SAVULUN TÜRKLER GELİYOR!
Bugünkü konjoktörü de
göz önüne alırsak, örneğin yaklaştığı
hissedilen, Amik Ovası Zaferi‟ni düşünerek, „Savulun
Türkler geliyor‟, diyebilir miyiz?
Ha, ne dersiniz?
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“Türkler‟deki
iyilik duygusu hayvanları
dahî kucaklamıştır. Birçok köyde
eşekler haftada iki gün izinli sayılır...
Türkler‟le Rumlar‟ın karışık olarak yaşadığı
köylerde ise, bir evin hangi tarafa âit olduğunu kolaylıkla
anlayabilirsiniz. Eğer evin bacasında leylekler yuva yapmışsa,
bilin ki o ev bir Türk evidir.”
Elisee Recus
“Hayvanları
beslemek için vakıflar ve
ücretli adamları vardır. Bu adamlar
sokak başlarında sâhipsiz köpeklere ve kedilere
et dağıtırlar. Sokaktaki ağaçların kuraklıktan kurumasını
önlemek için bir fakire para verip sulatacak kadar kaçık Müslümanlar‟a
bile rastlamak mümkündür...”
“Birçokları da sırf azât etmek için kuşçulardan
kuş satın alırlar. Bunu yapan bir Türk‟e bir gün yaptığı işin
neye yaradığını sordum. Küçümseyerek baktı ve şu cevâbı verdi: „Allah‟ın
rızâsını tahsîle yarar‟.”
Guer
“Gerek İstanbul‟da,
gerekse İmparatorluğun diğer
şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asâyiş,
hiç bir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde isbat
etmektedir ki, Türkler çok medenî insanlardır.”
Sor James Porter
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Evlerin kapısının şöyle
böyle kapatıldığı ve dükkânların
çoğunlukla umûmî ahlâka güvenilerek açık
bırakıldığı İstanbul‟da her sene âzâmî beş-altı hırsızlık
vakâsı görülür.”
Fransız yazar Dr. Brayer
“Bu muazzam pâyitahtta
dükkâncılar, namaz saatlerinde
dükkânlarını açık bırakıp câmiye gittikleri
ve geceleri evlerin kapısı basit bir mandalla kapatıldığı
hâlde, senede dört hırsızlık vakâsı bile olmaz. Ahâlisi sırf Hiristiyan olan
Galata ile Beyoğlu‟nda ise hırsızlık ve cinâyet vakâları olmadan gün geçmez.”
Ubicini Dr. Brayer
“Hiç şüphesiz ki,
ahlâk bakımından Türk siyasetiyle
medenî hayâtı, bütün cihana örnek olabilecek
vaziyettedir1.”
Du Loir

Türklerin Yaratılış Özellikleri
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz demiştir ki:
“Allah‟ın „doğuda‟ bir ordusu vardır. Onun adını Türk koymuştur.
Kendisine başkaldıranlardan işte onlar vâsıtasıyla intikam alır2.”
“Türkler size dokunmadığı, harbetmediği sürece, sakın siz de Türkler‟e dokunmayınız!3“
“Sizler; Türkler‟le çarpışmadıkça kıyâmet kopmayacaktır4.”
Kaşgarlı Mahmut, „Divanı Lügatit Türk‟ isimli eserinde, Buhara ve
Nişâbur hadis imamlarından, şu hadîs-i kutsîyi rivâyet etmektedir:

