 

Kanunlarımız onun fikriyle yapılmıştır./42/ 

2.1.36. Seydi Reis 

1- Kanuni Sultan Süleyman devri devletimizin denizlerde hakim olduğu bir 

devirdi. En büyük deniz kahramanlarımız bu devirde yetişti. Bunlardan biri de Seydi Reis’ti. 

Seydi Reis İstanbul’da doğdu. Gençliğini denizlerde düşmanla çarpışarak geçirdi. Bir çok 

tecrübeler gördü. Bu sayede her muharebeyi kazanmaya başladı. 

2- Seydi Reis en büyük muharebeyi Portekizlilere karşı yaptı. Gemileri 

Hindistan’a kadar geldi. Memleketimizin öbür ucunda düşmanla denizlerde çarpıştı. Kendi 

aynı zamanda alimdi. Tecrübeye ilmide karıştırdı. Düşmana daima galebe çaldı. Fakat 

rüzgarların şiddetine karşı duramadı. Gemilerimizden bir kaçı battı bir kısmı da kayalar 

arasında parçalandı. Nihayet elinde bir iki gemi kaldı. Seydi Reis bu gemilerle muharebe 

edemeyeceğini anladı. Gemilerin içindeki eşyaları bir deftere yazdı. Cümlesini Hindistan’ın 

Müslüman halklarına bıraktı. Kendi maiyeti ile karaya çıktı. İstanbul’a karadan gelmeye 

muvaffak oldu. Seydi  Reis Osmanlıların en büyük seyyahlarından, en cesur kaptanlarındandır 

2.1.37. Yavuz Sultan Selim 

1- Yavuz Sultan Selim Fatihin torunu idi. Gayet mert ve Müslüman/42/ yürekli 

bir padişahtı. Bütün düşüncesi Müslüman memleketleri bir araya toplamaktı .Sultan Selim 

düşündü bütün memleket Müslüman olursa ahali arasında din farkı olmasa devlet daha güzel 

idare olunur dedi. Evvela acemler üzerine yürüdü. Çünkü acemlerin mezhebi şii idi. Bunlar 

Hz.Ali’yi severler. Hz.Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir’in halifeliğini 

doğru görmezlerdi. Biz ise bunu doğru gördük. Bize Sünni derler. Bunun için aramızda kavga 

eksik olmazdı.  Sultan Selim bu kavgayı bitirmek için acemler üzerine yürüdü. Yol gayet 

uzundu. Askerler yorgunluktan halsiz düştüler. Yürümek istemediler. Sultan Selim’in canı 

sıkıldı. Yağız atını ileriye sürdü kaşlarını çattı: 

- Asker kıyafetli  korkaklar! karısının yanında oturmayı cenk meydanına değişen 

varsa gitsin.Ben yalnızda giderim ! diye bağırdı. Asker padişahına dayanamadı peşinden 

koştu. O zamanlar acemlerin padişahı Şah İsmail idi. Sultan Selim Şah İsmail’i yendi. 

Ordusunu kaçırttı, Şah İsmail’in sarayına kadar girdi.  Tacını /43/ ve tahtını aldı. İstanbul’a 

getirdi. Bu taht elan Topkapı Sarayındadır. 



 
 

2- Sultan Selim Müslümanlığı daha ziyade ilerletmek istedi. Mısır’ı da kendi 

mülküne katmak arzusunda bulundu. Büyük bir ordu ile çölleri aştı. Mısıra geldi. O sırada 

peygamberimizin son vekili mısırda oturuyordu. Resul-u Ekrem’in bütün emanetleri, hırkaları 

kullandıkları eşya hep onun yanında idi. Sultan Selim mısırdaki herkeslerle muharebe etti. 

Muharebeyi kazandı. Bu mübarek eşyayı (kâmilen) aldı. İstanbul’a getirdi. Topkapı sarayında 

Hırka-i saadet dairesine koydurdu. O tarihten itibaren Sultan Selim peygamber vekili oldu. 

Bütün padişahlarımıza da peygamber vekili, yani halife denildi. /44/Sultan Selim 

Osmanlıların en büyük padişahlarındandır. Gayet sert olduğu için kendisine yavuz denilmişti. 

2.1.38. Zenbilli Ali Efendi 

1- Zenbilli Ali Efendi Yavuz Sultan Selim’in müftüsü idi. Evine bir zenbil asar 

herkes soracağı şeyleri bir kağıda yazar oraya atardı, bu sebepten kendisine Zenbilli Ali 

Efendi derlerdi. 

2- Ali Efendi gayet fazıldı. Doğruluktan ayrılmazdı. Padişah bile hata etse 

doğruyu derhal söylerdi, daima yanında bulunur padişahın şiddetini yatıştırmaktan geri 

durmazdı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığı /45/ zaman Rumları dinlerinde serbest 

bırakmıştı, fakat Rumlar rahat durmazlardı. Sultan Selim bu fesadın önünü almak için 

Rumları Müslüman etmek istedi. 

- Osmanlı yurdunda ne kadar Rum var ise ya Müslüman olsunlar, yahut hepsini 

kılıçdan geçirteceğim dedi. 

Herkes telaşa düştü, padişaha kimse söz söylemeye cesaret edemedi. Nihayet 

Zenbilli Ali Efendi Sultan Selim’in huzuruna geldi. Fatihin Rumlara müsaade vermiş 

olduğunu söyledi. Şahitler getirdi, padişahı bu suretle fikrinden vazgeçirdi 

3- Ali Efendi Sultan Selim’e her zaman sözünü geçirirdi, bir gün Sultan Selim 

Enderun ağalarından birkaçını kabahatlerinden dolayı kestirmek istedi, Zenbilli Ali Efendi 

bunu duydu derhal padişaha koştu sordu: 

-Bir söz işittim birkaç kişiyi kestirecekmişsiniz 

Sultan Selim kızdı hiddetle: 

-Efendi artık sen devlet işlerine de karışmaya başladın dedi. 

Zenbilli Ali Efendi hiç korkmadı 

-Evet, ahiret işlerinize bakmak boynumun borcu olduğu için size şeraitin de yolunu 

göstereceğim /46/ dedi. 

Sultan Selime itidal tavsiye etti. Padişahı şiddetinden vazgeçirdi. Zenbilli Ali Efendi 

Osmanlı uleması içinde ,cesareti ve doğruluğu ile meşhur oldu. 

 



 
 

2.1.39. İbn Kemal 

1- İbn Kemal, Yavuz Sultan Selim zamanında yetişti. Büyük babası Kemal Paşa 

idi, bunun için kendisine Kemal Paşazade İbn Kemal denildi. İbn Kemal gayet alim ve fazıldı. 

Çocukluğundan beri ilme çalışırdı. Memleketine bilgisi ile hizmet etmeyi düşünürdü, daima 

okurdu, tarihten haz ederdi, babası askerdi fakat kendisi askerlikten hoşlanmazdı 

2- İbn Kemal medreseye gitti, tahsilini bitirdi. Yaşı büyüdü, zamanın en büyük 

alimleri sırasına geçti. Sultan Selim İbn Kemal’i pek severdi, daima beraberinde götürürdü. 

Mısır’dan dönüşünde ikisi de bir at üzerinde yan yana gidiyorlardı./47/  Yolda bir çamur 

birikintisine rast geldiler. İbn Kemal’in atı çamura bastı ayağından kalkan çamurlar Yavuzun 

üzerine sıçradı. İbn Kemal korktu, beti benzi attı, Yavuz derhal anladı muhterem hocasına : 

- Korkma hocam, ulema atının ayağından sıçrayan çamurlar benim için şereftir, 

alsınlar bu esvabı öldüğüm zaman sandukamın üzerine koysunlar dedi. Ulemaya hürmetini bu 

suretle gösterdi. Bu cübbe el’an Sultan Selimin sandukası üzerindedir. 

3- İbn Kemal gittikçe büyük mevkiler kazandı. Yüzden fazla kitap yazdı, vatana ilim 

ile hizmet etti. 

