İlk kez yayımlanan fotoğraf ve belgelerle,

Kafkasya’da İslâm Ordusu Kumandanı,
Haliç’te silâh ve cephane fabrikatörü,

• 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı ve Teğmen Nuri Bey’in Trablusgarp hatıraları.

Enver Paşa’nın Kardeşi

Nuri Paşa (Killigil) sabotajı!..
• I. Dünya Savaşı’nda Afrika Grupları Kumandanı Nuri Paşa’nın faaliyetleri.
• Kurtuluş Savaşı yıllarında Nuri Paşa ve Erzurum’da kurduğu “İş Ocağı”
• Nuri Paşa’nın kardeşi Ertuğrul ve Almanya’da aldıkları çinicilik eğitimi.
• 1925’te Nuri Paşa’nın kurduğu “Kütahya Çini İşleri Türk Anonim Şirketi”
• 1926’da Nuri Paşa’nın Kütahya’da kurduğu “Çini ve Seramik Fabrikası”
• Nuri Paşa’nın Polonya’dan aldığı silâh - cephane tasarımı patentleri.
• Türkiye’nin İlk Endüstriyel Silâh Tasarımcısı Nuri Paşa’nın projeleri.
• Nuri Killigil’in Karaburun civa madeninden çıkan binlerce yıllık tarih.
• Nuri Killigil, Zeytinburnu Silâh ve Cephane Fabrikası’nı nasıl kurdu?
• Nuri Killigil, Sütlüce’deki Silâh ve Cephane Fabrikası’nı nasıl kurdu?
• Seri ve endüstriyel üretilen Nuri Killigil tasarımı uçak bombaları.

Atilla Oral

• Kafkas İslâm Ordusu Kumandanı Nuri Paşa ve 15 Eylül 1918, Bakû zaferi.

• Tasarım ve uygulaması Nuri Killigil’e ait el bombası: “Nuri Tevhit”
• II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası ile Führerşinas burjuvazimiz.
• Nuri Killigil hakkında uydurma yazılar, tarihçi ve yazar sabotajları.
• Askeri depolardan silâh çalan Yahudi silâh ve cephane kaçakçıları.
• İstanbul’dan İsrail’e silâh ve cephane kaçıran gizli Yahudi örgütleri.
• Türkiye’ye gönderilen ABD Askeri Yardım Malzemesi ve çıfıt amacı.
• İki akın bir arada: Filistin’e Yahudi akını, Türkiye’ye ABD yardımı akını.
• Nuri Killigil’in Mısır, Ürdün ve Suriye için imal ettiği silâh ve cephaneler.
• Türk Savunma Sanayii’nde Özel Sektör ve Nuri Killigil nasıl yok edildi?
• Sütlüce infilâkında şüphe veren ayrıntılar? Yahudi sabotajı ihtimalleri.
• İstanbul Yahudileri Taksim’deki Alman Sarayı’nı neden satın almak istedi?
• 1949 TBMM kapalı oturum tutanakları neden devlet sırrı gibi saklanıyor?
• Nuri Paşa’ya Müftülük sabotajı: Müftü’nün cenaze namazı kılınmaz fetvası!
• Sabotaj kurbanı Nuri Paşa için yapılan imamsız ve hocasız cenaze töreni!
• Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği neden yıllardan beri harap bir halde duruyor?
• İlk kez yayımlanan ve bilinmeyen fotoğraflarla Nuri Killigil ve aile fertleri.
www.demkaryayinevi.com
Cumhuriyet Mahallesi, Fırın Sokak,
No: 13, Bomonti, Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 241 39 41
post@demkaryayinevi.com
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• Nuri Killigil’in Mısır ve Suriye’de kurmaya çalıştığı silâh fabrikaları.

Nuri Killigil
Atilla Oral
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Nuri Paşa'nın Cenazesine
Müftülük Sabotajı
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Nuri Paşa'nın mezarı nerede?
Yakın bir tarihte Nuri Paşa hakkında üniversitelerimizde iki ayrı bilimsel araştırma
yapıldı. İlki Gazi Üniversitesi'nde "Yüksek Lisans"1282 düzeyinde, diğeri Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde "Doktora" seviyesindedir. Söz konusu bilimsel araştırmalarda "Nuri Paşa'nın mezarı nerede?" sualinin yanıtını aradım. 1283 Her iki araştırmada da Nuri Paşa'nın
mezarı hakkında en ufak bir bilgi olmadığını gördüm. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
hazırlanan Doktora tezinde:
"[Nuri Paşa'nın] mezar yerinin tespiti için İstanbul Zeytinburnu'ndaki Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gidilerek eski kayıtlar incelenmiş; fakat herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır."1284 deniliyor.
Nuri Paşa'nın cenazesi ve mezarının akıbeti konusunda hiçbir bilgi bulunamayışı söz
konusu bilimsel tezde açıkça itiraf ediliyor.
Her iki üniversitemizin bilimsel çalışmasında yanıt bulması gereken "Nuri Paşa'nın
mezarı nerede?" sualinin maalesef yanıtı yok. Bilimin aydınlatıcı ışığı bu çok önemli
konuyu aydınlatmakta ne yazık ki aciz kalmış.
Bu önemli tespiti yaptıktan sonra, şimdi de yukarıda sözü edilen "Nuri Paşa'nın mezarı nerede?" sualinin yanıtını; belgeler ve orijinal fotoğraflarla anlatmaya, iki güzide
üniversitemizin bilim insanlarının aydınlatmakta acizlik çektiği karanlık noktalara ışık
tutmaya, bilinmeyen gerçeğin detaylarını incelemeye geçebiliriz.

Nuri Paşa'nın parçalanan cesedi...
Nuri Paşa, meydana gelen patlamanın tam merkezinde bulunuyordu. Bu yüzden infilâkın şiddetiyle vücudu parçalara ayrılarak çevreye savruldu. Üst üste meydana gelen
patlamalarla, her taraf fabrikanın enkazı ve molozlarla doldu. İnfilâk sırasında ölenlerin
ceset parçaları fabrika enkazının arasına karıştı. Kime ait olduğu belli olmayan kol ve bacaklar, kimliği belirlenemeyecek halde yanarak kömürleşmiş ceset parçaları ortalıktaydı.
İşçilerin kömür haline gelen cesetlerine ait fotoğraflar, olaydan sonraki günlerde gazetelerde geniş bir biçimde yayımladı.1285
Facia mahallinde yapılan aramalarda Nuri Paşa'nın cesedinin ana gövdesine ulaşılamadı.
1282
1283
1284
1285

İsmail Özer. Nuri Paşa (Killigil) hayatı askerî ve siyasî faaliyetleri, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana bilim Dalı, Ankara, 2005.
İzmir ve Ankara'ya giderek her iki tezi de üniversite kütüphanesinden temin ederek inceledim.
Nejdet Karaköse. Askeri, siyasi ve silâh sanayicisi kişiliği ile Nuri Paşa (Killigil) Dokuz Eylül Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Doktora tezi) İzmir, 2010, s.VII.
Gazetelerde yayınlanan çok sayıda ceset fotoğrafından sadece bir kaçı bu kitapta kullanıldı.
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Fakat kolunun yarısı, elleri, ayağı ve bazı vücut aksamı ve çeşitli eşyaları bulunabildi.1286
Gazeteci Ecvet Güresin, Nuri Paşa Fabrikası'nın enkazında röportaj yapan Yeni Sabah gazetesi muhabiriydi. Güresin, Nuri Paşa'ya ait ceset parçalarının bulunduğu haberini şöyle duyurdu:
"Bu arada Nuri Paşa'nın parçalarından bazıları dağınık olarak bulundu. Kolunun
yarısı, elleri, ayağı ve bazı vücut aksamı. Hazin fakat askerce bir son."1287

15 kişiye ait ceset parçaları, 3 ayrı tabuta paylaştırıldı...
Enkaz yerinde bulunan ceset parçalarının bir kısmı fabrika işçileri ve aileleri tarafından teşhis edildi. Ortada kime ait olduğu anlaşılamayan çok sayıda ceset parçası vardı.
Bunların içinde Nuri Paşa'nın vücuduna ait olanlar da dahil olmak üzere hepsi birden
morga kaldırıldı. Ceset parçaları kimlik tespiti için morgda birkaç gün halka gösterildi.1288 Morgda teşhir edilen kimliği belirsiz bu ceset parçaları 7 Mart günü üç ayrı tabutun içine paylaştırıldı.1289
Nuri Paşa'nın; "kolunun yarısı, elleri, ayağı ve bazı vücut aksamı" diğer kimliği belirsiz ceset parçalarının paylaştırıldığı üç ayrı tabutun içindeydi. Kimliksiz cenazeler, yangın
sırasında kömüre dönüşen ve fabrika enkazından toplanan, kimsenin teşhis edemediği
ceset parçalarıydı. Tespit edilemeyen kömürleşmiş kol ve bacaklar arasında Nuri Paşa'nın
vücudundan kopan parçalar da bulunuyordu.1290
3 ayrı tabutta Nuri Paşa'ya ait olanlar da dahil, toplam 15 işçinin cesedi vardı. 7 Mart
günü Beyazıt camisinde cenaze namazı kılındı. Yapılan cenaze töreniyle Edirnekapı'da
hazırlanan Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde hepsi birden toprağa verildi.1291
İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı, TBMM'de yaptığı konuşmada:
"Biz bu facianın kurbanı olan arkadaşların 12'sini 12 mezara gömdük, geri kalan
15'ni de meşhur üç mezara koyduk."1292 diyerek ifade ettiği şey, bu üç ayrı tabuttu.

