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İSMAİL ei-EZHERİ 
L.s~jYI ~ı.....!) 

(1900-1969) 

Sudan'ın 

bağımsızlığını kazandıktan sonraki 
ilk başbakanı. 

_j 

30 Ekim 1900'de Omdurman'da doğ
du. Camiu'l-Ezher'de okuduğu ve ders 
verdiği için Ezherllakabıyla anılan ve 
Mehdi hareketine karşı çıktığı için öldü
rülen Ahmed el-Ezherl büyük dedesi, Su
dan müftüsü İsmail Ahmed el-Ezherl de 
dedesidir. Hartum'da Oordon Memorial 
College'da öğrenim gördükten sonra ba
şarısından dolayı Beyrut'taki Amerikan 
Üniversitesi'ne gönderilen öğrenciler ara
sında yer aldı, burayı bitirince mezun ol
duğu kolejde matematik öğretmenliği 
yaptı ( 192 1-1946) Bu sırada siyasetle il
gilenerek milliyetçilik hareketlerine katıl
dı ve Hartum'da 1934-1937 yılları arasın
da yayımlanan, çok farklı görüşlerin yer 
aldığı el-Fecr dergisine yazılar yazdı. 

İngilizler'in 1882'de Mısır'ı işgalinden 
sonra Sudan da fiilen onların hakimiyeti 
altına girmiş ve 1900'den itibaren Mısır 

İngiltere ortak idaresiyle yönetUmeye 
başlanmıştı. O yıllarda Sudan'da biri Mı
sır 'la birleşerek. diğeri tek başına bağım
sızlık kazanılmasını isteyen iki ayrı milli
yetçilik hareketi vardı. İngilizler de ikinci 
hareketi destekleyerek. "Sudan Sudan
lılar'ındır" sloganı altında Sudan milliyet
çiliğini Mısır'a karşı kullanmak yoluna 
gitti. 

Bu arada 1 000 kadar yüksek öğrenim 
görmüş Sudanlı birleşerek 12 Şubat 
1938'de Mu'temerü'l-harlcln el-am (Grad
uates· General Congress) adlı bir örgüt kur
du ve İsmail el-Ezherl'yi başkan seçti. ön
celeri sadece eğitim ve sosyal meselelere 
ağırlık veren bir kuruluş olarak tanınan 
örgüt 1940 ' lı yıllardan itibaren Sudan 
milliyetçiliğinin kalesi durumuna geldi; 
aynı zamanda o güne kadar kendini pek 
belli etmeyen örgüt içi fikir ayrılıkları da 
su yüzüne çıktı. Bazıları İngilizler'le anla
şarak adım adım gerçekleştirilecek bir 
bağımsızlık isterken İsmail el-Ezherl'nin 
başında bulunduğu grup. İngiliz sömür
ge yönetiminin Sudan'daki varlığının he
men sona ermesi ve Mısır'la birleşilmesi 
gerektiğini savundu. Örgüt 1943 yılında 
dağıldı. Bunun sonucunda farklı isimler 
altında yeni partiler kurulmaya başlandı. 
İsmail el-Ezherl, Sudan' ın ilk partisi olan 
el-Eşikka'nın başkanlığına getirildi. Ezhe-

ri, 1948'de İngilizler'in gözetiminde yapı
lan kurucu meclis seçimlerini boykot etti 
ve bu sebeple iki yıl hapis yattı. 8 Ekim 
1951'de Mısır, İngiltere ile yaptığı 1899 
ve 1936 antlaşmalarını iptal etti ve Su-

. dan için yeni bir anayasa hazırladı. Bu tek 
yanlı davranış İngiltere ve Sudan yöne
timleri tarafından reddedilirken el-Eşik
ka diğer partilerin aksine yeni anayasayı 
benimsedi. Aynı yıl içerisinde el-Eşikka 
dağıldı ve Ezherl1952'de onun yerine ku
rulan el-Hizbü'l-vatanl el-ittihadl'nin baş
kanlığını üstlendi, bir süre de içişleri ba
kanlığına vekalet etti. 

23 Haziran 1952'de Mısır'da ed-Dubba
tü'l-ahrar örgütünün yaptığı askeri darbe 
Sudan için bir dönüm noktası teşkil eder. 
1 2 Şubat 1953'te Sıdki- Sevin protokolü 
denilen bir antlaşmayla Sudan'a özerklik 
statüsü verildi; arkasından da bir İngiliz. 
bir Mısırlı. bir Amerikalı ve üç Sudanlı ' 

dan oluşan bir seçim komisyonu kurula
rak aynı yıl içerisinde bütün tarafların 
katıldığı ilk seçimler yapıldı. Sudan 'ın Mı
sır'la birleşmesini isteyen Ezherl'nin baş
kanlığındaki ei-Hizbü'l-vatanl el-ittihadl 
meclisteki doksan yedi sandalyenin elli
sini alırken Sudan'ın tam bağımsızlığını 
savunan Hizbü'l-ümme yirmi üç sandal
ye kazandı. Ezherl meclis tarafından Ocak 
1954'te Sudan'ın ilk başbakanı olarak se
çildi. 

