
HARBiYE NEZARETi 

kan-ı Harbiyye-i UmOmiyye Dairesi , Za
bitan. Ahz-ı Asker, Kuwe-i UmOmiyye, 
Fen şube l eri ve Mitralyöz Bölüğü ' nden 

oluşan Piyade Dairesi ; üç şubeye ayrılan 
Süvari Dairesi, Süvari Müfettişliği ; biri 
fen olmak üzere dört şubeden teşekkül 
eden Sahra Topçu ve Nakliye Kıtaları Da
iresi; üç şubeye ayrılan Ağır Topçu Mü
fettişliği Dairesi; Sicil ve Muamelat, Kuv
ve-i UmOmiyye, Ecza ve Malzeme-i Sıh
hıyye , Fen, Ecza-yi Müdahhar şubelerin
den oluşan Sıhhıye Dairesi; UmOr-ı Bay
tariyye Müfettiş-i UmOmlliği ; üç şube
ye ayrılan Kıtaat-ı Fenniyye ve Mevaki-i 
Müstahkeme Müfettiş-i UmOm'iliği; bir 
tahrirat kalemi bulunan Muhakemat 
Dairesi; Bütçe. Kontrol ve Tetkik, Hey' et-i 
Teftlşiyye ve Hesabat-ı Atlka şubeleriyle 
evrak kaleminden teşekkül eden Muha
sebat-ı UmOmiyye Dairesi ; Hey'et-i Teftl
şiyye; Maaş ve Harcırah, Muayyenat, Mel
bOsat ve Techizat, inşaat ve Tamirat, Sev
kiyat ve Nakliyat, Muamelat şubeleriyle 
intihab-ı Küttab-ı Askeri Komisyonu'n
dan oluşan Levazımat- ı UmOmiyye Daire
si; ikraz Komisyonu; Matbaa-i Askeriyye; 
Tahrirat Kalemi, inzibat-ı Askeri Bölüğü, 
Misafirhane-i Askeri, Tevkifhane-i Askeri 
birimlerine ayrılan Dersaadet Merkez Ku
mandanlığı; Terbiye ve Tedrlsat-ı Aske
riyye Müfettiş-i UmOmlliği'ne bağlı Er
kan-ı Harbiyye, Harbiye, Topçu, Tıbbiye ve 
Baytar mektepleriyle Kuleli idadlsi ; Piya
de Mekatibi Müfettişliği'nin denetimin
deki Piyade Endaht, ihtiyat Zabitanı, Der
saadet Küçük Zabit, Dersaadet Küçük Za
bit-i ibtidal; Edirne, Selanik, Beyrut, Er
zincan Küçük Zabit mektepleri; Binicilik 
ve Küçük Zabitan mekteplerine ayrılan 
Süvari Mekatibi ; Levazım Mektebi; Dai
re-i Harbiyye Mektebi; Dersaadet Rüşdi
ye mekteplerinin bağlı olduğu Mekatib-i 
Rüşdiyye idaresi; Taşra idadl ve Rüşdiye 
mektepleri vardı. Ayrıca Dersaadet Tekir
dağ, Kırklareli, Edirne, Selanik, Manastır, 
Üsküp, Şam. Erzurum, Erzincan, Van, 
Musul, Bağdat ve Yemen kolorduları er
kanı ile Trablusgarp ve Hicaz fırkaları da 
Harbiye Nezareti'ne bağlıydı . Balkan Sa
vaşı arefesinde birçok müessese gibi Har
biye Nezareti de bazı düzenlemelere tabi 
tutulurken Jandarma Um um Kumandan
lığı Dahiliye Nezareti'ne bağlanmış ve vi
layetlerdekijandarma kuwetleri valilerin 
emrine verilmiştir. 

1336 (1917-18) yılında Harbiye Neza
reti müsteşarlık, çeşitli şubelerden olu
şan Harbiye Dairesi, Muamelat-ı Zabtiy
ye Müdüriyeti, Sıhhiye , Levazımat-ı UmO-
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miyye, Muhasebat daireleriyle Dersaa
det Merkez Kumandanlığı gibi her biri 
kendi içinde birçok şube ve memuriyet
lerden oluşan birimlerden teşekkül et
mekteydi. 