Nuri Paşa'nın cesedinin ana gövdesi 20 gün sonra ortaya çıktı!...
İnfilâk anında Nuri Paşa'nın Haliç sahiline savrulduğu düşünülüyordu. Sütlüce sahilinde sandallarla arama yapan işçiler, fabrika yakınındaki sahili günlerce arayıp taradı.
Haliç'in dip kısımlarında yoğun çamur içine kancalar atılarak dip taraması yapıldı. Fakat
bütün arama ve tarama çalışmalarına rağmen Nuri Paşa'nın cesedi bulunamıyordu.
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

Nuri Paşa bir kaç yıl önce geçirdiği kazada sağ elinin serçe parmağının uç kısmını kaybetti. Nuri Paşa'nın
parçalanmış vücudundan kopan eli bu yüzden fabrika muhasebecisi teşhis etti.
Yeni Sabah gazetesi, Sütlüce faciasının fotoğraflı röportajı, 5 Mart 1949, s. 6.
Yeni Sabah gazetesi, Parçalanmış cesetler hüviyet teşhisi için Morgda, 5 Mart 1949, s. 1.
Kömür haline gelmiş ceset parçaları kefenlendiğinde cenazelerin çok hafif olduğu görüldü. Cemaatin
yadırgamaması için kefenlerin içine toprak ilave edildi. Böylece cenazeler kısmen ağırlaştırıldı.
Nuri Paşa'nın cesedinin teşhis edilemeyen cesetler arasında olma ihtimalinin mevcut olduğu ve
Ankara'dan gelecek uzman heyetlerin bunu tespit edeceği haberi Vatan gazetesinde yayımlandı.
Vatan gazetesi, Sütlüce Faciası tahkikatı, 6 Mart 1949, s. 4.
Hürriyet gazetesi, On işçinin cenazesi dün hazin törenle kaldırıldı, 8 Mart 1949, s. 1.
TBMM, Tutanak Dergisi, 59 Birleşim, 23 Mart 1949 Çarşamba, Dönem: VIII, Cilt: 17, Toplantı: 3,
s. 102-106.
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Bununla birlikte Nuri Paşa'nın ablası Hasene Hanım,1293 kardeşinin cesedinin aranmasını ısrarla takip ediyordu. Nuri Paşa'nın eşi Mislimelek Hanım ise facia meydana
geldiğinde Mısır'daydı. Olayın şokunu bir türlü atlatamayan Mislimelek Hanım bu yüzden hemen yola çıkamadı. Nihayet 16 Mart'ta havayolu ile Türkiye'ye dönebildi.1294
Mislimelek Hanım1295 İstanbul'a gelince ilk iş olarak, yetkililerden eşinin cesedinin bulunmasını istedi. Bunun için gerekli makamlara başvuruda bulundu.1296
İnfilâkın üzerinden yirmi gün geçmesine rağmen, ailesi ve yakınları Nuri Paşa'nın cesedini aramaktan hiç vazgeçmedi. Nihayet 22 Mart günü bir sürpriz meydana geldi. Nuri
Paşa'nın cesedi kendiliğinden su yüzüne çıktı. Fabrikanın yakınında Haliç'in çamurlu
ve bulanık sularına gömülen ceset infilâktan 20 gün sonra suyun üstüne yükselmişti.
Sütlüce sahillerinde arama yapan işçiler Nuri Paşa'nın suda yüzen cesedini görüp hemen
çıkardılar. Cesedin kolları ve bacakları kopmuş kafatası dağılmıştı. Nuri Paşa'dan geriye
kalan; yüzünün yarısı, boynu ve belden yukarı gövdesiydi.1297

Cenaze namazı kılınacak ve nihayet bir mezarı olacaktı...
Cesedin bulunduğu haberini alan Nuri Paşa'nın aile fertleri Sütlüce'ye koştu. Bulunan ceset parçası aile bireyleri tarafından hemen teşhis edildi. Çamurlu sudan çıkmış,
parçalanmış haldeki bu ceset Şehit Nuri Paşa'ya aitti.1298 Cesedin incelenmesi sırasında
Nuri Paşa'nın ablası ve diğer yakınları yeniden büyük üzüntüler yaşadı. Ancak cenazenin
bulunmuş olması, kederli aile için buruk da olsa, yine de bir teselli kaynağı oldu. Hiç
olmazsa artık Nuri Paşa'nın da cenaze namazı kılınacaktı. Ailesi ve sevenleri kendisine
karşı son vazifesini yerine getirebilecekti.
Nuri Paşa'nın ablası Hasene Hanım1299 cesedin bulunmasının ardından hemen cenaze töreni için hazırlıklara girişti. Hasene Hanım Nuri Paşa için, mermer atölyesine bir
mezar taşı sipariş verdi.1300 Yasal yönden de gerekli işlemler için ilgili makamlara ve başta
İstanbul Müftülüğü'ne de başvurdu.
1293

1294
1295
1296
1297
1298

1299
1300

Mehmet Zeki Pakalın, Sicill-i Osmanî Zeyli adlı kitabında Hasene Hanım hakkında şu bilgi veriyor:
"1908 İnkılabının ilanı sıralarında Sultan Hamid'in yaveri ve Selânik Merkez Kumandanı iken İttihatçılar
tarafından yaralanan Kaymakam Ömer Nazım Bey'in kadını olan Hasene Hanım sonradan İstanbul
Ticaret Müdürlüğü memurlarından İhsan Altun ile evlenmiştir. Damadı Kütahya milletvekili Nejdet Altun'dur." Hazine-i Hassa Müşirlerinden Ahmet Bey (sonradan Hacı Ahmet Paşa) Bkz. Mehmet Zeki
Pakalın. Sicill-i Osmanî Zeyli, 5. cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara, s. 125.
Son Posta gazetesi, Merhum Nuri Paşa'nın karısı Mısır'dan geldi. 17 Mart 1949 s. 2.
Misli Melek Killigil (1900-1976) Nuri Paşa'nın eşi. Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın oğlu olan Prens Hasan
Paşa'nın torunu. Prenses İffet Hasan ve Ali Celâl Paşa'nın kızı.
Son Posta gazetesi, Merhum Nuri Paşa'nın karısı Mısır'dan geldi. 17 Mart 1949 s. 2.
Nuri Paşa'nın bulunan cesedi hakkındaki bilgileri fabrika işçileri ve olayın görgü tanığı olan şahıslarla
yaptığım görüşmelerden öğrendim. Nuri Paşa'nın cesedin krokisi için bkz. s. 516.
Bazı kitaplarda Nuri Paşa'nın cenazesi bulunamadığı yazılıdır. Oysa bu bilgi bütünüyle yanlıştır. Nuri
Paşa'nın cenazesi bulundu. Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde toprağa verildi. Nuri Paşa'nın vücudunun
zerresinin bulunamadığına dair yanlış bilgi verenlerden biri de Ahmet Emin Yalman'dır.
Bkz: Ahmet Emin Yalman, Yakın tarihte gördüklerim ve geçirdiklerim, 4. cilt, Yenilik Basımevi, 1970, s. 200.
Hasene Killigil, (1887 - 1963) Nuri Paşa'nın ablası. Ömer Nazım Bey'in eşi.
Hasene Hanım'ın Nuri Paşa için mermerciye sipariş ettiği mezar taşı İstanbul Müftülüğü'nün fetvası
üzerine cenazesinin gömüldüğü mezara dikilemedi. Mezar taşının nerede olduğu belli değildir.
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Müftülüğün cenaze namazı
kıldırmadığı Nuri Paşa'nın gövdesi.

Nuri Paşa'ya ait cesedin
bulunamayan kısmı.