Sudan ve Mısır'da gelişen bazı olay
lar ve Cemal Abdünnasır'ın darbesi. is
mail ei-Ezherl'nin o güne kadar savundu
ğu Sudan'ı Mısır'la birleştirme fikrini ger
çekleştirme çalışmasına engel oldu. Ay
rıca parti içi çekişmeler el-Hizbü'l-vatanl 
el-ittihadl'nin ikiye bölünmesiyle sonuç
landı. İsmail el-Ezherl. bir yandan parti 
meseleleriyle uğraşırken bir yandan da 
Sudan'ın statüsüyle ilgili çalışmaları sür
dürüyordu. Ağustos 1955'te parlamento, 
İngiliz ve Mısır birliklerinin Sudan'dan çık
masına ve ülkenin anayasal statüsünün 
belirlenmesi için referandum yapılması
na dair iki karar aldı. 8 Ekim 1955'te Hiz
bü'l-ümme. Ezherl'ye bir koalisyon hü
kümeti kurulmasını önerdiyse de Ezherl 
bunu reddetti; ancak 10 Kasım'da yapı
lan güven oylamasında Ezherl güven ta
zeleyemedi ve çekilmek zorunda kaldı. 
Yabancı birlikler kasım ayının ortalarında · 
ülkeyi terkettiler. 3 Aralık 1955'te muha
lefette bulunan Seyyid Abdurrahman ve 
Seyyid Ali, Ezherl'nin de katılacağı bir ko
alisyon hükümetinin kurulması konusun
da anlaştılar. Bu arada ülkenin geleceği
nin belirlenmesi için referandum yapıl
masının zaman kaybına. çeşitli ayrılıklara 
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sebebiyet verebileceği düşünülerek bun
dan vazgeçildi ve 19 Aralık'ta millet mec
lisinde, 22 Aralık'ta senatoda bağımsızlı
ğın ilanı yönünde karar alındı. 31 Aralık'ta 
parlamento tarafından İngiliz genel vali
sinin yerine beş kişilik bir yönetim konseyi 
(Meclisü's-siyade) kuruldu ve 1 Ocak 1956 
tarihinde İsmail el-Ezherl ülkenin ba
ğımsızlığını ilan etti; Mısır ve İngiltere 
de bu hızlı gelişmeleri mecburen kabul
lendiler. 

Bağımsızlığın ilanından bir müddet 
sonra Ezherl'nin başbakanlığındaki koa
lisyon hükümeti dağılarakyerine Hizbü'ş
şa'b ed-dlmukratl ile Hizbü'l-ümme'nin 
ortaklaşa kurdukları hükümet geçti. An
cak General İbrahim Abbud 1958'de yap
tığı askeri darbeyle yönetime el koydu ve 
bütün siyasi partileri kapattı. AbbQd'un 
1964 yılında halk ayaklanmasıyla iktidar
dan uzaklaştırılması üzerine siyasi par
tiler tekrar ortaya çıktı. İsmail el-Ezherl. 
Hizbü'l-ümme ile koalisyon kurarak baş
bakan. 1965 yılında da Meclisü's-siyade'
nin başkanı oldu. Ezherl Aralık 1967'de, 
daha önce kendilerinden kopan Hizbü'ş

şa'b ed-dlmukratl ile birleşerek Hizbü'l
ittihadl ed-dlmukratl adı altında yeni bir 
parti kurdu. Ancak bu parti de 1968 yı
lında yapılan seçimlerde tek başına ikti
dara gelecek kadar oy alamadı ve yine 
Hizbü'l-ümme ile koalisyona girmek zo
runda kaldı. Ezherl. 25 Mayıs 1969 tari
hinde Ca'fer Nümeyrl'nin yaptığı askeri 
darbeyle görevinden uzaklaştırılıp tutuk
landı; kısa bir müddet sonra da hasta
lanarak hapishanede öldü (26 Ağustos 
1969). 