 

 

2.1.40. Ebus-Suud Efendi 

1- Osmanlılarda pek çok alimler yetişti. Hepside ilimleriyle dinlerine ve 

milletlerine hizmet ettiler. Ebus-Suud Efendi de ulemamızın büyüklerindendi. Kanuni Sultan 

Süleyman zamanında yetişti. Devletimizin en parlak zamanlarını gördü. Büyük padişahımızın 

ordusuyla Macaristan içlerine gitti muharebelerden sonra/48/ kiliseler, cami yapıldı. Ebus-

Suud Efendi bu camilerde bütün Osmanlı mücahitlerine namaz kıldırdı. 

2- Ebus-Suud Efendi Sultan Süleyman ile oğlu ikinci Sultan Selim zamanında 

şeyhülislamlık etti. Haktan ve doğruluktan ayrılmazdı.  Şeyhülislamlığı 30 sene sürdü. Onun 

kadar şeyhülislamlık eden görülmedi. Bu müddet zarfında boş durmadı dinimize dair kitaplar 

yazdı. Milletin dini işlerini adilane gördü. Vatanına kalemi ile de hizmet etti. Ebus-Suud 

Caddesi onun namına anılır. 

2.1.41. Barbaros Hayreddin 

1- Osmanlıların en büyük kaptanı Barbaros Hayreddin Paşadır. Barbaros 

çocukluğunda gemiciliğe alıştı. Cezayir’de büyüdü. Sultan Süleyman’ın namını duyunca 

hizmetine girdi. Gemilerle memleketimize avdet etti. Sultan Selim’in oğlu Kanunu Sultan 

Süleyman zamanında şecaatiyle Akdeniz’i titretti. Osmanlı donanmasının şerefini /49/ artırdı. 

Gemilerle en uzak yerlere gitti. Zapt ettiği memleketlerden sürülerle esir getirdi. 



 
 

2- Barbaros denizden yılmazdı. Düşmanın kuvveti kendisinden üç misli bile olsa 

yine cesaretiyle, maharetiyle onları berbat ederdi. Hıristiyan devletlerin bütün donanmaları bir 

yere gelse Barbaros’un askerlerini yenemezdi. 

3- Barbaros Hayreddin 80 yaşına kadar kaptanlık etti. Osmanlı donanmasını bütün 

denizlerde gezdirdi. Devletimize pek çok memleketler kazandırdı. Türbesi Beşiktaş’ta, 

Hayreddin İskelesindedir. Barbaros, Osmanlıların deniz kahramanıdır. 

2.1.42. Turgut Reis 

1- Kanuni Süleyman’ın meşhur kaptanlarından biri de Turgut Reis idi. Turgut Reis 

gemicilikte maharetiyle kendisini Sultan Süleyman’a beğendirdi. Tersanede büyük mevkilere 

geçti. Nihayet Trablusgarp’a memur oldu. Burada 11 yıl kaldı. Her tarafı binalarla mamur etti. 

2- Turgut Reis düşmana karşı daima hile kullanırdı. Trablus da iken ansızın düşman 

donanmasının hücumuna uğradı.  Limanda 150 gemi ile kuşatıldı. Düşman kendisine hücum 

etmedi. Susuz ve zahiresiz kalır, kendi kendine teslim olur diye düşündü. Turgut Reis/50/ 

boğazı düşman gemilerinin tuttuğunu gördü. Başına gelecek felaketi anladı. Biraz ötede batak 

bir boğaz gördü, gemilerindeki esirleri karaya çıkardı, bataklığı açtırdı, gemi geçecek kadar 

derinleştirdi. Karada eski püskü birkaç çadır bıraktı. Düşman bu çadırları gördü. Turgut Reis’i 

elan burada sandı. Halbuki Turgut Reis gece yarısı boğazdan geçmiş, düşmanın önünden 

kaçmıştı. Düşman gemilerinin kaptanı bunu haber alamadı. Memleketine haber gönderdi: 

Turgut Reis’i öyle bir kapana sıkıştırdım ki kurtulması kabil değil! dedi. Memleketin Beyleri: 

“Aman biz de görelim” diye bir gemiye bindiler. Trablus’a doğru yola çıktılar. Birde yolda ne 

görsünler: Karşıdan Turgut Reis donanmasıyla geliyor! hepside ne yapacaklarını şaşırdılar. 

Artık Turgut Reis ile başa çıkamayacaklarını anladılar. 

3- Turgut Reis Akdeniz’de muharebeler etti. Malta da düşmanlarımızla kahramanlar 

gibi çarpıştı. Seksen yaşında şehit oldu. Turgut’un gazaları tarihimizin en şanlı destanıdır. /51/ 

2.1.43. Mimar Sinan 

1- Osmanlıların en büyük mimarı, Mimar Sinan’dır. Mimar Sinan Kanuni Sultan 

Süleyman zamanında yetişti. Mimarlığa küçüklüğünden beri hevesi vardı. Ekseriye eline bir 

keser alır, bahçesinde ya bir tavuk kümesi veya su yolları yapardı. İstanbul’a geldiği zamanda 

bu merakından vazgeçmedi. Mektebe girdi üstelik yetimdi. 

2- Yaşı büyüyünce muharebelerde bulundu. Askerleri taşımak için gemiler ve 

kayıklar yaptı. 2 hafta içinde 3 gemi meydana getirdi. Padişahın muhabbetini kazandı. 

Sadrazam memnun oldu: 

-Aferin Sinan gemileri yaptın şimdi topunu tüfeğini de bul kaptanlığı kendin yap! 

dedi. Sinan’ı büyük rütbelere nail etti. 



 
 

3- Koca Sinan devletimizin baş mimarı oldu. Camilerimizin çoğunu o inşa etti. 110 

sene yaşadı. Bu müddet zarfında Süleymaniye, Sultan Selim, Şehzade, Edirne’de yine Sultan 

Selim camilerini yaptı. Tam 18 camii Mimar Sinan’ın zekasıyla yapıldı. Mimar Sinan vatanı 

büyük binalarla süsledi, namını dünya durdukça ibka etti. Türklüğün/52/ yüzünü ağarttı. 

Atalarımızın sanatta ne kadar üst olduklarını gösterdi. Mezarı şeyhülislam kapısının 

yanındadır. 

2.1.44. Sokollu Mehmed Paşa 

1- Mehmet Paşa İstanbul’un en büyük vezirlerindendir. Bosna da sokul kasabasında 

doğduğu için kendisine Sokollu denildi. 

Sokollu sarayda terbiye gördü. Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazam oldu. 

Devleti maharetle idare etti. Sultan Süleyman muharebede öldüğü zaman padişahın öldüğünü 

askerden sakladı, askerin isyan etmesinden korktu. Arabaya padişaha benzer birini oturttu. Bu 

suretle ordumuzu itaatsizlikten kurtardı. 

2- Kanuninin oğlu 2. Sultan Selim zamanında hükümetin idaresini kamilen eline 

aldı. Sokollu’nun dirayeti sayesinde Osmanlı yurdu büyüdü. Donanmamız büyük bir 

bozgunluğa uğradı. Sokollu cesaretini yine kaybetmedi. Hıristiyan sefirler bu bozgunluktan 

bahsettikleri zaman koca vezir: 

-Bu muharebede biz düşmanın kolunu kırdık, o bizim yalnız sakalımızı kesti, /53/ 

kırılan kol  bir daha yapılmaz, kesilen sakal ise her zaman büyür dedi. Bunun acısını çıkarmak 

için gece gündüz çalıştı. Bir gün zamanın meşhur kaptanı Kılıç Ali Paşa kendisiyle 

görüşürken yeni bir donanma yapmanın güçlüğünden bahsetti. Sokollu şu cevabı verdi 

-Paşa sen henüz koca devleti anlamamışsın. Bu devlet dilerse bütün donanmanın 

demirlerini gümüşten, halatları ibrişimden, yelkenleri atlastan yapar. Kılıç Ali Paşa derhal 

Sokulunun elini öptü. 

