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SUNARKEN 

' BÜTÜN ALEMLEIÜN RABBİ ULu ' TANRIYA !IAMD vE SE&A, . 
AZİZ PEYGAMBERİMİZE SALAT VE SELAM 'ile sunduğum, ' Türklin 
ve İslam'ın Büyük Şairi Mehiried Akif Ersoy\ıri' bu cildiril d~rie·ine-
dek'i ' gayemi . arzetmek isterim : . ' ' . .. .. , , . - . 

• '. ' '! ' . . ' : . ' . ' : ~ ' ' • ; 

:K4r'an-ı Kerim'in., ve islam'ın lıer şeyi akılla -uıüşalıede .: etmemizi 
onretmesi, hakikate ulaşmamızın, değerlendirınelerimiı;e dayzınak · oJa
ca:k müşahade (gözlem)leri, taı:n ve/ kusursuz yapmış. olmamıza -~ağlı 
olduğunu gösterir. -Safahat'ın eski ve idçltasız bir-okuyucusu -önsözün- · 
deki tabide karii- olarak Büyük Fikir Adamımız AKİF hakkında duy- · 
duğuın ileri gert ve müşaheded«n uzak bazı değerlendirmeler \!Zun - yıl
lar beni düşündürm:üştür. Akif .ne şöyiiyor ? o, o O'pa neler .. Y,.akıştınlı--: 
yor!. o. · · .-.. < ,, , ,. · 

Büyük · ŞairJmüı:in, sayın- Ömer Rıza ' Doğrul tarafından toplanıp ' 
ekler ve notlar ilavesile 1944'te yayu)lanan «Kur'andan · AYETLER ·ve 
Nesirler·» adlı cildi·imdadıma yetişti. o~nu çok. daha açık ve-seçik an
Iamama yardım etti.: 

·· Büyuk . düşünürün kalerrıinden -Çikari/' Ayet·· Mea:I-tercüme'leri, . 'İ'i!f- · 
sirler ve Balkan Harbi ile Milli Mücadele de irad ettiği Mev'izeler,· 
Kur'an-ı Kerim'in emirlerini ~dosdo~ru anlamamıza, İslamlığın özüne 
nüfuz . etri:ıemize, Safahat'ı doğru : aniayıp doğru tefsir etmemize ' ge-
niş çapta yardnncı olmaktadır. -' 

Uzun yıJlar AKiFve SAFAHAT konusunda yazılan yazılarda, yapılan · 
konuşmalarda sözügeçen yazılardan pek .<ı;z bahsedİlmiştir. _ Şair'in _ fi-' 
kh·lerinin · tefsiriıide ·Çok · önerrili bir unsur olan kendi iç alemine · -mÜm
kün oldu~u halde- çok· az müracaat edilmiştir. Bunun herşeyden önce 
fiili bir durumdan, kitabın mevcudunun bulunmamasından ileri geldi
ği aşik~rdJro . 
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Bu nedenlerle Büyük Mütefekkirin kanuni mirasçılarını arayıp bul
dum. Söz konusu ciltte mevcut yazılardan, Kur'an-ı Kerim Ayetlerine 
ait meal ve tefsir makaleleri ile Mev'izelerin ve bulunacak emsalle
rinin yeniden derleurnesi ve yayınlamiiası fikrimi izah eyledim; büyük 
miizaheret ve alicenaplıklarına mazhar oldum. Tabii ve kanuni olan 
murakabeleri, bilgileri tahtında tarafıından derleme ve yayınlama işi

nin yapılmasında anlaşmaya vardık. Sayın varisierin cümlesine teveccüh, 
itimat ve müzaheretlerinden dolayı miiteşekkir ve minnettarım. 

İtiraf etmelidir ki bu saha bir Avukat'ın mes'uliyet yükleneceği bir 
saha değildir. Benim naçizane teşebbüsüm, Avukat'ın vazifelerinden 
tela.kki ettiğim «tamik-i nazar. tahkiki haber» ve «metod» çerçevesinde 
sadıkane bir tertibe gayret göstermekten ibarettir. Buna muvaffak 
olabilirsem, Kur'an-ı Kerim, İslam, M. AKİF'in Şahsiyeti ve fikirle
ri, ve Safahat üzerinde inceleme yapanlar, müellifin metinlerini,der-
li toplu bir ciltte bu1acakiardır. · · · 

Kitap iki' kısımdan meydana gelmektedir. . 
BİRİNCİ KI SIM : Ayetler. Burada 32 tefsir. makalesi yer alır. 