İsmail el-Ezherl'nin Sudan'ın bağımsız
lığını gerçekleştirmesinden başka önemli 
iki icraatı askeri ve sivil hizmetlere Su
danlılar'ı getirmesi ve Güney Sudan'ın ay
rılmasını engellemesidir. XIX. yüzyılın 
sonlarından itibaren Mısır- İngiliz haki
miyeti altında bulunan Sudan'da bütün 
askeri ve sivil idari kadrolar Mısırlılar ve
ya İngilizler tarafından işgal edilmişti. Ez
her! hükümeti Şubat 1954'te. 1953 özerk
lik antlaşmasına dayanarak bir Sudanh
Iaştırma komisyonu kurdu ve bu komis
yon iki yılda işlevini tamamladı. Bu süre 
içerisinde bütün resmi görevlere Sudan
lılar tayin edildi ve arkasından da İngilte
re ve Mısır'dan ülkedeki birliklerini geri 
çekmeleri istendi. Ezherl hükümetleri za
manında karşılaşılan güçlüklerden biri de 
Güney Sudan meselesiydi. Suranın halkı, 
etnik açıdan ve dini inançlar bakımından 
kuzeydeki müslüman halktan farklılık ar
zetmekteydi. Bir kısmı hıristiyan, bir kıs-
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mı pagan olan güney halkı İngilizler'in de 
etkisiyle kuzeye karşı düşmanlık duygu
ları besliyordu. Sudanltiaştırma politika
sının Araplaştırma ve islamiaştırma'ya 
dönüştüğü gerekçesiyle Ağustos 1955'
te Güney Sudan'daki askeri birlikler ingi
liz memur ve misyonerlerinin desteğiyle 
isyan ettiler ve yüzlerce Kuzey Sudanlı'
yı öldürdüler. Siyasi hayatı boyunca Su
dan'ın birliğini korumaya çalışmış ve ay
rılıkçı hareketlere taviz vermemiş olan 
Ezherl, Mayıs 1965'te güney meselesi 
bir toplantıda ele alındığında müslü
man -Arap kültürünün Sudan'ın birliğini 
sağlamada merkezi yeri teşkil ettiğ i ni 

savunmuş ve toplantıdan Güney Sudan'ın 
ayrılmasına yönelik bir kararın çıkmasına 
engel olmuştur. Ancak bu mesele onun 
zamanında halledilemediği gibi daha son
ra iş başına gelen hükümetler zamanında 
da çözümlenememiş ve önemli bir prob
lem olarak kalmıştır. 
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~ HiLAL GöRGÜN 

İSMAİL FENNİ ERTUGRUL 
(1855-1946) 

Felsefeci, yazar. 
_j 

Bulgaristan'ın Tırnova kasabasında 

doğdu. Babası oranın mahalli idare mec
lisi üyelerinden Mahmud Bey'dir. Rüşdi
yeyi bitirince bir süre medresede Arapça 
derslerine devam etti. Yazısı güzel oldu
ğundan on altı yaşında iken varidat mu
kayyitliğine tayin edildi. Bu sırada hem 
muhasebe öğrendi hem de mOsiki meş
ketti. Memleketinin Ruslar tarafından iş
gal edilmesi üzerine yirmi yaşında istan-
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bul'a göç etti. 1879'da Maliye Nezareti'n
de memuriyet görevi aldı. 1883'te Divan- ı 

Muhasebat'a nakledildi; bu arada yeni 
açılan !isan mektebine gidip Fransızca 
bölümünden mezun oldu ( 1886). Ayrıca 
dört yıl kadar ingilizce dersleri alarak di
van üyesi oldu, ardından Mabeyn-i Hü
mayun bütçesini hazırlayan komisyona 
alındı. Şirket-i Hayriyye'nin hesaplarını 
inceleyen komisyonda da görev yaptı. 
1898'de Dahiliye Nezareti'nde muhase
be müdürlüğüne getirildi. İsmail Fenni 
devlet hizmetinde dürüst, çalışkan ve t i
tiz bir memur olarak tanındı. Başarılı ça
lışmalarından dolayı "rütbe-i Qla sınıf-ı ev
vel" payesi, dördüncü dereceden Mecldl 
ve üçüncü dereceden Osmanlı nişanı gi
bi nişanlarla ödüllendirildi. 1911 yılında 
emekli olduktan sonra daha önce baş
ladığı eserleri tamamlamaya çalıştı ve 
bilhassa felsefi konularda araştırmalar 
yaptı. 