22 Mart tarihinde Haliç'te yapılan
taramada bulundu. İstanbul Müftülüğü'nce cenaze namazı kılınamaz
diye fetva verildi. 24 Mart tarihinde
Paşa'nın yakınları ve fabrika işçilerinin yaptığı törenle; Edirnekapı Nuri
Killigil Fabrikası Şehitliği'ne imamsız ve hocasız gömüldü.

İnfilâkın etkisiyle Haliç'e savruldu. Yandı veya enkaz altında kaldı.
Bulunan parçaları kimliği belirsiz
ceset parçalarıyla beraber Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde toprağa
verildi.

Nuri Paşa'nın cenaze namazı
kılınan parçaları.
Faciadan birkaç gün sonra bulunan
parçalar. Kimliği belirsiz ceset parçalarının bulunduğu 3 ayrı tabuta
koyularak 7 Mart tarihinde Beyazıt
camiinde cenaze namazı kılındı.
Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde
toprağa verildi.

Nuri Paşa'nın parçalara ayrılan gövdesini gösteren kroki.

Ailenin yaptığı bu girişimin haberi Son Posta gazetesinde şu cümlelerle duyuruldu:
"Haliç'in iç kısmında yapılan taramada bulunan ve Nuri Paşa'ya ait olduğu anlaşılan ceset parçasının bu şekilde meydana çıkmış olması dolayısıyla ailesi efradı Paşa'ya bir cenaze töreni tertip etmek istemiş ve alâkalı makamlara
başvurmuştur."1301
Nuri Paşa'nın cesedinin bulunması üzerine yapılamak istenen cenaze merasiminin
haberi Yeni Sabah gazetesinde şu cümleyle duyuruldu:
"Nuri Paşa ailesi, Sütlüce'de infilâk sahasında son arama ve taramalar arasında
sahilde bulunan bir ceset parçasının, Nuri Paşa'ya ait olduğunu iddia ederek bunun için bir cenaze merasimi yapmak istediklerini bildirmişlerdir."1302

Müftülükten şok fetva: Cenaze namazı kılınamaz!...
Cesedin bulunmasından bir gün sonra İstanbul Müftülüğü akıl almaz bir fetva verdi.
Müftülük Nuri Paşa'nın ceset parçası için cenaze namazının kılınamayacağını bildirdi.
Karar bizzat İstanbul Müftülüğü 1303 tarafından yapılan fetva niteliğinde dini ve aynı
zamanda resmi bir açıklamaydı. Nuri Paşa'nın kederli ailesi hiç beklenmeyen bu fetva
karşısında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.
Müftülüğün fetvası cenaze namazı hazırlıklarının iptal edilmesine neden oldu. İstanbul Müftülüğü'nün verdiği fetvaya nasıl karşı gelinebilirdi ki?. Hasene Hanım, diretmenin hiçbir yararı olmayacağını anladı. Boynu bükük kederli aile, tam da acılarını dindirecek bir teselli bulmuşken, İstanbul Müftülüğü'nden hiç beklemediği bir darbe yedi.
1301
1302
1303

Son Posta gazetesi, 23 Mart 1949 s. 2.
Yeni Sabah gazetesi, Cenaze Namazı ne vakit caiz olur, 23 Mart 1949 s. 1-5.
Bu tarihte İstanbul Müftüsü değerli din adamlarından Ömer Nasuhi Bilmen'di. "Sadece bir ceset parçası için
cenaze namazı kılınamayacağı" mütalaası, başkanı olduğu İstanbul Müftülüğü tarafından beyan edilmiştir.

Müftülüğün beklenmeyen fetvası, cenaze töreni hazırlıklarına girişen Nuri Paşa ailesini bir anda yıktı. Nuri Paşa'nın
ablası Hasene Hanım'ın maneviyatı altüst oldu.
Nuri Paşa'nın cenaze töreninden İstanbul Müftülüğü'nün fetvası yüzünden vazgeçildiğine dair haber Son
Posta gazetesinde şu cümlelerle duyuruldu:
"Bulunmuş bir ceset parçası dolayısıyla cenaze
merasimi yapılıp yapılamayacağı, bu meyanda cenaze namazı kılınıp kılınamayacağı keyfiyeti İstanbul Müftülüğü'nden sorulmuş, Müftülük sadece bir
ceset parçası için cenaze namazı kılınamayacağını
beyan etmiştir. Müftünün bu dini mütalaası üzerine
cenaze töreni yapılmaktan vazgeçilmiştir."1304
Nuri Paşa'ya ait ceset parçası için kılınmak istenen cenaze namazının dinen caiz bulunmadığı haberi Yeni Sabah
gazetesinde ise şöyle açıklandı:
"Alâkalı idare makamları keyfiyeti Müftülüğe
bildirerek bu vaziyette bir cenaze merasimi için cenaze namazı kılınması icap ettiğini, halbuki herhangi bir ceset parçası için cenaze namazının dinen caiz
bulunmadığı bildirilmiştir." 1305
İstanbul Müftülüğü'nün fetvası haber değeri taşıyordu.
Ancak buna rağmen Yeni Sabah1306 ve Son Posta1307 gazetesinden başka haberi yayımlayan basın kuruluşu çıkmadı.
Kıbrıs'taki Hür Söz gazetesinde1308 dahi yayımlanan habere
İstanbul gazetelerinin kayıtsız kalması düşündürücüydü.
1304
1305
1306
1307
1308

Son Posta gazetesi, Müftülük Nuri Paşa'nın cesedinin bir parçası için
cenaze namazı kılınamayacağını bildirdi. 23 Mart 1949 s. 2.
Yeni Sabah gazetesi, Cenaze Namazı ne vakit caiz olur,
23 Mart 1949 s. 1-5.
Yeni Sabah gazetesi, Cenaze Namazı ne vakit caiz olur,
23 Mart 1949 s. 1-5.
Son Posta ve Yeni Sabah gazeteleri, Sütlüce infilâkı ve Nuri
Paşa'nın akıbeti konusunda geniş ve ayrıntılı haber veren iki basın
kuruluşuydu.
Hür Söz gazetesi, Nuri Paşa'nın bulunan ceset parçası için cenaze
namazı kılınmayacak, 1 Nisan 1949, s. 1, Lefkoşa – Kıbrıs.

Nuri Paşa (Killigil) Türkiye'nin ilk
Endüstriyel Silâh Tasarımcısı.
Bir zamanların Kafkas İslâm Ordusu kumandanı, Azerbaycan,
Bakû fatihi Nuri Paşa, İdealist ve inançlı Türk milliyetçisi...
Tasarımcı, Silâh ve Cephane fabrikatörü. 1940'lı yıllar.
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Bir cenaze namazını çok gördüler!...
Nuri Paşa, bir zamanlar İslâm Ordusu Kumandanı olarak şanlı zaferler kazanmış bir
savaş kahramanıydı. Savunmasız Türk halkını katleden Rus - Ermeni çeteleriyle, İngiliz
ordularıyla mertçe savaşan, savaş meydanlarında düşmanlarını dize getiren muzaffer bir
ordunun, Kafkas İslâm Ordusu'nun kumandanıydı. İslâm'ın ve Türklüğün simgesi olan
ay yıldızlı sancağımızı Bakû'ye o dikti. Azerbaycan Türklerini esaretten kurtardı.1309 Değerli bir Türk subayı olan Nuri Paşa'nın, Kurtuluş Savaşı'nda da önemli emekleri vardı.
TBMM bu nedenle Nuri Paşa'yı İstiklâl Madalyası'yla onurlandırdı.1310 Nuri Paşa emekli
olduktan sonra boş durmadı. Savunma endüstrisi alanında büyük mücadeleler verdi.
Türk Savunma Sanayi'nin ilk özel sektör fabrikalarından birini kurdu.1311 II. Dünya Savaşı yıllarında ordumuz için silâh ve cephane üreterek Türkiye'ye hizmet etti.
Arap-İsrail Savaşı'nda Arap orduları için silâh ve cephane üretti. İslâm Birliği'ni, Filistin halkının hak ve özgürlük mücadelesini, Filistinlilere silâh ve cephane göndermek suretiyle destekledi. Ancak bu faaliyetler ABD ve İsrail'in menfaatlerine hiç uygun değildi.
Bu yüzden Nuri Paşa ve fabrikasına sabotaj yapıldı. Feci bir biçimde can veren, sabotaj
kurbanı Nuri Paşa şehitlik mertebesine ulaştı. İstanbul Müftülüğü işte böyle gerçek bir
Müslüman'a, inançlı Türk evlâdına ve bir şehide cenaze namazını çok gördü.