M. AKİF bu makalelerde, İslam'la, toplumla, insanla, dinin öz mahi
yeti. 've mükellefiyetlerile ilgili ayetler ve mefhumlar üzerine önem-
le . dikkatimizi çekmektedir . · · · 

İKİN'Cİ KISIM: Mev'izeler (Vaız'lar). Bu kısımda BalkaiJ. Har
binde ve Milli · Mucadele& yapilmış çok önemli sekiz konuşma var-
dır. · · '· 

Her iki kısmın tertip tarzı hakkında baş . taraflarına birer 'iıot'la 
kitabın sonuna bir lugatçe ve fihristler ilave edilmiştir. 

Mehmed Akif'in hayatı, düşünceleri ve şahsiyeti hakkında «Safa- · 
hat»ın son basımlarında oldukçça geniş bilgi mevcut bulıinduğiından 
burada tekrarına lüzum görmüyoruz. · 

Umarım ki Büyük AKiF'in bu yazıları, soiı zamanlarda Müslüman
lar arasında sıkça rastladığımız -yersiz ve mesnetsiz- -ayrılıkları inühim 
nispette ortadan kaldırarak Dini Vahdetimize, Milli Birlik ve Beraber
liğimize yine yardımcı olacaktır. 

'Kur'an-ı 'Kerim'de emrolunan İslami esasların bir kısmını, ·Büyük 
Düşünür'ümüzün bunlara genel açıdan ve Türk Toplumu açısından 
verdiği manaları ilgileneceklere ulaştırmak amacı ile yaptığım bu kÜ" 
çtik çalışmayı bir amatör tevazuu ile sunmak, şahsım için ba]J.tiyar-
lıktır. .. 

Bütün A.Ieı:nlerin Rabbi Ulu. Tanrı sonsuz minnet ve şükran· sana! 

Ankara, 9.11.1968 
SUAT ZÜHTÜ ÖZALP 

Avukat 
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Büyük Türk-İslam düşünürünün, tevekkül, kader, azim, 
iman, sabır, feragat, tefrika, vahdet v.b. gibi mefhumlar üze
rinde Safahat'ta mevcut şahsıına has tahlil ve izahlarını bu 
makalelerde daha açık ve seçik olarak bulmak kabildir. 

Ayet Meal ve Tefsir Makalelerinden yazılış tarihlerini tes .. 
pit edemediğimiz 14 adedi baş tarafa alınmıştır. Diğer maka
leler tarihlerine göre sıralanmıştır. Akif'in çoğu yazıları günü
nün olayiarına d;eğindiğinden yazılış tarihleri önem taşır. 

Sure ve ayetl~rin sıra No. larma ait. dip notları ile maka 
Zelerin yazılmış tarihlerini gösteren bu kısımdaki dip notlan
mn tümü tarafımızdan düzenlenmiştir. Bu notZara konması 
gerekli (S. Z. Ö) işaretinin tekrarlanmasına lüzum görülme 
miştir. İki bölümdeki dip notlarından hiçbiri Ak if' e ait değil 
dir. 

Besımele ve ayet klişeleri Büyük Türk Sanatkarı Hafız Os
man'ın hattıdır. Bu klişeler, Diyanet İşleri Başkanlığımızm 
1961 yılında yayınladığı Kur'an-ı Ker'im ve Türkçe Meali adlı 
muhteşem eserden alınmıştır. 

Ayetlerin Türk harflerile okunuşlarının işaretlenmesi 
(transkripsiyaın'u), Akif'in dostlarından Sayın (Muallim) Ma
hir İz'in delaletlerile, talebesi genç din bilginlerimizden, Avu 
kat ve Edt;_biyat Doktoru Sayın Yusuf Ziya Kavakçı tarafın

dan yapılmıştır. 
Eserlerinden faydalandığım Büyük Türk Hattatı merhum 

Hafız Osman'a ve Büyük Bilgin ve Yazar merhum Ömer Rızo 
Doğrul'a olan minnetlerimi kaydederek kendilerini rahmetle 
anmayı borç bilirim. 