Harbiye Nezareti personeli, Milli Mü
cadele yıllarında Ankara'da Büyük Millet 
Meclisi hükümeti bünyesinde 3 Mayıs 
1920 tarihinde teşkil edilen Müdafaa-i 
Milliyye Vekaleti'ne önemli ölçüde destek 
olmuş , özellikle silah, teçhizat vb. savaş 
malzemesinin Anadolu'ya geçirilip zafe
rin kazanılmasında büyük hizmetlerde 
bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde bir 
süre Müdafaa-i Milliyye Vekaleti adıyla 
varlığını sürdüren nezarete 27 Eylül 1930 
tarihinde Milli Müdafaa Vekaleti denil
miştir. Bu isim daha sonra Milli Savunma 
Bakanlığı şeklinde de söylenmeye başlan
mış ve 1961 anayasasına girince resmi
yet kazanmıştır. Hemen bütün dünya dev
letlerinde "savaş bakanlığı" adıyla faali
yet gösteren nezaretin adının Türkiye 
Cumhuriyeti'nde "milli savunma" olması 
manidardır ve yeni devletin politikasının 
savaş değil barış olmasının bir gereğidir. 

Osmanlı döneminde Sultan Abdülaziz 
tarafından seraskerlik binası olarak inşa 
ettirilen yapı daha sonra Harbiye Neza
reti'ne çevrilmiştir; günümüzde ise istan
bul Üniversitesi'nin merkez binası olarak 
kullanılmaktadı r (bk BAB-ı SERASKERI) 
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HAREKET 
(:if rJ') 

Cismin bir mekandan 
diğer bir mekana intikalini veya 

genellikle tabiattaki çeşitli değişmeleri 
ifade eden kelam ve felsefe terimi. 

L _j 

Sözlükte "durgunluk konumundan çık
mak" anlamına gelen hareket kelimesi 
Kur'an'da geçmemekle birlikte bu kök
ten türeyen çekimli bir fıil kullanılmıştır. 
Burada, nazil olan vahyi çabuk öğrenmek 
düşüncesiyle Hz. Peygamber'e dilini oy
natmaması emredilmektedir ( el-Kıyame 
75/ 16). Hadislerde de ResOl-i Ekrem'e va
hiy geldiği zaman bunu ezberlemek için 
dilini hareket ettirdiği belirtilmiş ve keli
me çeşitli rivayetlerde sözlük anlamında 
kullanılmıştır (Müsned, ı. 348; IV, 332; 
Buhar!, "Tefslr", 75/l ). 

D KEL A M . Kelam ilminin ll. (VIII.) yüz~ 

yılda teşekkül etmeye başlaması sırasın~ 
da bu ilmin kurucuları, fiziği metafizik ga
yelerine ulaşmanın vasıtası olarak gör
düklerinden onun alanına giren mesele
lerle yakından ilgilenmişler, bu arada ha
reketi de inceleme konusu yapmışlardır. 
Muammer b. Abbad ve ibn Keysan el
Esam dışındaki kelam alimlerinin hare
ketin varlığı ve tanımı konusunda birbiri
ne yakın görüşler benimsediği söylene
bilir. Kelamcılar daha çok mekan (eyn) ka
tegorisi üzerinde durduklarından hare
keti buna uygun olarak tanımlamışlardır. 

Buna göre hareket. bir cevherin bir me
kandan başka bir mekana intikal etme
sidir. Hareketin oluşması için iki mekana 
ihtiyaç vardır. Cevherin, birinden diğeri
ne intikali yoluyla iki ayrı mekanda iki ay
rı zaman içinde bulunuşu hareketi oluş
turmakla birlikte ikinci mekandaki ilk 
bulunuşu hareketin esasını teşkil eder. 
Buna "nukle" de denir. 

Felsefeden etkilenen müteahhir dö
nem kelamcıları, filozofların "kuweden 
fiile çıkış" tarzında yaptı kları daha genel 
tarifiere de yer vermişlerdir (et-Ta'rifat, 
"J:ıareket" md.) Hareket, kelam alimleri
nin çoğunluğuna göre cismin oluş (kevn) 
cinsinden bir arazıdır. Cismin mekanda 
bulunuşu hareket veya sükOn halinde 
olur. Onun mekanda duruşu sükOn, ora
dan intikali hareket adını alır ki her ikisi 
de birer oluştur (İbn FO re k. s. 2 ı 0) . Mu'
tezile alimlerinden Nazzam sükOnu da 
bir hareket olarak kabul etmiş ve buna 
"i'timad (dayanma) hareketi" adını ver
miştir. Ona göre hareketle kevn aynı an
lamı ifade eder. Bütün hareketler cismin 
mekana dayanmasından ibarettir. Bun-