Şehit Nuri Paşa'ya imamsız ve hocasız cenaze töreni!..
Müftülük her ne kadar engel olsa da Nuri Paşa'yı sevenler vardı. 24 Mart 1949 günü
gözden uzak ve sessizce, Nuri Paşa için yasal olmayan bir cenaze töreni düzenlendi. Nuri
Paşa'nın cenazesi önce küçük bir tabuta koyuldu. Cenaze ay yıldızlı Türk bayrağı ile
sarıldı. Fabrika enkazı arasında, frezehane ve keramik atölyesinin bulunduğu bina kapısı
önünde küçük bir alan vardı. Burası işçiler tarafından temizlendi. Alanın orta yerine,
üzerine örtü serili bir masa koyuldu. Nuri Paşa'nın cenazesi masa üzerine yerleştirildi.
Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç,1312 fabrika müdürü Hüseyin Hüsnü Erkilet ve yaklaşık 35
kişi ile burada bir tören yapıldı. General Erkilet'in yaptığı kısa konuşma ardından İstiklâl Marşı okundu. Nuri Paşa'ya saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılan üniformalı
birkaç subay saygı duruşuna asker selâmıyla iştirak etti.1313 İstanbul Müftülüğü cenazeye
imam göndermediği için fabrika işçilerinden biri törende Kuran ve dua okudu.
Fabrikada yapılan bu törenin ardından Killigil'in bayrakla örtülü naaşı kamyonet kasasına yerleştirildi. İşçiler kamyonet kasasında tabutun etrafında sıralandı. Cenaze birkaç
otomobilden oluşan küçük bir konvoy eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne getirildi. Nuri
Paşa'nın tabutu Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç ve Erkilet Paşa ve fabrika çalışanlarının omuzlarında taşındı. Cenaze Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin bulunduğu yere getirildi. İki
1309
1310
1311
1312
1313

Nuri Killigil Azerbaycan'da Bakû Fatihi olarak kabul edilir.
29 Şubat 1929 tarihinde Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri için Nuri Paşa'ya İstiklâl Madalyası verildi.
Türk Savunma Sanayi'nin ilk özel sektör fabrikası 1924 yılında Şakir Zümre tarafından kuruldu.
Sütlüce'deki Nuri Paşa Fabrikası'na birkaç yüz metre yakınında bulunmaktadır. Nuri Paşa'nın kurduğu
fabrika Türk Savunma Sanayi'nin ikinci özel sektör fabrikasıdır.
Faruk Kenç (1910 - 2000) Türk sinemasının ünlü yönetmeni, yapımcı. Nuri Paşa'nın ablası Hasene
Killigil'in oğlu. Nuri Paşa'nın yeğeni.
Sözü edilen olayın fotoğrafı için bkz: s. 524-525
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hafta önce Sütlüce'deki infilâkta yaşamını yitiren işçilerin cenazesi ve Nuri Paşa'nın cesedine ait bazı parçalar da burada gömülüydü. Nuri Paşa'nın 23 Kasım 1932'de vefat eden
annesi Ayşe Hanım'ın mezarı da buradaydı.1314 Nuri Paşa'nın cenazesi annesinin kabrine
çok yakın bir yerde kazılan mezarda toprağa verildi.1315 Cenazenin gömülme işlemini fabrika işçileri bizzat yaptı. Bu sırada işçilerden biri Kuran okudu. Mezar taşı koyulmayacağı
için cenaze üzerine örtülen toprak işçiler tarafından tesviye edilerek düzeltildi.1316
Müftülük cenaze işlemleri için din adamı göndermediğinden, Nuri Paşa'nın naaşı cenaze namazı kılınmadan, dini usullere uygun biçimde defin işlemleri yapılmadan
gömüldü.1317 Nuri Paşa'nın cenazesi, törene katılan az sayıdaki cemaatin eşliğinde; son
yolculuğuna işte böyle sessizce uğurladı.

Mezarlıkta imam ve hocasız şehit cenazesi defin töreni!..
Çeşitli kaynaklarda Nuri Paşa'nın cenazesi bulunamadığı için boş tabutla gömüldüğü
yazılıdır.1318 Bu yanlış bilgi: "Cesedi bulunamayacak şekilde parçalandı. Cenazesi kaldırılırken boş tabut gömüldü" 1319 "Nuri Paşa'nın birkaç parçalanmış eşyası dışında cesedi
bulunamaz."1320 cümleleriyle Nejdet Karaköse'nin Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapılan
Doktora tezinde de yazılıdır. Doktora tezinde de verilen bu bilgi bütünüyle yanlış olduğu
gibi aynı zamanda saçmadır. Nejdet Karaköse, söz konusu tezinde Samet Ağaoğlu'nun,
"Babamın Arkadaşları" adlı eserinde de "boş tabut gömüldüğü" bilgisinin mevcut olduğunu belirtiyor. Oysa Ağaoğlu'nun eserinde böyle bir bilgi yok.1321
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslâm İlmihali'nin 600. maddesinde: "Tabut ile gömmek mekruhtur."1322 deniyor. Gerçekten de İslâm dininde boş tabutla insan gömmek
diye tuhaf ve saçma bir uygulama1323 olmadığı gibi; tabutla dahi cenaze gömmenin mekruh olduğu birçok din alimi tarafından kabul edilmektedir.
Olayın gerçeği şudur: Nuri Paşa'nın vücuduna ait ceset parçaları 7 Mart 1949 tarihinde Beyazıt'ta kılınan cenaze namazı ardından Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'ne
gömüldü. Nuri Paşa'nın cesedinin ana gövdesiyse annesinin mezarının yanı başındaki
yerde 24 Mart 1949 tarihinde toprağa verildi.
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

1322
1323

Nuri Paşa'nın ablası Hasene Killigil'de 20.1.1963'te vefat ettiği zaman vasiyeti gereği Nuri Killigil
Fabrikası Şehitliği'nin yanı başındaki annesinin mezarına defnedildi. Mezar taşı olmasa da çok sevdiği
kardeşi Nuri Killigil'in mezarı hemen yanındaydı.
Ayşe Hanım'ın mezarı, Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği ile yan yana olup Nuri Paşa'nın gömüldüğü mezar
taşı olmayan kabrin yanı başındadır.
Cenazeye ait bilgileri görüşme olanağı bulabildiğim fabrika işçilerinden öğrendim.
Nuri Paşa'nın cenazesinin defin töreni fotoğrafı için bkz: s.530-531.
Nuri Paşa'nın "boş tabutla gömüldüğü" bilgisi yakın tarihte bazı gazetelerin köşe yazarları tarafından
uydurulmuş ve internet sitelerine yayılmış gerçekle ilgisi olmayan yanlış bir bilgidir.
Nejdet Karaköse. Askeri, siyasi ve silâh sanayicisi kişiliği ile Nuri Paşa (Killigil) Dokuz Eylül Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Doktora tezi) İzmir, 2010, s. 380.
Nejdet Karaköse. a.g.e, s. 9.
Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları adlı eserinde: "Turan idealinin en temiz, en saf, en imanlı âşıkı,
vücudundan tek zerre dahi bırakmadan, bir sâniye içinde yokluk âlemine dalıp gitmişti." diyor. Boş tabutla
gömülme olayından söz etmiyor. Ağaoğlu, Nuri Paşa'nın ölümünün iç yüzünü tam olarak bilmediği
anlaşılıyor. Bkz: Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları, Baha Matbaası, 1969, s. 34.
Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük İslâm İlmihali 600. Madde.
Tabutun içi boşsa zaten gömülen kimse de olmaz.
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Müftülük Nuri Paşa'nın cesedinin bir parçası için cenaze namazı kılınamayacağını bildirdi.
Başlıklı haber, Son Posta gazetesi, 23 Mart 1949 s. 1-2

İstanbul Müftülüğü'nün
giriş kapıs.
İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen (1882 -1971)
1949 yılında İstanbul Müftüsü olarak görev yapan ve Nuri Paşa'nın cenaze namazının
kılınmasına engel olan din adamı. Değerli bir din alimi olan Ömer Nasuhi Bilmen'in
hükümetin zorlaması sonucu fetva vermiş olması ihtimal dahilindedir.

İstanbul Müftülüğü fetvasıyla cenaze namazı
kıldırılmayan Şehit Nuri Paşa'nın ay yıldızlı
Türk bayrağına sarılı cenazesi.