SUAT ZÜHTÜ ÖZALP 



. lNŞİ.RA H SÜRESİ. [ 1] 

Bismi'llahi'r- Rahınani'r- Rahim 

Elem neşralı leke sadrek 
Ve veda'na anke vizrek 
Ellezi. ankada · zahrek 
Verefa':Q.a.leke zikrek 
Feinne maal'usri yüsra 
İnne maal'usri yüsra 
Feiza ferağte fensab 
Veila rebbike fergah 

[ 1] Kur'an-ı Kerim'in 94 üncü Süresidir. Sekiz ayet'tir. 
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M E A. Li 

«Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Btılini çatırdatan 
yükünü indirmedik mi? Sonra, ismini yükseklere çıkarmadık 
mı? Öyle ise bilmiş ol ki güçlüğün yanında kolaylık var. Evet 
güçlüğün -yanında, şÜphesiz, kolaylık var. Ontin için mücade
lenin birini bitirince birine atıl. Bir • de yalniz.· Tanndan is
te.» 

TEFSİR 

İnşirah süresi ekseriyetin k~wline göre Mekki'dir. Duha 
suresıinin teıterna:neısidir ( ekidir). diyenler bile olmuştur. 

Malumdur ki (Şerıh) açrrnak, genişletmek marnasmadır. 
Göğsıün büyüklüğü, vücudun lruvvetini gösterdiği için arap
larca pek ımı.kbul idi. Hakikat, geniş göğüs kalp ile ciğerin ra
hat rahat işlemesini ternin ederek vücudu lmvvertli tutar. 
Kuvvetli kimse ise kendine hücum edenleri ezeceği için hu
zur içinde yaşar. O sebepten sadrm inşirahı, meserret, inibi-
sat dernek olur. · 

Aleyhisıselatü vesıselfun efendimiz kavmini delal .içinde, 
küfür ve inad içinde gördükçe içi son (J.erecelerde dcı.ralır; 
onları h2ngi yoldan irşat edeceğini düşilntircÜ.i. Cenaıbı Hak 
nebiyyi timhteremine aramakta olduğu yolu vahiy ile gös
terince, kalbindeıki stkıntı birdenbire feraıha n:iunb~Üp oldu, 
göğsıü genişledi. . . . . 

İkinci ayetteki Vizr, yani yük. te maddi - değil ·manevi 
yüktür. Ancak ruha verdiği eza hakiki :Yüküh' vereceği yor
gunluktan daiha acılı olduğu için bu kadar şiddetli bir su
rette tasvir buyurulmuş. 

,~. 
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Evet; Şirk'in, vahşetin cehaletin en safil derekelerinde
ki bir kavmi.; . daha ·sonra diğer bir çok milletleri twhide, in
sa~iyei~, irfana ·doğru çekip götüren; onları Ceheııneırn 
uçurumlarının · kenanndan alani:k cavidani hayat s.a~has.~na 
çıkar~n R~srulü Eıkremin göğsü ne kadar genişlemiş, arka
sından ne dehşetli. bir yük irurriiş olacağı m~dand<iıdır . . ·· 

«Ref'l zikir» den (ismini yükseklere . çıkanll:aktan) 
rnur~dı ilahi ise, şehadetleJ:ide,· eianlarda, 11utbelerde kelam':ll
lahın bir çok yerlerinde Jlazreti Peygambetin Alla~h ile ılıidik
te anılmasıdir. Bir isim; daha ne kadar yükseleıbilir? 

· «GüÇiüğün yanında kolaylik vardır.» kavli eelili Halikın 
'ne biiyük bir kanununa ne kat' i bir düsturuna teroüman olu
yor. Usür süz (güçlüksüz) Yüsür (genişlik ve kolaylık) ol
mayacak; lakin usrürı:ı yanıında mutlaka yıüsrür bulunanacak, 
Zimahşeri diyıorki «Ayeti Içerirnede (Ma'a) kelimesi irat buyu
rulmuş. Zira yüsür üsre o kadar yakınki; adeta aralarında ·hiç 
fasıla yok ta ikisi beraber.» 

Bu alemi hayatta insanlar türl ütürlü sıkmtılar çeker, 
türlü türlü musi:betlere düşerler. Şayet yeis getiriderse çalış
mayı bırakacaklan için ınalwolup giderler; ·yok, o sıkmtıdan 
kurtulmak, o felaketi yenmek için uğraşıdansa sonunda mu
vaffak olurlar. İş, birnıneti brü~k, azmi sağlam tutmaktadır. 
Yüsür Usrlın yanı başındadır, hakikatını lisanı haktan duyan
lar için keınali itminan ile- çalışmaktan başka ne kalır? Alla- ""' 
hın bu müeyyet taJtmini, Kur'anın bu müekket temini beşıeri
yet için ne kıymetli bir tesellidir! 