-Anladım, sultanım siz bu donanmayı hakikaten başa çıkarabileceksiniz, dedi. 

Sokollu yaşadığı müddetçe devletimizin yükselmesine çalıştı. Nihayet bir deli tarafından şehit 

edildi. 

2.1.45. Kuyucu Murad Paşa 

1- Kuyucu Murad Paşa devletimize hizmet eden büyük sadrazamlarımızdandır . 

Murad Paşa gayet şiddetli idi. Memleketin menfaatini muhafaza için son derece sert 

davranırdı. Devletine milletine son derece sadıktı. Maksadına nail olmak için her türlü hileye 

müracaat ederdi. Hiç kimseye merhamet göstermezdi. Murad Paşa cesareti ve katı yürekliliği 

sayesinde vatanımıza büyük hizmetler etti, Anadolu’yu eşkıyadan temizledi./54/ 



 
 

2- O zamanlar devletimiz asi ile harp ediyordu. Bu harp 10 seneden ziyade sürdü. 

Memleketimiz zayıf düştü. Anadolu da eşkıya çoğaldı. Herkesin malı canı tehlikede kaldı. Bir 

taraftan da İranlılarda hududumuza hücum ediyorlardı. Murad Paşa evvela  asilerle sulh oldu. 

Macaristan’da Zitvatoruk mevkiinde düşmanla muahede yaptırdı. 

3-Murad Paşa asi ile sulh olduktan sonra Anadolu’ya geldi. Eşkıyayı tepelemeye 

karar verdi. O zamanlar bu eşkıyaya celali derlerdi. Çünkü en eski reislerin adı Celal idi. 

Eşkıya günden güne çoğalmıştı. Şerlerinden kimse emin değildi. Murat Paşa bunları kamilen 

tepeledi, cesetlerini kuyulara doldurdu. Anadolu da herkes rahat nefes aldı. Devletin başından 

büyük bir gaile kalktı. Murad Paşa hayatının son zamanlarında Diyarbakır’da bulundu ve 

orada vefat etti. Türbesi İstanbul da Veznecilerdedir. 

2.1.46. Cezar Ahmed Paşa 

1- Cezar Ahmet Paşa en cesur kumandanlarımızdandır. Boşnak’tır. Bosna 

kahramanlığı ile nam almıştır. Cezar kasap demektir. Ahmet Paşa gençliğini Mısırda geçirdi. 

Ata binmekte, silah kullanmakta maharet sahibi idi. Mısır da bir çok işler yaptı. Şam’a geldiği 

/55/ zaman şecaatini herkese tanıttı. Ahmet Paşa  merhametsizdi: Kan dökmekten pervası 

yoktu. Bu sebepten “cezar” namını almıştı. 

2- Ahmet Paşa en büyük kahramanlığını Fransızların meşhur kumandanları 

Napolyan’a karşı gösterdi.  O zamanlar 3. Sultan Selim devri idi. Napolyon memleketimizden 

evvela Mısır’a, sonra Suriye’ye geldi. Ahmet Paşa Napolyon’a karşı vatanımızı fedakarane 

müdafaa etti. Hiç kimseye yenilmeyen Napolyon’u Suriye’den kaçmaya mecbur etti. Bu 

sayede büyük bir nam kazandı. 

2.1.47. Tiryaki Hasan Paşa 

1- Tiryaki Hasan Paşa büyük gazilerimizdendir. Kalelerimizden birini Kanije 

kalesini müdafaa ederek şöhret kazandı. Hasan Paşa bu kalede kumandan iken düşman altmış 

bin kişi ile bu kaleyi kuşattı. Hasan Paşanın kuvveti pek azdı. Fakat cesareti yine kırılmadı. 

Kendisine ve askerlerine güvendi. Düşmanı hile ile aldatmayı kurdu. 

2- Hasan Paşa kendini iple atına bağlattı. Gayet ihtiyar olduğu halde  düşman 

üzerine atıldı. Dışarıya casuslar yolladı. Düşmanın kuvvetini öğrendi. Düşmandan aldığı 

esirleri kaleye götürdü.  Bunlara Macar esirlerini gösterdi: İşte biz Macarlarla beraberiz, /56/ 

dedi. Sonra esirleri tekrar salıverdi, bunlar kendi ordularına koştular: Türkler Macarlarla bir 

olmuş diye haber verdiler.  Nemçelileri   büsbütün ürküttüler. 

3- Hasan Paşa dışarıdan düşmanı hile ile korkuttu. İçeride de askerini gayrete getirdi. 

Düşmana daima yalan haberler gönderdi. Üç yüz fedai ile kaleden dışarıya fırladı. Düşmanı 



 
 

kaçırmaya muvaffak oldu. Düşmandan bir çok mal alındı. Bu suretle devletin mühim bir 

kalesi kurtarıldı. Tiryaki Hasan Paşa bu sayede nam kazandı. Vatanına cesareti ile hizmet etti 

2.1.48. Kara Mehmed Paşa 

1- Kara Mehmet Paşa devletimizin en felaketli zamanlarında kahramanlığı ile nam 

aldı. Macarlardan aldığımız Budin’i müdafaa etti. Büyük büyük yararlıklar gösterdi. Düşman 

bütün kaleyi sarmıştı. Mehmet Paşa düşman ateşi altında dolaşıyordu, koca bir gülle paşanın 

yanına düştü. Parçalar üzerine sıçradı. Mehmet paşa yaralandı. Yaralarının acısına 

dayanamadı. Askerler fedakar Paşalarını kucaklarına almışlar odasına götürüyorlardı. Fakat 

yolda Mehmet Paşa kendine geldi, odasına kapanmak istemedi. Kalenin içinde bir kemerin 

altına uzandı. Askerlerine yine emirler verdi. Düşmana karşı dayanmalarını nasihat etti. /57/ 

2- Bu arada müthiş bir humbara patladı. Etrafı boğucu bir duman kapladı. Göz gözü 

görmez oldu.  Mehmet Paşa belinden aşağısı kopmuş, etrafı kanlar içinde kalmıştı. Biraz 

sonra duman sıyrıldı, herkes Mehmet Paşanın yanına koştu. Mehmet Paşa başını kaldırdı. 

Zabitlerini çağırdı. Askerlerine sebat tavsiye etti. Devlet ve Millet uğrunda canlarını feda 

etmelerini söyledi. Bu vazifeyi ifa ettikten sonra ruhunu teslim eyledi. 

2.1.49. Köprülü Mehmed Paşa 

1- Dördüncü Sultan Mehmet zamanında devletimizin nizamı bozuldu. Bu 

bozukluğu/58/ düzeltmek için Köprülü Mehmet Paşa sadrazam oldu. Köprülü ihtiyardı. 

Sadrazam olduğu zaman yetmişi geçmişti. Gayet himmetli idi. Vatanını pek severdi. 

2- Sadrazam olunca bütün isyanları bastırdı. Düşmanlarımız bizi her taraftan 

sarmışlardı. Çanakkale boğazı kapalı idi. Gemilerimiz dışarı çıkamıyordu. Girit’i almak için 

askerlerimiz muharebe ediyorlardı. Bu askerlere imdada gidemiyordu, Köprülü evvela boğazı 

açtırmaya çalıştı, gemiler hazırladı, düşman gemilerini topa tuttu. 

3- Mehmet Paşanın yanında bir topçu neferi vardı, adı Kara Mehmet idi. Gayet iyi 

nişancı idi. Muhaberede topunu düzeltti, düşmanın kaptan gemisine bir nişanladı, bir topta 

gemiyi batırdı. Düşmanın donanması bozuldu.  Köprülü Kara Mehmet’i çağırdı, alnından öptü 

kahramanlığına mükafat etti. 