1
Anonim, Neydık Ne Olduk?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.sivaslilar.net/forum/archive/index.php/t-14814.html, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.
2
Hadisi nakleden Kazvini el-Kaşgarî Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk.
3
Neseî.
4
Buharî, Sâhih-i Müslim.
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“Kostantiyye (İstanbul) mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir5.”
“Ulu ve aziz olan Allah diyor ki, „Benim Türk ismini verdiğim ve Doğu‟da yerleştirdiğim bir takım askerim vardır ki, her hangi bir kavme karşı
gazaba gelecek olursam o Türk askerimi işte o kavmin üstüne saldırtırım6.”
“Türk dilini öğreniniz, çünkü Türlerin çok uzun sürecek bir hâkimiyetleri vardır7“.
“Benim ümmetimi, öyle bir kavim sürüp kovalayacaktır ki; onların
yüzleri yuvarlak ve enli, gözleri çekik ve küçük, çehreleri sanki üzeri derilerle
kaplanmış kalkanlar gibidirler. Onlar üç defâ Arabistan yarımadasına kadar
ilerleyeceklerdir. İlk istilâda onların önlerinden kaçanlar kurtulacaktır. İkinci istilâda hücuma uğrayanlardan bâzları helâk olacak ve bâzıları da canlarını kurtaracaklardır. Üçüncü istilâda ise onların kökleri kesilecektir. İşte
onlar Türkler’dir. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah‟a yemin ederim ki,
Türkler atlarını Müslüman mescitlerinin direkle-rine bağlayacaklardır8.
“Türkler size ilişmedikçe sizde onlara ilişmeyiniz. Çünkü milletimin
mülkünü ve Allah‟ın ona olan ihsanını en evvel Kantura (Türk) nesli alacaktır9.”
“Habeşliler sizle uğraşmadıkça siz de onlarla uğraşmayınız. Hele
Türkler size dokunmadığı sürece siz de Türkler‟e dokunmayınız!10“
Başka bir rivâyette şöyle denmektedir:
“Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler‟e dokunmayınız. Zirâ
onlar çok sert ve haşin tabiatlı kimselerdir11.”
Aynı hâdisi Hamavî, Hz. Muâviye‟den şöyle nakletmiştir:
“Sakın onların üzerine süvâri birlikleri göndermeyiniz. Türkler ve
Habeşliler size dokunmadığı sürece siz de onlara dokunmayınız.”
Buharî.
Kaşgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
7
Kaşgarlı Mahmut, Divânı Lügat-it Türk.
8
Ebû Davud.
9
İmam Taberânî.
10
Ebû Dâvud.
11
El-Cüveynî.
5
6
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İmam Taberânî, Hz. Muâviye‟den şöyle nakletmiştir. İbni Zil Kelâ
anlatıyor:
„Bir gün Muâviye‟nin yanındaydım. Ermeniye vilâyetinin vâlisinden
posta geldi. Muâviye vâlinin mektubunu okudu, hiddetlendi; sonra kâtiplerinden birini çağırdı ve ona vâlinin tahrîrâtına şöyle yaz, dedi. „İdârendeki
arâziye Türkler‟in akın ve yağma ettiklerinden bunun üzerine arkalarından
tâkip kuvvetlerini sevkettiğinden ve bu tâkipçilerin yağma edilen şeyleri onlardan istirdat etmiş olduklarından bahsediyorsun.”
“Anan sana matem tutsun! Sakın bir daha öyle bir harekette bulunma!
Türkler‟i kışkırtma ve onlardan hiç bir şey istirdat etme. Çünkü ben Resûlullah‟tan işittim. Buyurdu ki; “Türkler yavşan otu biten yerlere (Avrupa‟ya)
kadar ilerleyeceklerdir.‟
“Hıfz, on kısma ayrılmıştır: Dokuzu Türkler‟de, biri diğer insanlardadır .
Hıfz kelimesini bâzı kimseler, hafızlık, kavrama kâbiliyeti olarak,
tercüme etmişler, bâzıları ise, Türkler‟in muhafazakârlığını, başka bir sözle,
dinini, milletini, vatanını, maddî ve mânevî değerlerini, örf ve âdetlerini, nâmusunu koruma duygusu olarak yorumlamışlardır. Bu satırları yazarına göre
verilen anlamların hepsi, Türklerde bulunmaktadır.
12

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz zamânında, en güvenilir ve teknik
çadır olarak, Türk çadırı kullanılırdı. Taberî şöyle anlatıyor:
“Hz. Peygamber, Arap kabilelerin hücumu yılında (Hendek Savaşı‟nda), Medine‟nin etrâfında kazılmak istenen hendeğin sınırlarını çizdi... Biz
hiçbir zaman bu sınırları aşmak istemiyorduk.”
“Selman hendekten çıkarak Hz. Peygamber‟in bulunduğu yere geldi.
Bu sırada O bir Türk çadırını kurmakla meşgul bulunuyordu.”
Ebû Sâid el-Hudrî demiştir ki:

12

Ramûz‟ul-Ehâdis.
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“Hz. Peygamber ramazanın ilk on gününde itikâfa girmiştir. Sonra
ortasındaki on günde tentesi üzerinde hasır bulunan bir Türk çadırında itikâfa girmiştir13.”
Resûlullah Efendimiz bir gece rüyâsında, peşine önce siyah bir
koyunun, sonrada bir beyaz koyunun takıldığını görüyor. Sabahleyin mescite
gelip namaz kıldırdıktan sonra, sırf iltifat olsun diye, bu rüyânın yorumunu,
Hz. Ebûbekir Sıdık‟a bırakıyor.
Bu iltifata hem sevinen, hem de mahcup olan, Ebûbekir (RA):
Ey Allah‟ın Peygamberi! Peşinize ilk takılan siyah koyun Arapları,
sonra takılan beyaz koyun beyaz bir ırkı temsil ediyor. Önce Araplar size
inanıp peşinize takılacak, sonra da beyaz bir ırk İslâm‟a girip size uyacak...14“
Âyete gelince:
“Ey îman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı severler;
mü‟minlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah
yolunda mücâhede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar.”
“Bu, Allah‟ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sâhibidir, her şeyi çok iyi bilendir15.”
Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhî Bilmen ve Celâl Yıldırım başta
olmak üzere, birçok İslâm âlim ve mütefessirine göre, bu âyet Türkler‟i işâret etmektedir16.
“Sen Bundan Daha Değerli Bir Söz Söylemedin!”

13
Müslim.
Anonim, Peygamber Efendimizin Türkler Hakkındaki Hadisleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://forum.kanka.net/archive/index.php/t-328945.html, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.
15
Mâide Sûresi, âyet 54.
16
Anonim, Türk Milleti hakkında âyet ve hadisler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.minare.net/forum/kurani-kerim/turk-milleti-hakkindaki-ayet-ve-hadisler-t4338.0.html, En Son Erişim
Târihi: 21.08.2014.
14
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Türkler Müslüman olmadan önce, Emevîler‟in Horasan vâlisi Cüneyd bin Abdurrahman, bir Türk Hâkanı ile çarpışmak üzere, ordularının
başında harp düzeni almıştı.
İki kumandan, bir ara, askerlerinin saflarından ayrılarak, karşı karşıya gelirler. Cüneyd bin Abdurrahman, dinî emir gereğince, Türk hâkanına
İslâm‟ı tebliğ etmiş olmalı ki, Türk hâkanı İslâm‟ı öğrenmek üzere, bâzı sorular sormaya başlar:
Nâmuslu bir insana zinâ isnâdeden kimselere karşı, İslâm’ın ne gibi
cezâlar verdiğini öğrenmek isteyen, hâkana Cüneyd, İslâm‟ın hükümlerini
açıklamaya başlayınca, verilen her cevâbı mükemmel bulan hâkan, ancak
yalancı, koğucu ve sık sık yellenerek etrâfındakilere saygısızlık eden, kimselere İslâm‟ın verdiği cezâyı hafif bulmuş ve bu konulardaki fikrini şöyle
açıklamıştır:
“Bana göre koğucu, insanların arasını tutuşturan kimsedir. Böyle bir
insanı, hiçbir kimsenin göremeyeceği bir yere hapsederim. Açıktan açığa
yellenenin kıçını dağlarım. Yalancıya gelince, sizin hırsızın elini kestiğiniz
gibi, ben de onun yalan söyleyen âzâsını keserim.”
“İnsanları güldürüp onları hafifmeşrepliğe alıştıran kimseyi ise, idârem altındaki yerlerden sürgün ederim. Böylece, tebaamın fikir ve zihniyetinin bozulmasına engel olurum.”
Hâkanın bu sözlerini dinledikten sonra Cüneyd bin Abdurrahman
şöyle der:
“Siz bu hükümleri aklınıza ve kendi fikir ölçülerinize göre veriyorsunuz. Biz ise, Allah‟ın gönderdiği peygamberlerin bize bildirdikleri ilâhî
hükümlere göre hareket ederiz. Allah her şeyin iç yüzünü, faydalısını, insanlara en uygun olanını daha iyi bilir.”
İslâm kumandanının bu sözleri, Türk Hâkanı‟nın o kadar hoşuna gider
ki, “Sen bundan daha değerli bir söz söylemedin! 17“ der.
Dikkat ediyor musunuz, Türk Hâkanı‟nın bu sözünden, Türklerin,
ilâhî yaratılış tabiatına ne kadar uygun bir cibilliyette, olduğunu anlıyoruz.
17
Temiz, M., Ahlâk Ve Türk’ler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/AHL%C3%82K%20VE%20T%C3%9CRKLER.pdf, En Son Erişim Târihi,
21.08.2014.
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İbni Haldûn Mukaddime‟sinde, dâimâ nesnel ve tecrübeci bir
hareket tarzını benimsemiştir. Eserinde genel Dünyâ târihine yer verirken,
özellikle Türk târihine geniş bir bölüm ayırmıştır. Bu bölümde:
“Bu Türkler‟in dünyâdaki milletlerin en büyüğü olduğunu ve beşer
cinsleri arasından onlardan başka ayrıca büyük bir cinsin bulunmadığını
bil!” diyerek okuyucunun dikkatini çekmiştir18.
Güçlüydük
Amerika Birleşik Devletleri’ni bile vergiye bağlamıştık.
İşte biz Türkler öyleydik ki, bu meziyetlerimizle bir zamanlar, Amerika Birleşik Devletleri‟ni bile vergiye bağlamıştık:
Yıl, 1783...
Avrupa standartlarına göre küçük de olsa, yeni bir denizci devlet olan
ABD, denizlerde tek başına bayrak gezdirmeye başladı...
Daha 25 Temmuz 1785‟te, Atlantik‟te Cadiz açıklarında, bu yeni
bayrağı taşıyan ilk gemi, Cezâyir açıklarında, Osmanlı Gemileri tarafindan
ele geçirildi. Bu gemi, Boston limanına bağlı, Kaptan Isaak Stevens‟in idâresindeki Maria idi.
Arkasından, Philadelphia limanina bağlı, Kaptan O’Brien‟in Dauphin‟i ayni âkibete uğradı. 1793 Ekim ve Kasım aylarında, 11 ABD gemisi,
daha Osmanlıların eline geçti.
Kongre, 27 Mart 1794 yılında, Osmanlı denizcilerine karşı koyacak
güçte, savaş gemileri inşa edilmesi veyâ satın alınması için, Başkan George
Washington‟a 700.000 altına yakın harcama yetkisi verdi.
Böylece, Osmanlıların oluşturduğu, deniz tehdidi sâyesinde, ABD
donanmasının temelleri atılıyordu. 5 Eylül 1795‟te ABD bu tehdide karşı, bir
anlaşma yapmayı kabul etti.