Hür Söz gazetesi, Nuri Paşa'nın bulunan ceset parçası için cenaze
namazı kılınmayacak,1 Nisan 1949, s. 1, Lefkoşa – Kıbrıs.
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Çıfıt bir tesadüf!...
24 Mart 1949 tarihinde Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantı halindeydi.1324 Toplantıda İsrail Devleti'nin "derhal" tanınmasına karar verildi. Ertesi gün 25/3/1949
tarihli ve 35970/155 sayılı karar yazıldı. Gazeteler 29 Mart'a tanıma kararını haber
verdi. 1 Nisan 1949 tarihinde tanıma kararı Resmi Gazete'de şöyle yayımlandı:

"Türkiye'nin İsrail Devleti'ni tanınmasına dair Resmi Gazete'de yayımlanan
karar: Karar Sayısı: 8942 İsrail Devleti'nin derhal tanınması Dışişleri Bakanlığı'nın 25/3/1949 tarihli ve 35970/155 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nun 24/8/1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır."1325
24 Mart 1949 tarihinde İstanbul'da Nuri Paşa'nın naaşı toprağa verildi. Aynı gün
Bakanlar Kurulu Ankara'da toplanarak İsrail Devleti'nin "derhal" tanınması kararını
aldı. Her iki olayın aynı gün meydana gelmesi ilginç bir rastlantıydı.

Tanıma kararındaki "derhal" sözcüğünün "çıfıt" manâsı?..
Türkiye hükümetinin İsrail Devleti'ni tanınmasında Türk halkında içten gelen
bir duygu asla mevcut değildi. Filistin toprakları sadece Siyonistler için değil, Müslümanlar ve Hıristiyanlar için de kutsaldı. Filistin'de Yahudi devletinin kurulması
yıllar süren çok geniş ve kapsamlı bir "çıfıt" faaliyetin sonucuydu. İsrail Devleti'nin
kurulması, siyonist düşüncenin büyük bir zaferiydi. Türk halkı bu gerçeği biliyordu.
Hükümet İsrail Devleti'ni tanınma kararının TBMM'de tartışılmasına bu yüzden
izin vermedi. Tanıma kararında "derhal" sözcüğü bu nedenle yer alıyor. Hükümet
ABD buyruklarından birini yerine getiriyor. Ve bunu da oldubitti ile "derhal" gerçekleştiriyordu. Tanıma kararı TBMM'de görüşülse ve oylama yapılsa; meclisten bu
çıfıt karara evet diyecek çoğunluk çıkmazdı.
1950'de ABD emperyalizmine hizmet için Kore cehennemine 4.500 Mehmetçiği
gönderme kararı gibi. En ufak bir husumet ve düşmanlığımızın bulunmadığı, hiç
bilmediğimiz ve hiç tanımadığımız, binlerce kilometre uzaktaki bir halkla, ölmek ve
öldürmek gayesiyle milletimizin evlâtları savaşa sokuldu. Millet aleyhine alınan bu
"çıfıt karar" milletin göz bebeği olan TBMM'den kaçırıldı.
İsrail'in tanınmasında en ufak bir muhalefet sergilemeyen gazeteler, 40 yıl sonra
kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının tanıma kararı sırasında muhalefet eden
yazılar yayımladı. Hürriyet gazetesi politika yazarı Ertuğrul Özkök: "Azerbaycan'ı tanımanın perde arkası"1326 ve Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi de: "Azerbaycan'ı
tanımak"1327 başlıklı makaleleriyle Azerbaycan'ı tanıma kararı alınacağı sırada, muhalefet eden yazılar yayımladı. Halbuki dünya üzerinde "derhal" tanımamız gereken
bir tek ülke varsa o da kardeş Azerbaycan'dı.
1324
1325
1326
1327

Resmi Gazete, 1 Nisan 1949, sayı: 7171, sayfa: 15861.
Resmi Gazete, 1 Nisan 1949, sayı: 7171, sayfa: 15861.
Hürriyet gazetesi, Azerbaycan'ı tanımanın perde arkası. 4 Kasım 1991.
Hürriyet gazetesi, Azerbaycan'ı tanımak, 5 Kasım 1991.
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Nuri Paşa'nın bağrı yanık ablası
Hasene Hanım 1922 yılında ağabeyi Enver'in ölümüyle sarsıldı. Ardından 1931 yılında en küçük kardeşi Ertuğrul'un1328 genç yaşta ölümüyle büyük acılar yaşadı. 1932'de
annesi Ayşe Hanım'ı yitirdi.1329 1947 yılında babasını1330 kaybetti. Bütün yakın akrabalarını ardı ardına yitiren Hasene Hanım, nihayet erkek kardeşlerinden Nuri Paşa'yı da feci
bir infilâk sonucunda kaybetti. Hasene Hanım1331 üst üste yaşadığı kardeş acılarından içi
yandı ve kederler içinde kaldı. Bütün bu üzüntülerin ardından İstanbul Müftülüğü'nün
fetvası sonucu bir başka acı daha yaşadı.
Nuri Paşa'nın ablası Hasene Hanım1332 10 Nisan 1949 Pazar günü Beşiktaş, Sinan
Paşa Camii'nde bir mevlidi şerif okuttu. Hasene Hanım gazeteye verdiği ilan şöyleydi:
"Çok sevgili kardeşim Nuri Paşa'nın ve beraber şehit düşen arkadaşlarının ruhuna hediye edilmek üzere bugünkü 10.4.1949 pazar günü, öğle namazından
sonra Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde mevlit okunacağından arzu edenlerin teşriflerini rica ederim."
							Ablası Hasene.1333

İstanbul Müftülüğü neden böyle yaptı?
1949 yılında İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen'di.1334 Bilmen'in "Büyük İslâm
İlmihali" adlı eserinin 544. maddesinde: "ölmüş olan bir Müslüman'ın başı ile beraber vücudunun çoğu bulunması" durumunda cenaze namazının kılınabileceği şöyle açıklanıyor:
"544 - Ölmüş olan bir Müslüman'ın başı ile beraber vücudunun çoğu bulunuyorsa yıkanır; kefenlenir ve namazı kılınır. Fakat başsız olarak yalnız vücudun
yarısı bulunsa veya gövdesinin çoğu kaybolmuş olsa yıkanmaz, kefenlenmez ve
üzerine namaz kılınmaz. Bir beze sarılarak gömülür."1335
Müftülüğün yukarıdaki fetvası ilk bakışta Nuri Paşa'nın cenaze namazının neden
kıldırılmadığını anlamaya yetiyor.
Ancak, Nuri Paşa olayının yukarıdaki dini mütalaa ile ilgisi yok. Şöyle ki:
Sütlüce infilâkı enkazından toplanan kimliği belirsiz ceset parçalarının tamamının
cenaze namazı kılındı.1336 7 Mart tarihinde Beyazıt caminde cenaze namazı kılınan 3
tabut içinde tam 15 kişiye ait kimliği belirsiz ceset parçaları vardı. Müftülüğün "Sadece
bir ceset parçası için cenaze namazı kılınamaz" fetvası geçerliyse, o halde aynı Müftülük
7 Mart tarihinde ceset parçalarının cenaze namazının kılınmasına nasıl olup ta izin verdi?
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336

Ertuğrul Bey (1907-1931) Nuri Paşa'nın kardeşi. Seramik ve çini teknisyeni.
Ayşe Hanım, (ö: 23.11.1932) Nuri Paşa'nın annesi. Hacı Ahmet Paşa'nın eşi.
Hacı Ahmet Paşa (1860 - 22 Ağustos 1947) Nuri Paşa'nın babası. Hazine-i Hassa Müşirlerinden Ahmet Bey.
Hasene Killigil, (1887 - 1963) Nuri Paşa'nın ablası. Ömer Nazım Bey'in eşi.
Hasene Hanım'ın mezarı Ayşe Hanım'ın mezarı, Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği ile yan yana olup Nuri
Paşa'nın gömüldüğü mezar taşı olmayan kabrin yanı başındadır. Fotoğraf için bkz: s. 536.
Cumhuriyet gazetesi, 10 Nisan 1949 s. 3.
Ömer Nasuhi Bilmen, (1882 - 1971) Din alimi. 1949'da İstanbul Müftüsü.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslâm İlmihali 544. Madde.
Hürriyet gazetesi, On işçimizin cenazesi dün hazin bir törenle kaldırıldı, 8 Mart 1949, s. 1.
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Şehit Nuri Paşa'nın ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı cenazesi.

Şehit Nuri Paşa son kez fabrikasında, sevenleriyle birlikte...

Nuri Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç (beyaz pardösülü) fabrika müdürü Hüseyin Emir Erkilet (ortada) törene
katılan fabrika işçileri. Frezehane ve keramik atölyesi giriş kapısı önü. 24 Mart 1949

Nuri Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç (beyaz pardösülü) fabrika müdürü Hüseyin Emir Erkilet (ortada) törene
katılan fabrika işçileri. Frezehane ve keramik atölyesi giriş kapısı önü. 24 Mart 1949

Cenaze töreni, frezehane ve keramik atölyesinin önünde yapıldı.