4- Köprülü Mehmet Paşa beş senede büyük işler gördü. Devlet rahat etti. Nihayet 

hastalandı. Vefat etmezden evvel padişah kendisini yoklamaya geldi.  Mehmet Paşa padişaha 

/59/ 

- “Ben ölürsem yerime oğlumdan başkasını geçirmeyiniz” dedi. İhtiyar Mehmet 

Paşanın vasiyeti yerine getirildi. Büyük oğlu Fazıl Paşa sadrazam oldu. 

 

 



 
 

2.1.50. Katip Çelebi 

1- Osmanlı alimleri içinde Katip Çelebi büyük nam kazandı. Kendisine Hacı Kalfa 

derlerdi. Katip Çelebi  İstanbul’da doğdu. Gayet zeki idi.  Çocukluğundan beri okumaya 

meraklı idi. Babası askerdi. Bu sebepten gençliğini o da askerlikte geçirdi; fakat muharebeden 

haz etmezdi. Bunun için askerlikten vazgeçti. Zamanın en büyük hocalarından ders gördü. 

Gece gündüz çalıştı. Maksadı çok şey öğrenmek, bildiğini yazmak ve herkese okutmaktı. 

2- Katip Çelebi zamanına gelinceye kadar yığınlarca kitaplar yazılmıştı. Bunların 

isimlerini kimse bilmiyordu. Katip Çelebi bunları araştırdı. Hepsinin/60/ isimlerini buldu, 

koca bir kitap vücuda getirdi. Bu sayede herkes atalarımızın ne türlü kitaplar yazdıklarını 

öğrendi. Osmanlıların deniz muharebeleri de yazılmamıştı. Katip Çelebi bunları da yazdı, 

herkese öğretti. Vatanına bilgisi ile hizmet etti. Katip Çelebinin kitaplarından bugün bile 

bütün Osmanlı’lar istifade ediyorlar. 

 

2.1.51. Fazıl Ahmed Paşa 

1- Fazıl Ahmet Paşa gayet zeki idi. Sadrazam olduğu zaman 27 yaşında idi. 

Medreseden yetişme idi. Askerlikte daha mahirdi. Ahmet Paşa maharetini parlak bir suretle 

gösterdi. O zamana kadar Girit adası bir türlü alınamıyordu. Fazıl Ahmet Paşa donanma ile 

Girit’e geldi. Birkaç sene muhabere etti. Yaz, kış demedi. Geceleri hendeklerde geçirdi. 

Nihayet Girit’i aldı. Osmanlı sebatını  aleme  gösterdi. 

2- Zamanında devletimizin şanı yükseldi. Fransızların kralı bize müdara etmeye 

başladı. Ecnebi sefirleri sadrazamın huzuruna korka korka çıkardı. Fransızlar Girit 

muharebesinde düşmanlarımıza yardım etmişlerdi: /61/ 

Bir gün Fransız sefiri sadrazam huzuruna geldi. Fransızların Türklerle dost 

olduklarını söyledi. Fazıl Ahmet Paşa ‘da şu cevabı verdi: 

-Evet Fransızlar bizim dostumuzdur. Fakat biz onları hep düşmanlarımızla birlikte  

görürüz. 

3- Fazıl Ahmet Paşa genç yaşında öldü. Memlekete Girit’i kazandırdı. 

2.1.52. Yıldırım Bayezid 

1- Yıldırım Beyazıt kahraman padişahlarımızdan Sultan Murat Hüdavendigar’ın 

oğlu idi. Gayet cesur, fedakar, tehlikeden yılmaz bir padişahtı. Yıldırım Beyazıt daha genç 

iken cesaretini Kosova muharebesinde gösterdi. Babasının maiyetinde zaferler kazandı.  

Muharebe meydanının bir başından öbür başına yıldırım gibi yetişti. Düşmanı tepelemeye 

muvaffak oldu. 



 
 

2- Padişah olduğu zaman cesur ordusu ile memleketimizi büyüttü. Rum elinden 

Selanik’i, Yenişehir’i aldı. Atina’ya kadar girdi. Anadolu’dan ufak beylikleri ortadan kaldırdı. 

O zamanlar İstanbul da Rumlar hükümet sürüyordu. Yıldırım İstanbul imparatorunu haraca 

bağladı. Maksadı İstanbul’u almaktı. Kolaylık olmak için boğaz içinde Anadolu Hisarını 

yaptırdı. O zamanlar buraya Güzel Hisar derlerdi. 

3- Yıldırım’ın bu şevketi balkanlardaki Hıristiyanları korkuttu./62/ Hepsi de birlikte 

üzerimize yürüdüler, bizi Rumeli’nden çıkarmak istediler, Almanya’dan imdat aldılar. Koca 

bir ordu ile Niğbolu’ya geldiler. Kahraman Beyazıt bunu haber aldı. Cesur ordusu ile yıldırım 

gibi yetişti. Düşmanı az bir zamanda darmadağın etti. Cesareti dünyaya yayıldı. Fakat bu 

zaferi büyük bir felaket takip etti. Ankara da Timurlenk ile ettiği muhabereyi kazanamadı. 

Maiyetindeki askerlerin hainliği, muhabere esnasında Timur’dan tarafa kaçmaları cesur 

padişahımızı felakete uğrattı. Kahraman Yıldırım Timur’un eline esir düştü. Bu esarete 

dayanamadı. Sekiz ay içinde Akşehir’de vefat etti. 

2.1.53. Kanuni Sultan Süleyman 

1- Sultan Süleyman büyük padişahlarımızdandır. Devletimizin kanunlarını 

muntazam bir şekle koyduğu için kendisine Kanuni denildi. Zamanında Osmanlı Türkleri pek 

ziyade ilerlediler. Ordularıyla karalarda, donanmalarıyla denizlerde şan kazandılar. En büyük 

zaferler Sultan Süleyman zamanında kazanıldı. İlim ve fen ilerledi. Mülkümüzde medreseler 

açıldı. Süleymaniye Camii bu devirde yapıldı.  /63/ Barbaroslar, Turgut Reisler, Bakiler bu 

devirde yetişti. 

2- Sultan Süleyman en ziyade Rum iline sefer etti.  Nemçelilerle ve Macarlarla 

muharebede bulundu. Macarları Mohaç muhaberesinde bozdu. Koca bir krallığı mülkümüze 

kattı. Daha sonra Viyana’ya kadar ilerledi. Anadolu’dan Bağdat ve Tebriz şehirlerini aldı. 

Devletimizin şanı gittikçe arttı. Donanmamız Tunus’u, Cezayir’i Yemen’i aldı. Gemilerimiz 

Hindistan’a kadar ilerledi. Osmanlı namı dünyayı tuttu. Fransa kralı 1. Fransuva bile 

kendisine yardım için büyük padişahımıza müracaat etti. Osmanlı padişahı kralları himaye 

etmeye başladı. Kahraman padişahımızın şanı gazalar ile arttı, ve yine gaza yolunda vefat etti. 

Macaristan’da Zigetvar kalesini kuşatırken irtihal eyledi. Askerleri cenazesini ağlaya ağlaya 

İstanbul’a getirdi. 

2.1.54. Fazıl Mustafa Paşa 

1- Fazıl Ahmet Paşanın küçük kardeşi, Fazıl Mustafa Paşa idi. Devletimizin en 

sıkıntılı zamanında sadrazam oldu. Düşman, memleketimizin içine kadar ilerlemişti.  

Devletimizin hali perişandı. Fazıl Mustafa Paşa gayet /64/ müdebbir davrandı.  Bir sene içinde 

ordumuzu yoluna koydu. Az bir zamanda düşmanı memleketimizden çıkardı. Adaletten 



 
 

ayrılmadı. Alım satımı düzeltti. Kiliselerden yıkılanların tamir edilmesine izin verdi. 

Müslüman ve Hıristiyan, herkes kendisinden memnun oldu. Memleketi adaleti sayesinde 

yoluna koydu. 

2- Vatanımızı büyük bir felaketten kurtardı. Bir senede parlak muharebeler kazandı. 