Zaten Hakkın tevfilkinderı ümidini kesımek; yese, kunuta 
düşmek haramdır. Sa'ye mücadeleye, azme sarılmak müslü
manlığın ruhudur. <<Onlar . ki bizim · yoluınuzda çalışıp çaba
larlar, mutlaka yollanmızı bulurlar», «Allahın rahınetind~n 
sakın ümidi kesmeyin.», Allahın ralımetinden kim ümidini 
keser, meğer ki şaşkınlardan ola!» gibi daha bir çok emirler, 
nehiyler gözümüzün önünde dururken bu ruhtan. uzaklaşan
lara yaz.ıklar olsun! 
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Aleyhisselatü vesselam Efendimiz· Allah tarafından gön
derilmiş bir Peygamber iken, ne kadar güçlüklere, ne kadar 
felake.tlere maruz kaldı! Ezalar, oefalar, tehditler, ölümler 
içinde tek başına nasıl uğraştı! . Sonradan etrafına toplanan 
arkadaşlarında:rı da ne. büyüık fedakarlıklar gôrıüldü! Lakin o 
muyakk;:ı.t Usür ne sürekli bir. Yüsre inkilap ~ttiJ 

«Mücahedenin birint bitirince birine atıl» mealincieki 
ay~eti kerime ile Allahü zü.lcelfll Resulü güzinine diyor ki: 

Madem Usrün sonu Yüsürdür; gerek kendine, gerek üro
ınetine müfit olacak :iJbadatından, miicahed:elelerinıden birini 
bitirince diğerine atıl, bu uğurda yorul. Zira bu yorgunluk 

·ayni rahattır. 

' . 



ASR SÜRESİ [2] 

Bismi'allahi'r- Rahmani'r- Rahim 
Velasiı 
İnnel insane lefi husrin 
illel-leziıte atnenu ve amilus- salihati ve tevasav bil hak· 
kı ve tevasav his-sabri~ 

MEALi 

«Asra kasem ederim ki, insan muhakkak ziyandadır. An
cak imanı olan ~imselerle arnali salihada bulunanlar, bir de 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye 
edenler ziyanda değildir.» 

~ .. 
[2] Kur'an-ı Kerim'in 103 üncü Suresidir. Uç ayet'tir. 

M. Akif, bu yazıyı, Mısır Müftüsü Şeyh Mehmed Abduh'un tefsi
rine istinaden yazdığırtı tasrih etmiştir. 
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TEFSİR 

Mürecceıh olan k<wle göre bu sure Mekki' dir ( Hazreti 
Peygambere Mekkede bulunduğu dervir'de nazil olmuştur). 

Öyle rirvayet •ederler ki, İmam Şafil : ((Kur'an namına yalnız 
bu sure inmiş olsaydı insanlara e/verirdi, insanlar yalnız bu 
sur e yi teemmül etmiş. (derin derin düşünmüş) olsalardı on
lara ktifi gelirdi» dermiş. Muhakkaktır ki Ashaıbı Kiramın 
(Hazreti Peygamberin güzide arkadaşlarının) ikisi bir yere 
gelince bu srureyi biri diğerine okuımadan, diğeri de ona se
lam vermeden ayrılmazlarmışı A!shabın bu adeti, teberrük 
içindir ( surtenin yüzü suyu hürmetine nail olmak içindir) 
zannında bulunanlar yanılıyorlar. Zira ibu surei .güzini oku
makıtarı maksat içindeki manaları, hususiyle ha'kkı, sabrı tav
siyede bulunmayı karşısındakine hatırlattımaktır. Taki arka
daşından ayrılmazdan evvel onıda bir hayırlı vasiyet, na
sihat varsa onu kendisine oelbetmiş olsun. 