ların bir kısmında ikinci bir mekana inti
kal vardır. bir kısmında ise intikal yoktur. 
Cisim bir yerden başka bir yere hareket 
edince hareket ilk mekanda meydana 
gelir ki bu da cismin ikinci mekanda olu
şunu gerektiren dayanmalarıdır. Cismin 
ikinci mekandaki oluşu ikinci mekandaki 
hareketidir. Böylece bütün cisimlerin 
hareket halinde bulunduğunu savunan 
Nazzam, hareketin intikal (nukle) hare
keti ve i'timad hareketi olmak üzere iki 
türlü olduğunu kabul etmiştir (Eş'arl, s. 
325, 355) . Yine ona göre insanın bilgisi 
ve iradesi nefsin hareketleridir (Şehris
tanl, ı. 5 5) Buna karşılık Cehm b. Safvan 
hareketin bir cisim olduğunu ileri sürer
ken İbn Keysan el-Esam, hareket eden 
bir cismin varlığını kabul etmekle birlik
te hareketin mevcudiyetini reddetmiş
tir. Muammer b. Abbad da hareketin ve 
hareket eden cisimlerin bulunmadığını. 
aksine bütün cisimlerin gerçekte sükGn 
halinde olduğunu söylemiştir. Zira ona 
göre birinci mekanda sakin olan cismin 
ikinci mekanda da sükGn halinde bulun
duğu görülür (Eş'arl. s. 343, 345; EbG 
Rlde, s. 131-132). 

Ebu Ali el-Cübbai ve Eş'ari gibi bazı ke
lamcılar hareketin duyularla algılandığını 
kabul ettiklerinden (İbn FGrek, s. 245; 
İbn Hazm. V. 178; Cürcanl, Şeri).u'I-Meva
/ı.:ıf. s. 323) kanıtlanması üzerinde dur
mamışlardır. Fahreddin er-Razi ile diğer 
bir kısım kelamcılar ise hareketi akli de
lillerle ispat etmeye çalışmışlardır. Bu ko
nudaki delilleri şöylece özetlemek müm
kündür: Bir cisim dururken hareket et
mektedir, bu da hareketin mevcut oldu
ğunu gösterir. Eğer hareket haline geçin
ce cisimde hareket adı verilen bir durum 
değişikliği meydana gelmeseydi hareket 
etmeye başlamasından sonraki halinin ön
cekini n aynı olduğunu söylemek gerekir
di. Halbuki cisim hareketten önce hare
ket etmiyordu. Hareket eden cisimle ha
reket etmeyen cisim arasında fark bulun
duğu açıktır. Bu da hareketin varlığını ka
nıtlar (Fahreddin er-Razi, VI, 30) . 

Kelamcılar. hareketle zaman ve mekan 
arasında ayrılması mümkün olmayan bir 
irtibatın bulunduğunu kabul etmişlerdir. 
Onlara göre hareketin mevcudiyeti geç
mişte ve gelecekte değil şu an dadır. Şu 
anda mevcut olan hareket zihnen dahi bö
lünemez. Aksi takdirde bölündüğü farze
dilen parçaların bazısının önce, bazısının 
sonra olması gerekirdi. Zira hareketin 
var sayılan parçalarının birleşmesi imkan
sızdır. Bundan dolayı şu andaki hareket 
gibi hareketin geçmişe ve geleceğe yö
nelik diğer kısımları da bölünemezdir. 

Geçmişteki hareketin var sayılan parça
ları. geçmiş anlarda "şu an" oldukları gi
bi gelecekteki hareketin parçaları da ge
lecekteki anlarda "şu an" olacaktır. O hal
de hareket bölünemeyen parçalardan 
oluşur. Ayrıca hareket mutlaka bir me
kanda gerçekleşir. Yani hareketin her 
parçasının hizasında mekanın da bir par
çası bulunmaktadır. Hareketin cüzleri par
çalanamayacağından mekan yani cisim 
de parçalanamaz. Mekanın bölünmesi ha
linde o cüzlere tekabül eden hareketin 
cüzlerinin de bölünmesi gerekir. halbuki 
cüzler bölünemez (a.g.e., VI, 29, 31, 46). 
Böylece kelamcılar. hareket görüşleriyle 
atom cu nazariyelerini birleştirerek bu ko
nuda İslam filozoflarından ayrılmışlardır. 