Kendi gayet cesurdu. Muharebede, kumandanın geride durması lazım olduğu halde, 

dayanamadı. Vatanı uğrunda canını feda etmeyi göze alırdı. Düşmana doğru atıldı. Alnından 

bir kurşunla vuruldu. Muhabere meydanında şan ile öldü. Vatan uğrunda ölmenin 

büyüklüğünü gösterdi. 

2.1.55. Nevşehirli İbrahim Paşa 

1- Osmanlılar Avrupa medeniyetini bilmezlerdi. Komşularının bilgisinden, 

marifetlerinden istifade etmezlerdi. Nevşehirli İbrahim Paşa milletimizi Avrupalılar gibi 

ilerletmeyi düşündü. Üçüncü Sultan Ahmet’e sadakatle hizmet etti. /65/ Padişahına kendisini 

sevdirdi. Bütün işleri eline aldı. 

2- İbrahim Paşa memleketimizde kitap basmayı ilk evvel kabul ettirdi. Halkın fikrini 

açmaya çalıştı. İstanbul’u güzel saraylarla süsledi. Kendi de camiler, çeşmeler ve mektepler 

yaptırdı. Milletin bilgisini artırmak için Arapça’dan, Acemce’den güzel kitaplar Türkçe’ye 

tercüme ettirdi. Milletin fikrini açmaya çalışanları teşvik etti. 

3- İbrahim Paşa en akıllı vezirlerimizdendir, merhameti ve insaniyeti meşhurdur. 

Zamanında lale çiçeği rağbet buldu. Kağıthane sefaları arttı. Halkta güzelliğe muhabbet 

uyandı. Fikirler bir kat daha inceleşti. Halkımız Avrupa’yı /66/ tanımaya başladı. Avrupa’nın 

ilerlemesinden milletimiz de istifade etti. 

2.1.56. İbrahim Müteferrika 

1- Osmanlılarda vaktiyle basma kitap yoktu. Kitaplar hattatlara yazdırılıyordu. 

Bunun içinde çok para veriliyordu. Birçokları para bulamadıkları için kitap alamazlar, cahil 

kalırlardı, Bu hal 3. Sultan Ahmet zamanına, yani iki yüz sene evveline gelinceye kadar 

sürdü. Sonra fikirler açıldı. Avrupa da kitap nasıl basılıyor, öğrenildi. Bunu ilk evvel bizde 

İbrahim Müteferrika anladı. Memleketimizde de aynını yapmaya çalıştı. 

2- İbrahim Müteferrika bu işe başlamazdan evvel sadrazam İbrahim Paşaya geldi, 

fikrini anlattı. İbrahim Paşa gayet zeki ince fikirli idi.  Bu işin faydasını anladı, İbrahim 

Müteferrikaya yardım etti. O zamana kadar bu yüzden geçinen esnafın canı sıkılmasın diye 

Şeyhülislamdan bir de fetva aldı.  O günden itibaren memleketimizde kitap basılmaya başladı. 

3- İbrahim Müteferrikanın matbaası gittikçe ilerledi. Her kitaptan beser yüz, biner 

tane basıldı, Ucuz ucuz satıldı. Herkes kolayca kitap tedarik etti. Okuyanlar çoğaldı. İbrahim 



 
 

Müteferrika vatanına büyük bir hizmet etti. 85 yaşında öldü, namı kimsenin zihninden 

çıkmadı. /67/ 

2.1.57. Alemdar Mustafa Paşa 

1- Padişahlarımızdan III.Sultan Selim Osmanlıların ilerlemesine çalıştı. İstanbul da 

büyük mektepler açtı, zabitler yetiştirdi. Yeniçerilerin intizamsızlığı haddi aşmıştı; devletimiz 

yeniçerilerin yüzünden pek çok bozgunluklara uğramıştı. Sultan Selim yeniçerilerin yerine 

talim görmüş asker kullanmak istedi. Yeniçeriler ayaklandılar, Sultan Selim’i hal ettiler, 

yerine IV. Sultan Mustafa’yı geçirdiler. 

2- Memleketini sevenler bu hale tahammül edemediler. O zamanlar Rusçukta 

Alemdar Mustafa Paşa vardı. Gayet hamiyetli, cesur bir vezir idi. O’na müracaat ettiler. 

Devletin halini anlattılar, Alemdar, ordusuyla İstanbul’a geldi. Topkapı Sarayı’nı kuşattı, 

Sultan Selim’i istedi. Sultan Mustafa’nın adamları çarçabuk Sultan Selim’in odasına girdiler, 

biçare padişahı gaddarane boğdular. Ölüsünü arz odasının önüne yatırdılar. Alemdar kapıyı 

zorladı, içeriye girdi. Birde ne görsün! Sultan Selim, taşlar üzerinde yatıyor! Alemdar bu 

manzaradan kendini gayb /68/ etti. Gözlerinden yaşlar döktü, Sultan Mustafa’yı hal ettirdi. 

Yerine II.Sultan Mahmut padişah oldu. 

3-Alemdar Mustafa Paşa Sultan Mahmud’a sadrazam oldu, evvela memleketi güzel 

idare etti, sonra, evde zevk ve sefaya daldı. Düşmanları bundan istifade ettiler, Alemdar’ı gafil 

avladılar. Bir gün,ansızın yeniçeriler ayaklandılar.Alemdar Paşa’nın konağını 

kuşattılar.Alemdar artık kurtuluş olmadığını anladı.Bab-ı Ali’ye,konağına 

kapandı,yeniçerilere karşı kurşunla kendini müdafaa etti.Nihayet işin fenaya vardığını 

gördü,barut mahzenine indi.Bir atışta ortalığı berhava etti.Kendi de düşmanları da 

mahvoldu.Son nefesinde bile kahramanlığını gösterdi.Alemdar Mustafa Paşanın türbesi 

Soğukçeşme’de Alemdar caddesindedir. 

2.1.58. II.Sultan Mahmud 

1-Sultan Mahmud gayet cesur, azimli bir padişahtı. Güzel yazı yazmaya merakı 

vardı. Memleket idaresinden anlardı.Sultan Mahmud’un bütün düşüncesi devletimizi 

ilerletmekti.Zamanına gelinceye kadar devletin başına bin türlü felaketler gelmişti.Moskoflar 

bize /69/ pek çok felaket etmişlerdi. Birçok yerlerimiz, kalelerimiz zalim Moskofların eline 

geçmişti.  Buna da sebep yeniçerilerdi. Yeniçeri ordusu vaktiyle dünyanın en mükemmel 

askeri idi, şimdi o da bozulmuştu. Muharebeden kaçıyor, milletin yurdunu ve namusunu 

düşman eline bırakıyordu. 

2- Sultan Mahmut bu korkak askerleri ortadan kaldırmadıkça, devletimizin rahat 

edemeyeceğini anladı. Avrupa orduları gibi bir ordu yetiştirmeye karar verdi. Evvela yeni 



 
 

tarzda askerler yetiştirdi. Bunlara sadakatli ve hamiyetli kumandanlar tayin ettirdi. 

Memleketin nüfuzlu adamlarını da elde etti. Bir gün ansızın yeniçeri kışlalarını bu muntazam 

askere kuşattırdı. Bütün kışlaları topa tutturdu. Milletin başına bela kesilen yeniçerileri 

ortadan kaldırdı. Yeniçeri zulmünden bütün millet kurtuldu. 

3- Sultan Mahmut bu parlak muvaffakiyetinden sonra yeni bir ordu vücuda/70/ 

getirdi. Bu orduya Asakir-i Mansure-i Muhammediye denildi. Şimdiki muntazam ordumuzun 

esası işte bu ordudur. Ordumuz, milletin ırzını, canını, yurdunu koruyan mukaddes bir silahtır. 