Şiir ve mOsikiyle de ilgilenen İsmail Fen
ni çeşitli gazeller yazdı. Tırnova'da Kara
oğlan Dimitriof'tan kanun ve Pamukoğ

lu'ndan keman dersleri almıştı. istanbul'a 
geldikten sonra da Keman! Aleksan Ağa, 
TanbOri Ali Efendi, Hacı Faik Bey ve bes
tekar Şevki Bey gibi mOsiki üstatlarının 
öğrencisi oldu. Güftelerinin çoğu kendi
sine ait olmak üzere 200'den fazla şarkı, 
ayrıca peşrev. semai ve saz semaileri bes
teledi. Bu arada yürüyüş marşları da bes
teleyip bunlardan birkaçın ı 1924'te cum
hurbaşkanlığına takdim etti. Beğenilen 
bu eserler askeri birliklerin bandolarına 
tavsiye edildi. 

Münzevi, gösterişsiz bir hayat yaşayan 
İsmail Fenni 29 Ocak 1946'da istanbul'
da öldü ve Eyüpsultan Mezarlığı'na def
nedildi. İsmail Fenni müzmin mide ra
hatsızlığı, ilk dönemlerde geçim sıkıntısı 
ve eser telifi gibi sebeplerle evleneme
miştir. Mirasçısı bulunmadığından Cağa

loğlu'ndaki evini, Büyükada'daki köşkünü, 
nakdi servetiyle basılmamış eserlerini ve 

is mail 
Fen ni 

Ertuğrul 

bütün kitaplarının basım hakkını Darüş
şafaka'ya bağışlamıştır. Basılı eserlerinin 
mevcut nüshalarını ise müftülüklere da
ğıtılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'
na bırakmıştır. Öte yandan 9050 ciltten 
oluşan kütüphanesini Beyazıt Devlet Kü
tüphanesi'ne vermiştir. 

İsmail Fenni'nin temel düşüncesi vah
det-i vücudun benimsenmesi ve mater
yalizmin reddedilmesine dayanır. Ona gö
re varlık birdir, o da zorunlu, ezell ve ebe
dl olan Allah'tır. Diğer varlıklar Allah'ın sı
fatlarının görünüşünden ibarettir, geçici 
ve fani olup bizatihi mevcudiyetleri yok
tur. Varlıklar bir aynada görünüp kaybo
Ian suretlerden ibarettir. İsmail Fenni, 
ruhun olgunlaşmasının insan-ı kamilde 
mümkün olacağına inandığı için kişiyi ru
hen kemale erdirecek yol olarak vahdet-i 
vücQd görüşünü tercih etmiş , vahdet-i 
vücQd anlayışının kaynağı olarak Kur'an 
ve hadisi göstererek bunun Hint, İran ve 
Yunan menşeli olduğu fikrine karşı çık

mıştır. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti 
(ei-Bakara 2/186; Al-i imran 3/6; en-Nisa 
4/108, 126; el-Enfal8/l7; et-Tevbe 9/104; 
es-Secde 32/11; ez-Zümer 39/42; eş-Şura 
42/25; Muhammed 47/31; ei-Feth 48/10; 
Kaf 50/16; er-Rahman 55/1-2; el-Vakıa 56/ 
64, 68-69; el-Kıyame 75/18) vahdet-i vücu
da delil olarak getirmekle birlikte bunla
rın doğrudan konuyla ilgili olmadığı gö
rülmekte, ele aldığı hadislerin de ciddi 
tenkide ihtiyacı bulunduğu anlaşılmakta
dır (bk. VAHDET-i VÜCÜD ). İsmail Fenni, 
tasawuf ve vahdet-i vücQdla ilgili görüş
lerinde Tırnova Sıbyan Mektebi'nde ders 
aldığı dönemin mutasawıflarından Ah
med Amiş Efendi'den çok etkilenmiş ve 
daha sonra onun müridi olmuştur. 

Vahdet-i vücudun panteizmden ayrıl
dığınıısrarla belirten İsmail Fenni, çeşitli 
panteist görüşlerde ortaya çıkan Tanrı 
anlayışını reddederek tabiatın ve içinde
ki şeylerin Allah olamayacağını vurgular. 
Ona göre bütün evren ve ondaki her şey 
değişken ve geçici görünüşlerden ibaret
tir. Bunların hepsi kadim, değişime uğra
mayan ve baki olan Allah'ın kudret ve ira
desiyle vücut bulur. Ayna, üzerindeki sQ
retlerin değişmesinden etkilenmediği gi
bi Allah da nesnelerin değişmesinden et
kilenmez. Nesnelerin temel niteliği yok
luk olduğundan onların oluşturduğu ta
biata tanrılık izafe edilemez. Bu bakım
dan bütün alemi Tanrı olarak kabul eden 
panteist görüşler temelden yanlıştır. 

İsmail Fenni, maddeciliğe karşı ruhun 
maddeden bağımsız varlığını ve üstün
lüğünü savunmuş, bu hususta ruhçu ve 