Şehit Nuri Paşa'ya saygı duruşu.

Nuri Paşa'nın yakınları ve fabrika işçilerinin düzenlediği cenaze töreninin yapıldığı frezehane ve
keramik atölyesinin giriş kapısı ok işaretiyle gösterilmektedir.

Nuri Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç (beyaz pardösülü) fabrika müdürü Hüseyin Emir Erkilet (ortada) törene
katılan fabrika işçileri. Frezehane ve keramik atölyesi giriş kapısı önü. 24 Mart 1949
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Nuri Paşa'nın cenazesine yapılan Müftülük sabotajı!...

Cenaze namazı ne vakit caiz olur?
Başlıklı Yeni Sabah gazetesinde yayımlanan ve Nuri Paşa'nın cenaze namazının
kılınamayacağını bildiren haber. 23 Mart 1949, s. 1-5

Şimdi de; tamamı mevcut olmayan ceset hakkında yapılacak dini uygulamaya bakalım. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nde bu durum şöyle açıklanıyor:
"Herhangi bir sebeple tamamı mevcut olmayan cesedin Şâfii ve Hanbeliler'e
göre mevcut kısmı yıkanır ve namazı kılınır. Hanefi ve Mâlikiler'e göre ise vücudun yarıdan fazlası varsa yıkanır ve namazı kılınır."1337
Yukarıda görüldüğü gibi; bu konuda iki ayrı mezhebin anlayışı ve buna bağlı iki ayrı
uygulama var. O halde Nuri Paşa'nın cenaze namazının kılınmasında her iki mezhebe
göre de bir engel yok. Çünkü Nuri Paşa'nın vücudunun yarısından fazlası mevcuttu. Ancak "kolunun yarısı, elleri, ayağı ve bazı vücut aksamı" daha önceden gömüldü. Cesedin
ana gövdesinin bulunması beklenmedi. Paşa'nın vücut aksamı ana gövdenin bulunmasından iki hafta önce toprağa verildi.1338 Üstelik bu ceset parçalarının cenaze namazı da kılındı. Ve kılınan bu cenaze namazı bizzat İstanbul Müftülüğü'nün müsaadesiyle gerçekleşti.
1337
1338

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü,
7. cilt, s. 355.
Facia sırasında tanınamayacak hale gelen kimliği belirlenemeyen kişilere ait üç tabut içinde diğer ceset parçaları arasında Nuri Paşa'ya ait ceset parçaları vardı. Bu üç kimliksiz tabut 7 Mart günü diğer yedi tabutla
birlikte Beyazıt camiinde cenaze namazı kılındı. Ardından törenle Nuri Killigil Şehitliği'ne gömüldü.

İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen, "Büyük İslâm İlmihali" adlı eserinin 616.
maddesinde şöyle yazıyor:
"Ölülerin hakları, dirilerin hakları kadar, belki ondan daha fazla saklıdır. Bu
hakları gözetmek insaniyet için yapılması gereken bir görevdir. Geçmişlerinin
haklarını gözetmeyen bir nesil, kendi evlât ve torunlarından ne yüzle korunma
hakkı bekleyebilir?"1339
Yukarıdaki hüküm gerçekten çok doğru ve çok etkileyici. Peki o zaman; ölülerin hakları konusunda bu kadar hassas olan İstanbul Müftüsü, nasıl oldu da Nuri Paşa'nın ölüsünün hakkını gözetme konusunda ilgisiz kalabildi? Nasıl oldu da Nuri Paşa'ya kıyabildi?
Yüce dinimiz İslâm, şehitlik mertebesine ulaşmış bir Müslüman'a son vazifenin yapılmasında, böyle alelâcayip bir engel yaratır mı? İslâm'da şehide hürmetin hiç değeri
yok mudur? İslâm yolunda şehit olmuş bir insan, cenaze namazından mahrum edilebilir
mi? Bu yüzden ailesi, sevenleri kahredilir mi? İslâm ordularına kumandanlık etmiş, şanlı
zaferler kazanmış, kendini İslâm yoluna adamış ve nihayet bu yolda şehit olmuş bir insana bu muamele yapılır mı? "Sadece bir ceset parçası için cenaze namazı kılınamazmış"
Bu nasıl fetvadır? Bu işlerin fetvası hacim ve kilogram cinsinden tarifeye mi bağlıdır?
Kuran'ın hangi ayetinde Peygamberimizin hangi hadisinde böyle bir cenaze namazının
kılınmasına engel olacak hüküm mevcuttur? Kim ne derse desin, Nuri Paşa'nın ölüsüne
çok büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yapıldığı gün gibi ortadadır.
İstanbul Müftülüğü'nün o günün hükümeti tarafından izlenen İsrail siyaseti gereği,
iktidar tarafından bir baskı ve telkinle bu fetvayı vermiş olması ihtimâl dahilindedir. Eğer
olayın iç yüzü böyleyse çok yazık. O taktirde İstanbul Müftülüğü'nün verdiği bu fetvayla
Nuri Paşa'nın cenazesine sabotaj yapıldığı gerçeği meydana çıkıyor.

Müftülük gıyabi cenaze namazına da engel oldu!...
Nuri Paşa'nın cesedi bulundu. Ancak cesedinden hiçbir parça bulunmasa bile Nuri
Paşa'nın gıyabi cenaze namazı kılınamaz mıydı? Aynı faciada can veren ve cesedi bulunamayan işçiler için gıyabi cenaze namazı neden kılınmadı? Bu soruları yanıtlamak için
ilâhiyatçı olmaya hiç gerek yok. Elbetteki kılınabilirdi.
Gıyabi cenaze namazı birçok din alimi tarafından kabul ediliyor. Denizde boğulanlar,
yangınlarda kül olan insanlar, madenlerde göçük altında kalan işçiler vb. gibi; cesedi
bulunamayan her Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Elbetteki bu namaz
ibadet için kılınan namazla, aynı şey olamaz. Cenaze namazı daha ziyade ölen Müslüman
için bir duadan ibarettir. Vefat edenin geride kalanları için yerine getirilecek bir insanlık
görevidir. Manevi bir sorumluluktur. Ölen için yapılan bu son vazife Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu kuvvetlendiren manevi bir etkinliktir.
Fakat İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslâm İlmihali'ne bakıldığında gıyabi cenaze namazı kılmanın caiz olmadığına dair hüküm var. Söz konusu hükmün
gerekçesi ise şu cümlelere açıklanıyor:
1339

Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük İslâm İlmihali 600. Madde.
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Nuri Killigil
Nuri Paşa'nın cenazesi fabrika kapısı önünde
Nuri Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç (beyaz pardösülü)
fabrika müdürü Hüseyin Emir Erkilet (ortada) törene
katılan fabrika işçileri. Frezehane ve keramik atölyesi
giriş kapısı önü. 24 Mart 1949

Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet
(1883 - 1958)
Asker ve siyasetçi, askeri muharrir,
Nuri Paşa Fabrikası Müdürü.

"574- Huzurda bulunmayan (gaib) bir ölü üzerine namaz kılmak caiz değildir. Çünkü kıble yönünden sapma hali olur. Doğu tarafında bir ölü olsa, namaza
kıbleye doğru durulunca, ölü arkada veya solda kalır. Ölüye doğru dönülünce de
kıbleden sapılmış olur.1340 (Malikilere göre de ölünün huzurda bulunması şarttır.
Fakat Şafiilere göre, gaib üzerine de namaz kılınabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Necaşi'nin cenaze namazını bu şekilde kılmıştır. Buna cevap olarak deniliyor ki, bu Peygamber Efendimize mahsus bir iştir. Onun için bazı özel hallerin
bulunması mümkün olan şeylerdir. Hanbelilere göre de, aradan bir aydan fazla
geçmemiş olunca gaib üzerine cenaze namazı kılınabilir.)1341
1949'da İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen'in kılınamaz dediği gıyabi cenaze
namazını bugün kılmak mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanlığı, Dini Bilgilendirme internet sayfasında: Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi?
Sorusunun yanıtı çok açık. Diyanet İşleri Başkanlığı, gıyabi cenaze namazı kılınabileceğini belirtiyor, kaynaklarını da vererek şöyle açıklıyor:
"Hazır olmayan cenaze için namaz kılmak da caizdir. Hz. Peygamber
(s.a.s)'in sünnetinde bu uygulamaya rastlanmaktadır. Rivayete göre Rasulüllah (s.a.s) Necaşi'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur
(Buhari, Cenaiz, 55; Müslim, Cenaiz, 64). Olayda hazır bulunan Cabir b. Abdullah (r.a) der ki: "Rasulüllah (s.a.s.) Necaşi'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım" (Buhari, Cenaiz, 54).
Yine, Rasulüllah'ın (s.a.s) Uhud şehitleri (Buhari, Cenaiz, 73) ve kendisine haber
verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir
(Buhari, Cenaiz, 56)1342
1340
1341
1342

İstanbul Müftüsü'nün büyük sorun olarak gördüğü kıbleden sapma konusundaki sorun, astronomi, harita
mühendisliği vb. gibi bilim konusu olup, uzman teknik adamlarca kolaylıkla çözümlenebilecek bir konudur.
Ömer Nasuhi Bilmen. Büyük İslâm İlmihali, 574. Madde.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dinî Bilgilendirme Plâtformu. Gıyabi
cenaze namazı kılınabilir mi? Sorusu karşılığında internetten verilen bilgi.