2.1.59. Mustafa Reşid Paşa 

1- Sultan Abdülmecit zamanına gelinceye kadar  memleketimizde büyük bir 

intizamsızlık vardı. Kimsenin malı, canı ve namusu emniyette değildi. Padişahlar 

istemediklerinin boyunlarını vurdururlar, valiler ahaliye zulüm ederlerdi. Müslüman ile 

Hıristiyan’ın hukuku bir tutulmazdı. Zenginlerin malları sabit olunur,  memlekette adalete 

riayet edilmezdi. Milletimiz Avrupalılar gibi yaşamayı bilmezdi. 

2- Sultan Abdülmecit’in veziri Sadrazam Mustafa Reşit Paşa idi. Gayet akıllı idi. 

Avrupalıların nasıl ilerlediklerini bilirdi. Bizim idaremizde Avrupalı gibi olmadıkça 

ilerlememizin imkan haricinde olduğunu anladı, milletin daima gerilemesinin sebebini 

meydana çıkardı. Bizde de, Müslüman ve Hıristiyan, memleketin bütün tebaası rahat 

olmadıkça, halkın malı canı ve namusu emin bulunmadıkça, memleketin düzelemeyeceğine 

kani oldu. Osmanlı yurdunda da bunu temin etmeye karar verdi.  /71/ 

3- Reşit Paşa bu kararını tatbik etmek için padişaha bir Hatt-ı Hümayün yazdırdı, bu 

Hatt-ı Hümayunu, saray içinde, Gülhane bahçesinde okuttu. O gün gayet parlak bir olay oldu. 

Müslüman ve Hıristiyan herkes sevindi.  Bu Hatt-ı Hümayuna, Gülhane Hatt-ı Hümayunu, 

konulan nizama da Tanzimat denildi. 

4- Reşit Paşa memleketine bu hizmetle kalmadı. Devletimizi Fransızlarla, 

İngilizlerle birleştirdi. En büyük düşmanımız Moskoflarla muharebe etti.  Silistre’de, 

Sivastopol da ordularımız bütün muharebeleri kazandı. Evlerimizde söylenen: 

Sivastopol önünde yatar gemiler 

Atar  nizam topunu, yer gök inilder 

şarkısı o zamandan kaldı. Osmanlıların Avrupalılar yanında kıymeti bir kat daha 

arttı. Bütün bu iyi işlere sebep Reşit Paşa oldu. 

2.1.60. Kırım Muharebesi 

1- Sultan Abdülmecit zamanında, idaresizliğimiz yüzünden devletimiz zayıf düştü. 

En büyük düşmanımız Moskoflar idi. Moskoflar bizim zaafımızdan istifade ettiler, yerlerimizi 

elimizden aldılar. Devletimizi günden güne küçük düşürdüler. Sultan Abdülmecit buna bir 



 
 

çare bulmuştu. Memlekette Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında muhabbet uyandırmak, 

bizi de Avrupalılar gibi ilerletmek istemişti. Gülhane’de bir ferman okutmuştu. Herkes 

padişahın emrini dinlemiş çalışmaya başlamıştı./72/ 

2- Moskoflar bunu çekemediler. Bizimle harp etmek için bahane aradılar. O 

zamanlar sadrazam Mustafa Reşit Paşa idi; gayet akıllı, tedbirli bir vezir idi. Çarçabuk 

İngilizler ve Fransızlarla birleşti. Moskofların üzerine yürüdü. Askerlerimiz parlak 

muharebeler kazandı. Tuna boyunda, Silistre de kahraman Musa Paşa düşmanı durdurdu. 

3- Moskoflar Musa Paşayı kuşattılar. Moskof generali kaleye hücum ile 

alamayacağını anladı. Nihayet Musa Paşaya adam gönderdi: Ben bu kaleyi ne mümkünse 

yapıp alacağım, imparatorumun emri böyledir. Beyhude kan dökülmesin teslim olun; dedi. 

Musa Paşada şu cevabı verdi. /73/ 

-Generaliniz bu kaleyi almak için imparatorunuzdan nasıl emir almış ise, bende 

ölünceye kadar müdafaa için emir aldım.  Düşman bu cevaba karşı şaşırdı. Kaleyi tekrar topa 

tuttu. Musa Paşa şehit oldu, Moskoflar bir adım ilerleyemediler. Bozgun bir halde geriye 

döndüler. 

4- Askerlerimiz bu harpte büyük fedakarlıklar gösterdiler. Moskoflardan Kırımı 

aldılar, devletimizin yüzünü ağarttılar. 

2.1.61. Midhat Paşa 

1- Midhat Paşa, memleketimizde hürriyetin uyanmasına hizmet eden büyük bir 

vezirdir. Midhat Paşa sadrazam oluncaya kadar memleketimizde hürriyet yoktu. Hiçbir kimse 

hakkını koruyamaz, istediğini yapamazdı. Milletin hakkına riayet edilmezdi. Bütün emirleri 

padişah verir, ahalinin bundan memnun olup olmadığına bakılmazdı. Halbuki sair milletlerde 

bu böyle değildi. Onlar da milletinde hakkı gözetilirdi. Kurulların yanında bir de meclis 

bulunur, bu meclise milletin vekilleri toplanırdı./74/ Ahalinin işleri vekilleri tarafından 

görülür, kurullar ondan sonra bu işleri tasdik ederlerdi. Milletin bu suretle idare edilmesi  için 

bir kanun yapılırdı. Buna Kanun-i Esası derlerdi. Bu idareye de Meşrutiyet denirdi. 

2- Midhat Paşa bizi de Kanun-i Esası ile idare etmeyi düşündü. Bu suretle idare 

olunursak Avrupalılar gibi ilerleyeceğimize kani oldu.  Gece gündüz çalıştı. Memleketimizde  

Kanun-i Esasi ilan edildi, millete hürriyet verildi. Herkesin hakkına, malına ve canına riayet 

edildi, milletin vekillerine mebus denildi. Bu mebuslar bir mecliste toplandılar; buna da 

Meclis-i Mebusan namı verildi. 

O zamanlar padişah, 2. Sultan Abdülhamit’ti. 



 
 

3- Sultan Abdülhamit evvela bu meclisin toplanmasına müsaade etti. Sonra, kendi 

nüfuzunun azaldığını gördü, bunu çekemedi. Meclis-i Mebusanı dağıttı. Midhat Paşa  da 

gözden düştü. Midhat Paşanın emekleri berhava oldu. Millet eskisi gibi sıkı altında ezildi. 

4- Sultan Abdülhamit Midhat Paşayı affetti, İzmir Valiliğine yolladı. Kendisine bir 

türlü emniyet etmedi. Nihayet uydurma bir bahane ile sürgüne yolladı.  Orada da rahat 

bırakmadı. Biçare Midhat Paşa, bir gece hapishanede boğuldu. Milletin hürriyet sayesinde 

ilerlediğini görmek kendisine nasip olmadı.  /75/ 

2.1.62. Osmanlı-Rus Harbi 

1- Kırım Harbinden sonra Moskoflar yine rahat durmadılar.  Bozgunlukların acısını 

çıkarmak istediler. Memleketimizdeki Hıristiyanları ayaklandırdılar, vatanımıza yürüdüler, 

Balkanlara kadar ilerlediler. O zamanlar Balkanlarda düşmanı durduran, Osman Paşa idi./76/ 

2- Osman Paşa Pilevne’de istihkamlar yaptı. Önüne topraklar yığdı. Düşmanın 

topuna tüfeğine aylarca karşı durdu.  Ara sırada kaleden dışarıya uğradı. Düşmanı kılıçla 

tüfekle tepeledi, düşman Pilevne’yi kamilen kuşattı. İçeriye yiyecek bırakmadı. Osman 

Paşanın askerleri yiyeceksiz kaldı. Moskoflara namusuyla teslim oldu. Düşman bu yüzden 

pek çok vakit ve bir çok asker gaip etti. 

3- Moskoflar Pilevne’den sonra ilerlediler.  İstanbul önlerine kadar geldiler. Bizi 

kendileriyle uzlaşmaya mecbur ettiler. Elimizden güzel yerlerimizi aldılar, devletimizi zayıf 

düşürdüler. Atalarımızın kan dökerek aldıkları yerleri Bulgarlara, Romanyalılara, 

Karadağlılara verdiler. 