Hilkat aleımindeıki eşyadan, yahut şüunu kainattan birine 
yeminetmek, Kitabul1h'da cari olan adet muktei2::a:sıdır. Bun
daki maksat ise insanlara o cayi kasem (o yemin veısilesi) 

olan şeye ezel·derıberi mevdu olan (eımanet edilen) hikmeti 
hatırlatmak, şayet insanlar onda bir nevi şer teıveıhil:ııüm et
mişlerse, hata etmekte olduklarını; fenalığın, şerrin o eşya 
da olmaıyıp o eşyayı kullananların, yahut o surette itikad 
edenlerin, kendilerinde bulunduğunu anlatmaktır. 

Öyle dinler vardı ki, onlara sarılanlar gerek bu kai
natın, gerek onun ihtiva ettiği varlıkların klevnü fesad (de
ğişen bozulan nesne) olduğunu, onun için hakiki bahtiyarhk 
peşinde koşanlar için bunu hor görmek, bugünrün nimetlerin
den, zervklerinden, eğlecelerinden kaçmak nefislerini bru kev
nü fesad aleminin Üistünde bir aleme ayırmak ve hasretmek 
gerek1eşeceğini zannederlerdi. 
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Kur'an, onların bu hususta tamamile yamldıklarını açık-. 
t;:ı.n açığa hildir!y:or. Mlaıhın kitaıbında varid olan kasemler, 
(yeminler) o gibi zanda hulu:nanların hatalarını kendilerine 
bildirmek için ~htiyar olunmuş usul aümlesindendir. Yani bu 
eşya, hikmeıti ilahiyeıye ına.zha:dyıe:t bakıırmndan _öyle bir mer
tebede bulunuyor ki Cenaıh~ Haık onunla yemin ediyor, güya 
ki Cenahı Ha:k:kın tazimine arzi istihkak ediyor. Artık her şe
yin haliki olan ve bütün varlıkların varlığı, kendi· vücudu 
ezelisi ile kaim bulunan Hallakı Azimin (Ulu Yara:damn) tazi
mine mazhariyet kadar büyiilk şeref olabilir mi? 

· Asır nedir? 

Asır, zamanın malfım olan bir cüz'üdür ·ki o da konuşan 
kimsenin haş:k:alarile yaşadığı rtı:üddettir. ister bu müddet se
nelerin sayısile takdir olunsun da mesela yiiz sene densin, is
terse miktarı hiç tayin olunmasın. Yahut öğle ile a:kşam ani
sındaki bildiğimiz vakittir. Burada her ikisinin ihıtiyan, doğ
nı olabilir. İnsanlar ewelkine sövüp sayımayı adet etmişler~ 
dlr. Evet, herkes bulunduğu asırdan mrüştekidır. Sırası ge1-
dikçe bu asır, cehalet aısrıdır, alÇaklık, mvruvvetısizli:k asrıdır, 
der. Hayra dair murad ettiği şeylerin kaffesini de kendi
~:inden asırlarca evvel geçmiş olan zamana. isnad eder. Onun 
için Cenabı Hak «asır» narnma yemin et:ın'ıek suretile bu 
i;tikadın kalpLerıden sHinmesİir~i, insanlar taraBında111 hıor 
görülen bir malıi-yyetin taziıne layık sayılqıasını murad edi~ 

' yor. 

İkinci manaya göre ise asır gerek Kureyşe, gerek sair 
kubllelere mensub olaın işsiz bir takım arapların Haremde, 
yahut sair mahallerde toplanıp' gıybet ( ded1küduculuk, fas
~:allık) gibi, ötekini berikini tnaskaraya_ almak için hiç 
faydası olmayan şeylerle uğraştı,kları zaman o1duğıu iç)in, 
~i h in lerde bu· zamanın fena bir zaman olduğu, şeırden başka 
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bir işe yaraanadığı zanm iyice yer etmişti.· İş;tıe Cena!hı 'Hak 
bu fenalığın zamanda olmayıp kendilerinde olduğunu; yoksa 
o zamanın yerleri, .gökleri yaratan Halika~ cayi kasem olacak 
dreeoelerde şeref sahibi· bulunduğunu, onun iÇin· bu V'akıti, o 
vaktin şanına yakı.şacak su11eıtte yaşamak; ulvi işlerle geçir~' 
rnek, kötü işler yüzünden uğrayacakları ziyandan bu suretle 
kur'tulmak lazım geleceğini beyan buyıuru:yor. 

Hüsran nedir? 