Azerbaycan Türklerinin kurtarıcısı
Şehit Nuri Paşa, son yolculuğuna
işte böyle uğurlandı!...
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Nuri Killigil
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İmam ve hocasız şehit cenazesi töreni?!...

İmam ve hocasız şehit
cenazesi defin töreni!..
Şehit Nuri Paşa'nın naaşı toprağa verilirken...

Nuri Paşa'nın cenazesi sevenlerinin omuzlarında Edirnekapı Şehitliği'ne getirilirken.
Nuri Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç (solda beyaz pardösülü) ve törene katılan fabrika işçileri. 24 Mart 1949

Müftülük İmam göndermediği için Nuri Paşa'nın cenazesi işte böyle imamsız gömüldü. Nuri Paşa'nın naaşı
Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde toprağa verilirken.
1. Nuri Paşa'nın yeğeni Faruk Kenç (solda beyaz pardösülü) 2. Fabrika Müdürü Hüseyin Emir Erkilet
(ortada) 3. Rauf Orbay. Cenazeyi toprağa veren fabrika işçileri. 24 Mart 1949

Siyonistlerin yüzünü güldüren fetva!..
İstanbul Müftülüğü neden böyle yaptı? Müftünün fetvası yanlış bir dini değerlen
dirme sonucu mu? Yoksa İsrail siyaseti gereği hükümetin çıfıt bir baskısı sonucunda mı
bu fetva açıklandı? Nuri Paşa'nın cenaze töreninde hükmet ve İsrail aleyhine protesto
gösterileri yapılacağı herkesçe biliniyordu. Çıfıt önlem bu yüzden mi alındı?
Müftülüğün açıkladığı "cenazesi kılınamaz fetvası" işin içinde başka çıfıt işler olduğunu düşündürüyor. Ancak bütün bu bilinmeyenleri belgeleriyle öğrenebilmek ne yazık
ki bugün için mümkün değil. Çünkü devlet arşivlerinde bu konuyu aydınlığa kavuşturabilecek (araştırmacıların incelemesine izin verilen) herhangi bir belge mevcut değil.1343
Ömer Nasuhi Bilmen'in oğlu Ahmet Selim Bilmen'in, babası hakkında yazdığı kitabı
inceledim.1344 Ne yazık ki, Nuri Paşa konusunu aydınlatacak en ufak bir bilgi yok.

1344

2

Şehit Nuri Paşa'nın cenazesi sevenlerinin omuzlarında.

İstanbul Müftüsü'nün 67 yıl önce kılınamaz dediği gıyabi namaza; bugünkü İstanbul
Müftüsü kılınabilir diyor. O halde İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen'in 67 yıl önce
verdiği fetva yanlış!.. Yok eğer Ömer Nasuhi Bilmen'in fetvası doğruysa, o zaman da
bugünkü İstanbul Müftüsü'nün verdiği fetva yanlış!.. Hangi Müftü doğru, hangi Müftü
yanlış? Hangi fetva doğru, hangi fetva yanlış?. Çık işin içinden, çık çıkabilirsen...

1343

1
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İstanbul Müftülüğü'nün arşivinin araştırmacılara açılması durumunda olayın aydınlığa kavuşması
mümkündür.
Ahmet Selim Bilmen, Ömer Nasuhi Bilmen, Hayatı-Eserleri-Anılar ve bugüne kadar neşredilmemiş ahlâki,
terbiyevi, milli roman, Bilmen Basımevi, İstanbul, 1975.

Ahmet Selim Bilmen: "Türkiye'de ne acıdır ki gerçek bir din adamı dinin emirlerini
rahatlıkla ifade edememiş ve ifadesi suç sayılmıştır."1345 diyor. Bilmen'in kitabında yer
alan bu satırlar babasının Nuri Paşa cenazesi hakkında verdiği fetvayı hükümet zorlamasıyla yerine getirmiş olma ihtimalini düşündürüyor.
Cenaze namazı kılınamaz fetvası, cenaze töreninin yapılamayacağı anlamına geliyordu. Nuri Paşa'yı çok saygı duyan, onun mücadelesini iyi bilen büyük bir halk kitlesi vardı. İstanbul'da on binlerce insan; çok sevdiği Nuri Paşa'nın cenaze törenine katılmaya ve
meydanları hınca hınç doldurmaya hazırdı. Facianın meydana geldiği hafta gazetelerde
yayımlanan ve Nuri Paşa'yı sorumlu tutan olumsuz yorumlar, halkın Nuri Paşa'ya olan
sevgisini hiçbir biçimde azaltmadı. Halk bu işin içinde başka işler olduğunu seziyor ve
Nuri Paşa'nın çıfıt bir sabotaj sonucu yok edildiğine inanıyordu.
Sütlüce Faciası kurbanları için iki ayrı günde iki büyük cenaze töreni yapıldı. Törenler
sırasında hükümet aleyhinde birtakım protestolar meydana geldi.1346 Nuri Paşa için yapılacak cenaze töreninin öncekilerden çok daha gürültülü olacağı kesindi.
İstanbul Müftülüğü'nün verdiği fetva, Nuri Paşa'yı sevenleri çok üzdüğü gibi onun
1345
1346

Ahmet Selim Bilmen, a.g.e. s. 20.
Görüştüğüm bazı kişiler içinde bu cenaze törenlerine katılanlar vardı. Edindiğim bilgilere göre: her
iki tören sırasında da hükümet aleyhinde protestolar olmuştu. Ancak bu protestolar hiçbir biçimde
gazetelerde yer almadı.
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Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde saygı duruşu. Facianın yıldönümünde Nuri Paşa ve işçileri için
şehitlikte yapılan anma töreni. Edirnekapı Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği 2 Mart 1950

düşmanlarını da çok sevindirmiş olmalıydı. Müftünün fetvası Nuri Paşa'nın yakınlarına
gözyaşı döktürürken Siyonistlerin yüzünü güldürmüş olmalıydı.

İstanbul Müftülüğü'nün 67 yıllık ayıbı
İstanbul Müftülüğü yüzünden Nuri Paşa'nın cenaze namazı kılınamadı. Şehit Nuri
Paşa dini usüllere uygun biçimde son yolculuğuna uğurlanamadı. Şehit Nuri Paşa'nın
yazık ki bir mezar taşı hâlâ yoktur. Bu yüzden mezarını ziyarete gelen ona bir Fatiha
okuyan kimse de olamadı. İstanbul Müftülüğü yüzünden hiç kimse Nuri Paşa'ya karşı
son vazifesini yerine getiremedi.
Üzerime düşen bir araştırmacılık sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla kapalı
kalmış bir tarihi sergilemeye çalıştım. İlâhi adalet elbetteki er geç bir gün tecelli edecektir.
Vicdan sahibi bir din adamı çıkmalı, İstanbul Müftülüğü'nün yıllar önceki yanlışı için
hem devlet adına, hem de Nuri Paşa'ya bir cenaze namazını çok gören din adamları adına
özür dilemelidir. Nuri Paşa hâlâ bir mezar taşından mahrumdur. Ve bunun sorumlusu
ABD'nin İsrail siyasetine hizmet eden o günün hükümetidir. Dini bir bahane ile hükümete yardımcı olan İstanbul Müftülüğü'dür. Müftülüğün Nuri Paşa'ya karşı 67 yıl gecikmiş bir özür borcu ve sorumluluğu var. 67 yıl süren bu ayıba nihayet son verilmelidir.