2.1.63. 10 Temmuz, Trablusgarb 

1- Memleketimizin bu felaketlere uğramasına Sultan Abdülhamit’in çok tesiri oldu. 

Abdülhamit halkın fikri açılır, beni padişahlıktan indirirler diye korktu. En güzel kitapları 

yasak etti. Hürriyeti ağzına alanı sürdürdü. Etrafına hafiyeler topladı. Milleti kendisine 

düşman bildi.   /77/ 

2- Memleketimiz bu sıkı altında gözünü açamadı. Avrupalılar ilerledi, biz ise daima 

geriledik. Bu halimiz kalplerinde vatan duygusu olan gençlerimiz uyandırdı. Birçoğu 

Avrupa’ya kaçtılar, orada bir cemiyet yaptılar. Milleti kurtarmak isteyenler bu cemiyete 

girdiler. Zabitlerimizden birçoğu da bu cemiyeti ilerlettiler. Kuvvetlerini gittikçe artırdılar. 

Nihayet bir gün 10 Temmuz’da Abdülhamid’e karşı ayaklandılar. Millet Meclisini, millete 

hürriyet vermesini istediler. 

3- Nihayet hürriyeti aldı, düşmanlarımız endişe içinde kaldı. Bulgarlar krallıklarını 

ilan ettiler. Nemseliler Bosna-Hersek’i elimizden aldılar, birdenbire kuvvetlenirsek ellerinden 

bu yerleri alırız diye korktular. 



 
 

Memleketimizde herkes hürriyetin tadını anladı, millet çalışmaya başladı. Fakat az 

zamanda milletin beynine nifak düştü. İtalya bu fırsattan istifade eyledi. Trablusgarb’a haksız 

yere hücum eyledi. Trablusgarp pek uzakta, donanmamız İtalya donanması kadar mükemmel 

değildi. Trablusgarb’ı müdafaa için donanma gönderemedik. Bereket versin ki kahraman 

zabitlerimiz karadan gittiler, oradaki Müslüman kardeşlerimizle birleştiler, vatanımızın bu 

parçasını düşmana karşı müdafaa ettiler. Kendilerine kuvvet gönderilemediği için nihayet 

teslim etmeğe mecbur oldular. Donanmasızlık bizi bu felakete düçar etti. /78/ 

2.1.64. Balkan Felaketi 

1- Balkandaki devletler bize hücum için bu fırsatı gözettiler. Rumeli’ni    aralarında 

paylaşmak istediler, köylerimizi çetelerle yaktılar, Müslümanları kestiler. Gafletimizden 

istifade ettiler, hepsi birden üzerimize yürüdüler. Ordumuz mükemmel değildi. Harbe iyi 

hazırlanmamıştı. Askerlerimiz Rum elinde yalnız Lüleburgaz da Bulgarları durdurdular. 

İşkodra’yı, Yanya’yı, Edirne’yi fedakarcasına müdafaa ettiler. Nihayet düşmanın kuvvetine 

dayanamadılar,  birer birer teslim oldular. 

2- Bulgarlar Çatalca’ya kadar geldiler. Daha öteye geçemediler. Osmanlı sebatı 

karşısında durakladılar.  Bu sırada düşmanlarımızın da arası bozuldu. Vatanımızı 

paylaşamadılar.  Yer yer yine hücum ettiler.  Ordumuz bu fırsattan istifade etti. Edirne’ye 

yürüdü. Güzel Edirne’yi almaya muvaffak oldu. Nihayet Avrupa’nın büyük devletleri bizi 

düşmanlarımızla uzlaşmaya mecbur ettiler. Bütün Rum elini aldılar.  Elimizde yalnız Edirne 

kaldı. Midilli, Sakız gibi en güzel adalarımızı Yunanlılara verdiler.  Devletimizi zayıf 

düşürdüler. 

3- Balkan felaketi bizim için büyük bir musibet oldu.  Osmanlı milleti böyle 

perişanlık görmemişti. Atalarımızın 150 senede aldıkları yerler  birkaç ayda düşman eline 

geçti. Kahraman padişahlarımızın mezarları elimizden  çıktı. Düşman, Müslüman 

kardeşlerimizi kılıçtan geçirdi. Çoluk çocuk perişan oldu. Askerlerimizin pek çoğu koleradan, 

açlıktan kırıldı. Geceyi gündüze katalım, bu felaketleri tamire uğraşalım. 

 

2.1.65. Harb-i Umumi 

Balkan harbi sulhü biter bitmez 1330 senesi Ağustos ibtidasında Harb-i Umumi 

başladı. Buna Avrupa’nın, Asya’nın bir çok hükümetleri iştirak etti. İkinci senesinde biz de 

dahil olduk. Çanakkale de parlak bir müdafaada bulunduk. Neticede Almanya, Avusturya, 

Türkiye ve Bulgaristan  mağlup oldu. Rusya inhilal etti. Bu harbin sulhü /79/ harp müddeti 

kadar uzadı. Bir çok haksızlıklar yapıldı.  Avusturya ve Türkiye imparatorlukları parçalandı. 



 
 

Pek kıymetli topraklarımız, şehirlerimiz düşman elinde kaldı. Avrupa hak ve adaletle iş 

göreceği yerde zulümle, cebirle boğazlama sulhleri yaptı. Allah  encamını hayr eylesin. 

2.1.66. Vatanını Sev 

1- Vatanını sev, çünkü;  bütün atalarının kemikleri bu topraklarda gömülüdür.  Onu 

daima ileriye götürmeye, parlatmaya çalış. Bizi besleyen büyüten vatandır. Ona düşman ayağı 

bastırtma. Vatanının güzel bağlarını, şirin bahçelerini, yeşil ormanlarını gümüş gibi akan 

ırmaklarını, ulu camilerini, mübarek türbelerini korumak için göğsünü siper et. 

2- Vatanımız pek büyüktür, dünyanın en güzel yeridir. Harb-i Umumi sulhünden 

sonra elimizden pek çok yerler alındı. Fakat bu yerler kalben bize bağlıdır.  Bizim hayatımız, 

namusumuzda oraya bağlıdır. Vatanımızı büyültenler, kahraman dedelerimiz, cesur 

padişahlarımızdır. Onların işledikleri iyi işleri bil, sende onlar gibi olmaya çalış. 

3- Bil ki, dünyada ilim olmadıkça, marifet olmadıkça yaşamak kabil değildir. 

Ecdadımız güzel vatanımızı bu sayede büyülttüler. Sende bilgi sahibi olmaya bak, onlar gibi 

vatanına hizmet et. Gece gündüz çalış. 

4- Milletini sev. Müslümanlık için, insanlık için uğraş. Trablus felaketi, Balkan 

muharebesi, Harb-i Umumi musibeti zihninden çıkmasın. 

5- Şunu da bil ki, düşmandan öç almak, bilgi ile çalışmakla olur.  Milletinin tarihini 

oku. Atalarının büyüklüğünü gör. Onlardan ibret al. Vatanın çektiği felaketleri gözünün önüne 

getir. Onları tamire çalış. Felaketten yılma. Türk milleti her felakete göğüs gerer. Sen de 

milletinin büyüklüğünü göster. 

6- Vatanında yaşayan dindaşlarınla kardeş ol, onlarla seviş. Onlarla çalış. Vatan 

kuvvetle korunur. Kuvvet birlikle olur./80/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. SONUÇ 

 

Tarih öğretiminde hikayeleme öğrenci merkezli ve aktif öğretimde kullanılabilecek 

önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu edebi ürün aracılığıyla, öğrencilere tarih 

bilinci, zaman ve kronoloji anlayışı, kanıtları değerlendirme, geçmişle günümüz arasında 

bağlantı kurabilme gibi niteliklerin kazandırılması mümkündür. Ayrıca hikayeleme açısından 

insanların farklı bakış açılarının olduğu da gösterilebilir. 