Asır kelimesi iki rnanadan hangisine alınırsa alınsın, bu
radaki kasem, Cenabı Hakkın bize irad etmiş olduğu bir ha
kikati belirtmek için varid olmuştur ki, o hakikat . de insa
nın büsran içirıde bıylunmasıdır. Bu bir haberdir ki, tekide 
rniUhtaçdır. Zira ha1kın bir çoğunun z;annına göre bu Surede 
istisna edilen a'rnalin, ahvalin haricinde öyle iş1er vardır ki, 
hiç de büsranı :rqucip değildir. Haıtta bunlann inanışına göc 
re İman saadeti. denil~n, fazilet denilen kay:l'tlavdan varestte 
ka1fuak; fikir hürriyeti, fiil hürriye:ti narnı. altında hiç bir 
fenalıktan, hiç bir fuhuştan geri \ç.almaırnak,: ukqada helaki 
mu ci b olsa bile, dünyada iı~fsin hiç bir. hazzını diriğ etme-, 
rnek ile olurmuş. Yine bu i.nan~şa göre milletler. içinde. öyle
leri varmış ki, ferdieri heveslerine kapılmak ihtirasbrına 

eSir olmakla ber~ber servet kazanmağa devam ettikçe kuv
vet ve kudret sahibi olmak iç~n 'her çareye baş vurdukça 
rnes'ud olmaktan geri ka1rnıY,orlarmış!.. İsıter bu aldanılar 
iman etsi:ı;ıler, ister etmesinler, ister doğru dürüst işler iş
lesinler, ister işlemesinler; isıter birbirlerine hakkı, sabrı 
tavsiye· etsinler is•ter etmesinler, rniilsavi imiş!.·.· · · 

. Bu. ~annı beısleyenlerin sayısı her va:kıt ve her yerde sa
yılamıyacak derecede çoktur . 

. :Fakat Kur'an-ı Kerim'in telakkisine göre bu hattı hare" 
ket, büsrandır (ziyandır). «Husr» lugatda dalal, helak, nok- · 
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san manalarma gelir.. Yapmış olduğu işin insana getirdiği 
her şer, huısurıdur. Hü:sran ve hasaret de bu mariayadır. 
Zira insan o işile bir faide peşinde koşuyördu. Halbutki neti
ce böyle zuhur etmiyere:k sa'yı kendisini isıtediği:nd<im mah
rum bıraktığı, bilakis çekindiğini başma getirdiği için hüs
rana uğruyor. Yani maJkisadı.Yo-ltında dalale ·('sapıklığa) uğra
mış, nefsinin arzusunu tatmin hususunda nokisanlık gösıter

niiş, fakat peşinde koşaflken yorgunluğa uğramış oluyor. Sa
na elem veren seni ·ınahruın bırakan, · canınlin sikıntıya uğ

ramasına, kalbinin ıztırap duymasınc:ı sebep olaiı her şey 
aradığın zvek için bir noksandır. 

Seın kaLbe huzur verecek, maişetini refaha kavuştum· 
cak bir iş işler de ibilakis ıztıralba düşer'sen; kasıdında dalala, 
sa'yinde hüsrana uğ.ramış olursun. Ayetdeki hüsran ise -mut
laktır. Dünyevi veya uhrevi kaydile mukayyed değildir. Su
rede anlatılan vasıfları hah oln1ayan her mükellef için ge
rek bu fani hayatta, gerek onu takib edeoek- b~a.ki haya1ıta·. 

hüsnindan ·bir hisse vardır. Zira yukarda söylediğimiz gibi 
sure Mekkid!r. Mekki surelerdeki hitap ise bir çok· ayıertler
de umumidiL 

İman nedir? 

Bu suredeki iman da mutLakdır, ve hiç bir şey ile my-_ 
kayyed değildir. Bun.unla beraber mu]ıatapların anladığ~ 
manadadır. İmanı, umuma karşı hitaba en, mülayim şekilde 
tarif . için' şöyle deınelidi~: İ~an, nefsin hayır ile şerrin, :fa
zilot ile reziletin arasındaki farkı yakinen anlaması, . bu v.ar
lı.k alemi üzerinde hayra . razı olan, laki~ şerre razı ~~Lma-, 
yan, fazileti is;teyen, l~kin rezileti istemeyen mutlak: bir 
vücudun nigehıban olduğunu yine o itminan . ile bilmes~ 
mahlukatı arasından dilediğini esrarı ilahisind:en bazısına 