Kelam alimlerinin çoğunluğuna göre 
hareket sürekli değildir; aksine bütün 
hareketler yok olur. Çünkü hareketin biz
zat kendisi bekasını imkansız kılar. Onun 
bekası mümkün olsaydı sükGndan farkı 
kalmazdı. Zira bir mekanda devamlı oluş 
s ükündan başka bir şey değildir. Hareket 
ise cismin birinci mekanda bulunması
nın ardından ikinci mekanda, fakat birin
ci zamanda oluşudur. Eğer hareket baki 
olsaydı ikinci mekanda ikinci zaman için
de bir oluş olurdu, böylece sükündan far
kı kalmazdı (Bağdadl, s. 50-51; Cürcanl, 
Şerl).u'I-Meva/ı.:ıf. s. 322). Hareketin aksi
ne bazı istisnalar dışında sükün baki ola
bilir. 

Erken devirlerdeki kelam alimleri ta
rafından sadece yer kategorisine ilişkin 
hareket üzerinde durularak bütün hare
ketler benzer. zıt. farklı. zaruri (kasrl-tı
bil). ihtiyar! kısımlarına ayrılırken (İbn FG
rek, s. 245; İbn Hazm, V, 178-179) felse
fenin etkisinde kalan müteahhir dönem
lerde konunun kapsamı genişletilmiş. 
özellikle hareketin tanımı. tahlili. çeşitle
ri ve taksimine dair bilgiler büyük ölçüde 
felsefeden alınarak kelama aktarılmıştır. 

Kelamcılar. maddenin ve bütünüyle 
kainatın yaratılmışlığını kanıtlama ama
cına hizmet eden bir olay olarak kabul 
ettikleri hareketin hudGsu noktasında 
görüş birliği içindedir (İbn Fürek, s. 245; 
Ebu Rlde, s. 137). İbn Teymiyye ise muh
temelen İbn Rüşd'den etkilenerek hare
ket nevinin kadim olabileceğini. fakat 
tek tek hareketlerin hadis olduğunu ileri 
sürmüştür (Der'ü te'aruzi'l-'a/ı.:l ve'n-na/ı.:l, 
IV, 132- 1 33) 
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Jt.ı YusuF ŞEvKi YAvuz 

D İSLAM FELSEFESi. Hareket konu
su İslam felsefesinde zaman. mekan gi
bi diğer temel kavramlarla birlikte "es
Semaü't-tabTI" (tabii bilimlerin fizik fel
sefesi) bölümünde incelenir. Ayrıca koz
mik hareketler metafizikle ilgili görüldü
ğünden ilahiyyat içinde ele alınır. Tikelle
rin bilimi olan tabiatın konusu cisimler
dir; ancak burada cisimler, cisim olması 

bakımından değil değişmeye konu olma
sı bakımından incelenir. Değişme yani ha
reket cismin en temel özelliklerindendiL 
Bu sebeple İslam filozoflarının tabiat fel
sefesi görüşlerinin merkezini hareket te
orisi oluşturur. O kadar ki Kindi fizik ve 
metafizik ilimlerini tanımlarken birinci
ye "hareket edenin ilmi". ikinciye de "ha
reket etmeyenin ilmi" der (Resa'll, s. lll) 
Genel olarak tabiat bilimleri ve tabiat 
felsefesi alanlarında en geniş eserleri ya
zan İbn Sina'nın tabiat görüşü Aristo'da 
olduğu gibi hareket kavramı üzerine te
mellendirilir. Burada bir bakıma tabiat 
kavramı ile hareket kavramı özdeş gibi
dir. Hatta tabiatta hareketten daha ge
nel bir şey bulunmadığı bile söylenebilir. 
Bundan dolayı İlkçağ ve Ortaçağ felsefe
lerindeki tabiat nazariyesi özünde bir ha
reket nazariyesidir; ayrıca tabiat felsefe
sinin iki önemli kavramı olan zaman ve 
mekan da bu hareket kavramına dayanı
larak açıklanır. 

Kindi'nin "bir çeşit değişme" olarak ta
nımladığı hareketi (a.g.e., s. 117) İbn 
Sina Aristo'ya uyarak "kuweden fiile çı
kış" diye tanımlar (es-Sema'u'Habfl, s. 
48). Ancak hareketin tanımı için kuwe
den fiile çıkış yeterli değildir. Çünkü kuv
veden fiile çıkış her kategori içinde ger
çekleşen bir durumdur. Kuweden fiile çı
kış ya bir anda veya tedrici olarak gerçek
leşir. Hareket zaman içinde sürekli bir 
tarzda kuweden fiile çıkıştır. Bir anda vu
ku bulan değişmeye ise kevn ve fesad adı 
verilir. Kuweden fiile çıkana müteharrik, 
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