Ayrıca gerçek yaşamdaki durum ve problemlerle öğrencileri yüz yüze getirerek, 

onların kendilerine sunulan olaydaki durumları tahlil etmesi ve problemleri çözmeye 

çalışması esasına dayanan örnek olay etkinlikleri, tarih öğretiminde kullanılabilecek önemli 

bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih derslerindeki örnek olay etkinlikleriyle 

öğrenciler, problemi tespit, hipotez kurma, verileri tahlil etme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve 

sonuca gitme gibi pek çok temel niteliği kazanabilirler. Yani bu şekilde öğrenciler, hem tarihi 

konu ve hadiseleri öğrenmekte, hem de çağımız insanının sahip olması gereken temel nitelik 

ve becerilerin bir kısmına sahip olmaktadırlar. 

Elimizdeki eserin yazarı, tarihçilerin ve tarih eğitimcilerinin referans kaynağı olan  

Ahmed Refik’in popüler bir tarihçi olarak kitaplarında tarihi roman havasını da hissettirdiğini 

söyleyebiliriz. Bilim adamı olarak tarihçi belki tarihî romanı küçümseyebilir, ama bir tarih 

eğitimcisi, tarihî romanı kullanım gereksinimi duyar. Çünkü içinde coşku ve heyecan olmayan 

hukuk ve siyaset bilimi kitaplarını andıran tarih ders kitaplarının sıkıcılığını, böyle bir 

alternatif metin ile gidermek, tarihî roman aracılığıyla geçmiş zamanda yolculuk yaptırmak 

gerekir. Tarihçi yazdıklarında doğru bir tarihi bilgi ve cazip bir edebi tarza sahipse, halkın 

büyük kesiminin özelliklede çocukların kitaba konu olan  insanların  ne hissettiği, nasıl 

yaşadıkları, ne giydikleri ve nasıl konuştukları gibi detaylarda bilgi edinmesini sağlar. Tarih 

incelemelerinde romanın veya bu tekniğin kullanıldığı tarih kitaplarının potansiyel bir güç 

olduğunu ortaya koymakla birlikte, eleştirel düşünmeye ve tarihçi gibi düşünmeye pek 

yöneltmediğini söyleyebiliriz. Mesela öğrenciler, çok iyi yazılmış bir tarihî romanda 

anlatılanların doğru olduğunu düşünmeye meyilli olduklarından, her hangi bir metine eleştirel 

yaklaşımda bir eğitimcinin aracılığına ihtiyaç duyabilir. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, kendisine tarih bilincini bir tarih öğretmeninin değil de, 

Yahya Kemal’in verdiğini yazabilmesi de göstermektedir ki yukarıda anlattığımız tarih 

eğitimindeki metodlar çerçevesinde yapılan tarih çalışmaları daha başarılı olmaktadır. Ahmet 



 
 

Refik’in bu ve diğer eserlerinde bu metodları kullandığı ve halka daha kolay ve ustalıkla 

ulaştığını görebiliriz. 

Yazar tarafından çocuklara yönelik olarak yazılmış olan bu eserde, çocuklar için 

milli kültür ve benlik oluşturmak amacıyla bilinmesi gerektiğini düşündüğü  şahsiyetlere yer 

vermiştir; başta Osmanlı padişahları olmak üzere Osmanlı dönemi devlet ve ilim adamları , 

İslam dininde önemli sayılan birçok din ve devlet adamları ile bazı Türk büyükleri. Bunlar 

tarihi şahsiyetlerini ve önemlerini özetleyen belirli olaylar çerçevesinde hikaye edilerek 

anlatılmış, arada bazı tarihi hadiselere de özel önem atfedilerek değinilmiştir. 

Kitabın giriş bölümünde Milletimiz, Vatanımız başlığıyla  okuyuculara yazılanlar  

kitabın maksadı açısından bir ana fikir vermiştir. Müslüman Türk milletine ve Osmanlı 

ceddine vurgu yapılmıştır. 

Kitapta tarihi kişilikler anlatılırken, kendilerini tarihe mal etmiş  özelliklerine ilişkin  

bir olay kısaca hikaye edilmiştir. Tarihi şahsiyetlerin devlet millet ve dinleri için gösterdikleri 

fedakarlıklar öne çıkarılmış, hayat hikayelerine girilmemiş, haklarında meşhur olmuş olaylar 

anlatılmış ve kişilerin belli özellikleri ile hatırlanmaları amaçlanmıştır. Bu şekilde okuyanların 

kolay anlamasına olanak sağlanmıştır. Kişi ve olayların tarihi olarak eleştirilecek yönleri 

varsa bu hususlar anlatılmakla yetinilmiş, tarihi bir vaka olarak bırakılarak değerlendirmeye 

girilmemiş ve yönlendirilme yapılmamıştır. Türk tarihi açısından anlatılan tarihi kişilikler ve 

olaylar ilk çağlara kadar uzanan bir süreç içinde değil İslam tarihi ile başlayan bir süreçte 

anlatılmış ve Türk tarihi de Müslümanlıkla ilişkilendirilmiştir. İçinde bulunan milli ve tarihi 

sürecin İslam-Türk tarihi olduğu gösterilmiştir. Yazarın şu cümleleri bu hususu doğruladığı 

gibi, bu tercihin  bir bilinç oluşturma gayreti olduğu söylenebilir. “Müslümanlık Türklerin 

zekasını meydana çıkardı. Türk zekası, Müslümanlık sayesinde maarifler gösterdi.” 

Anlatılanlar tümüyle tarihi olarak belirli bir kronolojik sıralamaya tabi tutulmamıştır. 

Ancak belirli bir sıralama ile anlatılması icap eden  kişiler mesela Osmanlı padişahları gibi 

kronolojik olarak anlatılırken aralarda Osmanlı denince akla gelebilecek devlet ve ilim 

adamları yaşadıkları, genelde  tarihi ve özelde Osmanlı devleti ve milletini derinden etkileyen 

tarihi olaylar da  etkiledikleri dönem içerisinde anlatılmıştır. 

Yazar kitabın son bölümünde bir tarih kitabına özgü olmayan bir şekilde kendisinin 

tarih anlayışı açısından ve içinde bulundukları zaman diliminde devlet ve milletçe bir 

kayboluş yaşadıklarından eski günlere melankolik bağlılık ve tarihi bir sorumluluk 

duygusuyla okuyucuya seslenmiştir. “Şunu da bil ki düşmandan öç almak bilgi ile çalışmakla 

olur. Milletinin tarihini oku atalarının büyüklüğünü gör, onlardan ibret al, vatanın çektiği 

felaketleri gözünün önüne getir. Onları tamire çalış. Türk milleti her felakete göğüs gerer sen 



 
 

de milletinin büyüklüğünü göster.” “Vatanımızı büyültenler kahraman dedelerimiz, cesur 

padişahlarımızdır. Onların işledikleri iyi işleri bil. Sen de onlar gibi olmaya çalış.” Yazar 

burada kitaba ilişkin tercihlerini de açıklamış olmaktadır. 

Tüm bunlara ilişkin son olarak söylenebilecek şey ise, yazarın eserini yazarken 

anlattığı tarihi olaylara vukufiyetini artıracak bir yakınlıkta olması nedeniyle tarihi hadiseleri 

daha doğru anlatabilmesi, aynı zamanda da olayları objektif olarak değerlendirebilecek bir 

bakış açısını bulabileceği bir mesafede durabilmesidir. Yazar Osmanlının geçmişte kalan 

büyük günlerine, elden giden memleket topraklarına büyük bir özlem duymakta, yeniden o 

günlere ulaşabilmeyi umut etmekte ve bunun da muhtemelen kendisinde ve çevresinde artık 

uyanmış olan Türklük mili bilinci çerçevesinde hareket etmekle olabileceğini düşünmektedir. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2. 3.  KİTABIN ORJİNAL METNİ 
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