MÜDAFAA
te kadar devam edecek ilahi, ahlak'i ve siyasi bir nizarn olduğu iddia edilmiştir. Bu
sebeple lll. ciltte Ahmed Midhat Efendi ,
Chateaubriand'ın Le genie de Christianisme adlı eserini ele alarak Nasraniyet'in
kanün-ı ilahi, kanün-ı ahlak'i ve siyasetle
olan ilişkilerini üç bölüm altında inceler.
Romanlarında

ve

diğer

eserlerinde hiçbir müslüman tavrı takınmamış olan Ahmed Midhat Efendi'nin Müdô.faa ile beraber reddiye mahiyetindeki bazı eserlerinin yayımının 18831900 yılları arasında yoğunlaşmış olması
dikkati çekmektedir. Onun endişesi bazı
Osmanlı gençlerinin Avrupa'daki dinsizlik
akımiarına kapılması ihtimalidir. Nitekim
bu yıllarda Ahmed Midhat Efendi, kabiliyetli ve vatanperver bir Osmanlı subayı
olarak takdir ettiği Beşir Fuad'ı tanımış.
onun pozitivist ve materyalist fikirlerle
inanç kaybına uğradığına ve intiharına şa
hit olmuştur. Böylece misyoner propagandalarıyla İslamiyet'ten uzaklaşan birtakım
gençlerin varlığını farketmiştir (Okay, s.
268-277). Nitekim eserde bunun açık ifadeleri göze çarpmaktadır (Il, 507-508; lll,
566). Müdafaa, gerek dönemin şartların
da dayandığı kaynaklara hakimiyeti gerekse her seviyede okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dille kaleme alınmış olması
sebebiyle diğer reddiyelere göre daha çok
ilgi görmüştür.
bir zaman

mutaassıp
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Çıkar sağlama

veya
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hoş

görünme amacına yönelik
söz ve davranış
anlamında ahlak terimi.

Sözlüklerde

"yumuşaklık,

_j

uyumluluk;
türlü
görünme" gibi marralara gelen müdahene
kelimesinin "yağ" anlamındaki dühnden
türediği, yağın nesneleri yumuşatması gibi bazı söz ve davranışların insanları yumuşatmasından, tepkilerini önlemesinden
ve onları memnun etmesinden dolayı bu
tür davranışlara mecaz yoluyla müdahene
yapmacık tavır, olduğundan başka

460

dendiği,

daha sonra bunun örfte hakikat
belirtilmektedir. Buna göre Türkçe'deki karşı
lığı "yağcılık" olan müdahene insanların
birine yaranmak, basit menfaatler elde etmek gibi gayri ahlaki sebeplerle ona karşı
aslında içlerinde sakladıkları gerçek niyetleriyle çelişen ve ikiyüzlülüğü ifade eden
bir terimhaline gelmiştir (Usanü'l-'Arab,
"dhn" md.; Tacü 'l-'arQs, "dhn" md.; Kamus
Tercümesi, IV, 620; Ahmed Rifat, s. 321322). İbn Ebü'd-Dünya'nın tanırnma göre
müdahene, bir kimsenin başkalarıyla iliş
kilerinde güzel gördüğü davranış biçimlerini ortaya koyarken karşı tarafın hoşuna
gitmek için bu davranışlara Allah'ın hoş
lanmayacağı söz ve hareketler katmasıdır
(İbn Balaban. II. 190). Seyyid Şerif el-Cürcanl ise müdaheneyi, "bir kimsenin, kötülüğü görüp de önlemeye gücüyettiği halde kötüden veya başka birinden çekindiğinden ya da dini duyarsızlığından dolayı
kötülüğü engellememesi" şeklinde nisbeten farklı bir şekilde tanımlamıştır (et-Ta'rf{at, "el-müdahene" md.). Bu tanırnlara
göre müdahene kavramında, "temel inanç
ve ilkelerden ödün verecek derecede sahte davranışlar sergileme" anlamının da bulunduğu ve bundan dolayı haram kılındığı
manasında kullanılmaya başlandığı

anlaşılmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde
müdahene kelimesi geçmemektedir. Kalem süresindeki bir ayette (68/9) aynı kökten gelen iki fiile müdahene anlamı verilmiştir. Nitekim Elmalılı Muhammed Hamdi, Hz. Peygamber'e hitap sadedindeki bu
ayeti, "Onlar arzu ettiler ki müdahene etsen, o vakit müdahene edeceklerdi" diye
çevirmiştir (Hak Dini, Vlll, 5252). Diğer
tefsirlerde de bu yönde yorumlar bulunmaktadır (mesela bk. Taberl, XXIX, 2I-22;
Kurtubl, XVIll, 23 I -232). Ayrıca müslümanların dini inanç ve değerlerindesebat etmelerini. bu hususta taviz vermemelerini
emreden, riya ve dalkavukluğu yasaklayan
ayet ve hadisler dalaylı biçimde müdalıe
neyi yasaklamaktadır. Kaynaklarda müdahene ile "müdara" kavramları arasındaki
farklılığa dikkat çekilerek müdahenenin,
"bir kimsenin veya zümrenin şerrinden
korunmak için dini ilkelere ters düşme
den ona karşı hoşgörülü davranma" anlamına gelen müdaradan farklı olduğu, müdar anın meşru, müdahenenin haram kı 
lındığı belirtilmektedir. Nitekim İbn Hibban'ın Ravzatü'l-'u~ala' ve nüzhetü'lfuzala' adlı eserinin konuyla ilgili bölümü
"İnsanlara Müdara Etme ve Müdaheneden Sakınma" başlığını taşır. İbn Hibban
burada akıllı insanın birlikte yaşamak zo-

runda olduğu kişilere müdara etmesi. ancak müdalıeneye kalkışmaması gerektiğini hatırlattıktan sonra müdaranın sadaka değeri taşıdığını, müdahenenin ise kişiyi günaha sokan bir davranış olduğunu
kaydetmektedir. Gazzali de bu iki kavramın farkım, daha ziyade kişinin birine karşı yumuşaklık gösterip onu idare etmeye
çalışmasının arkasındaki niyette görmüş
tür. Buna göre eğer birine karşı dinin selameti için veya o kişinin halini düzeltmesini sağlamak ümidiyle yumuşak ve hoş
görülü davranılırsa bunun müdara, çıkar
sağlamak, arzularını tatmin etmek, mevkiini korumak gibi bencil düşüncelerle aynı davranışlar ortaya konursa bunun da
müdahene olacağını belirtmiştir (İQ.ya', II,
I 82; Şehabeddin es-Sühreverdl'nin aynı nitelikteki tanımları için bk. 'Auari{ü'l-ma'arif, V, 213). Bu sebeple Gazzali, İ]J.ya'ü
'ulO.mi'd-din'de (I, 23) müdaheneyi kötü
fiilierin kalpteki kaynağı olan kötü huylar
ve erdemsizlikler arasında zikretmiştir.
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Bir kimsenin
birine karşı
aşırıya kaçmadan iltifat etmesi,
insanlarla iyi geçinmeye çalışması
anlamında ahlak terimi.
şerrioden korktuğu
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Sözlükte "kandırmak, aldatmak" anladery kökünden türeyen müdara
kelimesi "hoşgörülü olma, insanlarla iyi
geçinme" manasma gelir. Terim olarak taş
kın hareketleriyle huzursuzluğa yol açmasından endişe edilen veya aşırı alıngan olan
kişilere karşı nazik davranarak kötülüğü
nü önlerneyi yahut gönlünü almayı amaçlayan davranışları ifade eder (Lisanü 'l'Arab, "dry" md.; Tacü'l-'arüs, "dry" md .;
İbn Hacer, XXII, 330; Ahmed Rifat, s. 32032 ı) İbn Battat el-Kurtubi, müdaranın
mındaki