Nuri Killigil Fabrikası (harap haldeki) Şehitliği
Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği, 1949 yılında, işçilerden toplanan parayla yapıldı.
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Başkanlığı'nın ihale ederek yaptıracağı şehitlik inşasının,
Yeni Sabah gazetesinde yayımlanan ihale ilanı şöyleydi:

Sütlüce infilâkında şehit olan Nuri Paşa'nın ve şehit işçilerin yakınları
Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde.
Her yıl, Mart ayının 2'sinde anma törenine gelirler, şehitlerimiz için
Kuran ve dualarla anma törenleri yaparlardı. 1950'li yıllarda 40-50 yaşında olan bu insanların birçoğu bugün yaşamıyor. O insanlar artık yok.
Yeni nesiller ise Sütlüce faciasını yeteri kadar bilmiyor. Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği günümüzde bu yüzden harap ve bakımsız haldedir.
Bir zamanlar çok sayıda halkın katılımıyla, anma törenleri yapılan
şehitlik; günümüzde ıssız, kimsesiz ve sahipsizdir!...
Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde Kuran ve dua
okuyarak yapılan anma. Facianın yıldönümünde
Nuri Paşa ve işçileri için şehitlikte yapılan anma töreni.
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"İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Başkanlığı'ndan:
1 – Sütlüce, Nuri Killigil Fabrikası'nda meydana gelen infilâkta şehit düşen
işçi arkadaşlarımızın mezarları kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur:
2 – Muhammen bedeli 2226 lira 50 kuruştur.
3 – 24 Aralık 1949 cumartesi günü saat 17,00'de birlik merkezinde yönetim
kurulu huzurunda zarflar açılacaktır.
4 – Elde mevcut proje ve şartnamesine göre yapılacaktır.
5 – Geçici teminat 166 lira 99 kuruştur.
6 – Numune proje ve şartname her gün saat 10'dan 19'a kadar birlik merkezinde görülebilir.
7 – Bu işe girmek isteyenlerin bu işe benzer işleri muvaffakiyetle başardıklarına
dair vesika ibraz etmeleri lazımdır:
Adres: Ankara cad. Cağaloğlu Yokuşu No: 33 İstanbul" 1347
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun'un 2. Maddesinde:
"Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez" 1348
Hükmü var. Oysa "Sütlüce Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği" yıllardır harap ve peri
şan vaziyette duruyor. Şehitliğin böyle viran bir halde olması elbetteki utanç verici bir
durum. Şehitliğin perişan hali 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanuna
da aykırı.
Sütlüce Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde bulunan top mermileri, Nuri Paşa Fabrikası'nda üretildi. Günümüze ulaşabilen bu nadir mühimmatların Türk Savunma Sanayi
tarihi için değeri çok yüksektir. Ancak bunların bir kısmı çalınmış, şehitliğin çevresindeki
kaideler kırılıp dökülmüş, sütün arasında bulunan pirinç borular, mezar hırsızları tarafından sökülmüş.
Edirnekapı Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nde gömülü olan işçilerin adlarının yazılı
olduğu bir mermer kitabe dahi mevcut değil.
Yıllardır harap ve bakımsız duran Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği, Edirnekapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasına sadece birkaç yüz
metre uzaklıkta. Mezarlıklar Müdürü Yardımcısı oturduğu koltuğundan kalksa; makam
odasının penceresinden kafasını uzatıp dışarıya baksa; harap ve içler acısı halde duran
şehitlikten yükselen servi ağaçlarını görmesi mümkün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otoyol kenarlarına harcadığı peyzaj parasından küçük bir kırıntı ayrılsa, perişan
haldeki bu şehitlik ihya edilir. İstanbul'da bir Sanayi Odası olduğu gibi, Türk ordusuna
silâh ve cephane üreten birçok imalatçı kuruluş mevcut. Zengin silâh ithalatçılarımız var.
Türk Savunma Sanayi tarihiyle ilgili olan Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'ne kim sahip
çıkacak?. Nuri Paşa'nın cenazesinin gömüldüğü yere ne zaman mezarı yapılacak?. Söz konusu bu olay; sıradan bir belediye vazifesi değil; tamı tamına 67 yıl gecikmiş bir insanlık
vazifesi ve şehitlerimize karşı ödememiz gereken bir vicdan borcu olduğu unutulmamalı.
1347
1348

Yeni Sabah gazetesi, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Başkanlığı'ndan 18 Aralık 1949, s. 4.
Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun, Kanun Numarası : 3998 Kabul Tarihi : 09/06/1994.
Yayımlandığı T. C. Resmi Gazete, 13 Haziran 1994, sayı: 21959, sayfa: 4.

Nuri Killigil

Nuri Killigil
Fabrikası Şehitliği
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Ayşe Hanım, (Ö. 23.11.1932)
Nuri Paşa'nın annesi Ayşe Hanım'ın
kabri. Evlâdı Nuri'nin mezar taşı olmayan
kitabesiz mezarının yanı başındadır.

Nuri Killigil

Nuri Paşa'nın annesi, ablası ve yeğeninin mezar taşı.
Enver Paşa Annesi Ayşe Hanım, Ö. 23.11.1932
Hasene Killigil, Ö. 20.1.1963
F. İffet Alkin, Ö. 14.5.1997

Şehit Nuri Paşa'nın
taşsız ve kitabesiz
mezarı!...
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Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin harap ve bakımsız hali!..
(Fotoğrafta görülen araştırmacı yazar Atilla Oral, 2014)

Şehit Nuri Paşa
burada yatıyor!..
Şehit Nuri Paşa...
Fetva verdi Müftü; "Olmaz!" dedi.
Göndermedi, imamını ve hocasını,
Çok gördüler ona, cenaze namazını.
Yoktur onun mezar taşı bu yüzden,
Şehit işçi kardeşleriyle hep beraber,
Türk'ün gönlündedir ebedi mezarı.
Azerbaycan Türklerinin kurtarıcısı,
O Türkiye'nin ilk silâh tasarımcısı,
Sabotaj kurbanı!.. Şehit Nuri Paşa.

Nuri Paşa'nın
annesinin mezarı!...

Atilla Oral, 2015

Nuri Paşa (1890 - 1949)
Kafkas İslâm ordusu kumandanı Türk bağımsızlığı ve
Türk birliği için mücadele eden vatansever Türk subayı,
dürüst ve namuslu sanayici.

Nuri Killigil

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin
harap ve perişan hali. (Fotoğrafta görülen
araştırmacı yazar Atilla Oral, 2014)

Nuri Killigil Fabrikası
Şehitliği'nin harap ve
perişan hali!..

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin harap ve perişan hali!..
(Fotoğrafta görülen araştırmacı yazar Atilla Oral, üstteki foto 2015, altaki foto 2014'te çekilmiştir.)
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Nuri Killigil

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin harap ve perişan hali!.
(Foto: Atilla Oral, 2015)

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği,
Mezarı çevreleyen sütunların yan yatmış hali!..
(Foto: Atilla Oral, 2015)
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Nuri Killigil

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği,
Mezarı çevreleyen sütunların yan yatmış hali!..

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği,
Çevresindeki sarmaşıklardan görünmez hale gelmiş sütunlar!..

(Foto: Atilla Oral, 2015)

(Foto: Atilla Oral, 2015)
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Nuri Killigil

Nuri Killigil Fabrikası
Şehitliği'nin kırılıp
dökülmüş sütunları!...

"Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar
bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez."
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun, Madde: 2.
T. C. Resmi Gazete, 13 Haziran 1994, sayı: 21959, sayfa: 4

Şehitliğin girişinde kırılıp dökülmüş
sütunlar, üzerinde sökülüp götürülen
top mermilerinin izleri duruyor!...

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin harap ve perişan hali!..
(Foto: Atilla Oral, 2015)
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Nuri Killigil
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Nuri Killigil Fabrikası
Şehitliği'nin harap, perişan
durumda çökmüş zemini!..
(Foto: Atilla Oral, 2015)

Nuri Paşa'nın
annesinin mezarı!...

Nuri Paşa'nın
kitabesiz mezarı!...

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin çevresindeki sütun arasında
bulunan pirinç borular söküp çalınmış!...
(Foto: Atilla Oral, 2015)
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Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği yıllardır harap ve sahipsizdir... Oysa
bu köhne şehitlik, öyle gözden uzak gurbet ellerde değil. İBB Edirnekapı
Mezarlıklar Müdürlüğü binasının sadece birkaç yüz metre yakınındadır.
Müdür Bey koltuğundan kalkıp makam odasının penceresinden, başını
uzatıp dışarıya baksa; köhne şehitlikten yükselen servi ağaçlarını görecek,
harap mezarlıkta yatan sabotaj kurbanı şehitlerin feryadını hissedecektir.

Nuri Killigil Ailesi
Soy Ağacı ve Fotoğraf Albümü

Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği'nin
kitabesi bitkilerden görünmez halde!?...
(Foto: Atilla Oral, 2015)