18
Manaz, Ü. N. ve Manaz,A., İbni Haldun, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2626, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014,
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Bu anlaşmaya göre ABD, Cezâyir‟deki esirlerin iâdesi ve gerek Atlantik‟te, gerekse Akdeniz‟de ABD sancağı taşıyan, hiç bir tekneye dokunulmaması karşılığında, 642 000 altın ve yılda 12.000 Osmanlı altını (216.000
dolar) ödeyecekti.
Dili Türkçe olan ve 22 maddeden oluşan anlaşmaya, Başkan George
Washington ve Cezâyir Beylerbeyi Hasan Dayı imzâ koydular...
Böylece ABD, yıllık vergiye bağlanmış oldu. Bu anlaşma, ABD‟nin
iki asrı aşkın târihinde, yabancı bir dille imzalanan, tek anlaşma olduğu gibi,
yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul eden tek Amerikan belgesidir...
ABD târihinde, kendi dilinde olmayan, tek uluslararası anlaşma,
Türkçe‟dir ve ABD târihinde vergi vermeyi kabul ettiği tek ülke, Osmanlı
İmparatorluğu‟dur...
ABD başkanı George Washington, Osmanlı İmparatoru tarafından
muhatap görülmemiş ve anlaşma Cezâyir Beylerbeyı Hasan Dayı tarafından
imzalanmıştır.
İşte bu sayıp döktüğümüz, üstün meziyetlerimizle, 200 yıl öncesine
kadar biz buyduk…19
Sonuç
Bugünkü konjoktörü de göz önüne alırsak, örneğin yaklaştığı hissedilen, Amik Ovası Zaferi‟ni düşünerek, „Savulun Türkler geliyor‟, diyebilir miyiz?
Ha, ne dersiniz?

19
Can, M., Amerika donanması Akdeniz’de, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070485 En Son Erişim Târihi: 21.08.2014. YA DA
Amerika'nın Vergi Verdiği Tek Devlet Osmanlı Devleti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
https://www.facebook.com/notes/osmanli-devleti/amerikanin-vergi-verdi%C4%9Fi-tek-devlet-osmanlidevleti/97891467077 Ya da 5 Eylül 1795'te ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşma,
http://www.turkiyeonline.com/yazilar/461/5-eyl%C3%BCl-1795-039-te-abd-ile-osmanl%C4%B1imparatorlu%C4%9Fu-aras%C4%B1nda-imzalanan-a/, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014 (Yale ünıversıtesinde
yayınlanan Türkçe belgesinden…)
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