mahrem ederek bu mümtaz in~anları, sair insanlara do~ru. 
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yol göSitermek, kalplere fasid hevesierin ve ihtiraslarıiı misli 
girebileceğini, akıllara sağlam. delillerin her yol ile erişebile
ceğini bitdirırnek, vazifesi ile mükellef tUJtmuş olması da o 
vaoibül v1ücudun ralbırnet eserleriden olduğuna itikad etıı:ne
sidir. ·Ta iki be:şer, o sahih deliilere yöndsin. o tarik ile ken
disine telkin altınari hakikailan iYi karşilayarak kabul" eF 
sin, kalbinde fasid hevesiere karşı açık duran m~nfezleri ka
pasın, o gibi fasid ihtirasların ile:Dde · beklenilecek sirayetine 
karşı -da kat' i ·eıbedi bir aiim ile, müdafaada bulunsun. 

Yoksa iman, UffiUı.ı."lliyetle sanıldığı gibi aklın vicdanın 

dalıli bulunmak·sızın sırf taklitten ibaret olduğU halde ka
Qııl_ olunan ınücerred ma,ıhi:yet değildir. Bu çeşit iman, pey
gÇhl)Jberlerin peygamıberliğini gerçek say:mış bir çok millet
leri hüsrandan kurtaramaıı:ı;ııştır. · 

Asıl imandan maksat, ruhun itminanına, ruhi kuvvetle
rıin itikadları benimsernesiine bağlı olan .imandır. «Müminlcr 
~cak o kimselerdir. ki Allalıa ve peygamberine inanmış, son
ra hiç . bir veçhile şüpheye düşmemiş, Allah yol~nda m~llari
le, canlarile savaşnuşlardır. İşte gerçek kimseler bunlardır.» 
ayeti bu hakikati apaçık anlatıyor. İnsanların, dünya ve ahi
rette ziyandan kurtuluşu bu imana bağlıdır. 

İnsanların babalarından işite:r:eık: öğı:iendiği, bir müslü
man çocuğunun manasını, mahiyetini anlaıİıaksız.in diline 
doladığı, haınıiyet sevkile müdafaasma kaL.k:'ıştığı imana ge
lince, bunun Allah nezdinde. hiç bir değeri yÖ.ktur. Çünkü, 
heJ1hangi dine mensup bir kimse, bu şekilde yetişir; Allah 
nezdinde ka:bul olunan irn.an, ancak :ruhun o itininanıdır ki,. 
ruh onun sayes.inde ulv'i: bir cevherin · içine sindiğini his-se
der. Kalbin o it:iıkadıdır ki kalp içindeki mevıkiini yine kalp 
takıdir eder. Ruhu, hakiki ·hayata kavuşturan ruhu kemale 
yÜkseltecek her şeıyi hazırlayan iman, bu türlü imandı~r. İ
man olmadığı halde iman dedikLeri şeıy ise, ruhlan · tahrib 
eden, insanları felakete sürükleyen bir bıaş belasından baş

ka biT şey değildir. 
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A'mali saliha nedir? 

Süredeıki a'mali saliha'ya gelince aıkli selimin reddetır.e· 
diği o hayırlı işlerdir ıki, herkese faydası dokunur, herkesin 
menrfaatile1 h:errnahenk olaraık yapılır. Bunların bir bsmı, 
bütün mahlUik'aıtma her türlü hayır ve ·iyiliği 1ütfeden Allaha 
karzı arzı şüıkranı ifade eder. Dinin emrettiği i!badetler gi
bi. Bir kısmı da hayır yolunda malını feda etmek, muihtaç 
olanlara yardım etmek; yahut verilen hükümim-de adaleti 
gözetmek, her hangi bir kimsenin zulme uğramasına jm. 
kiin vermemek giıJı,,i bir takım iyi hareketlerdir. Bir kısmı 
da emanet gibi iffet gibi, insaf gibi, ihlas ve muhabbet gibi 
güzide sıfaıtların asıl kaynağından sadır olan faziletlerdir. 

Demek kıi isıter bedene bağlı bir zahiri hareket şeklin
de tecelli eden, ister ruha ait bir batıni vasıf şeklinde göze 
çarpan her şey a'mali saliha cümlesindendir. Nefis müca
hede ile a'male alıştırılırsa, a'mali benimser ve bunları iti
yad eder. Dinin emrettiği hükümler bu a'mal çevresi için
dedir. Onun için kendilerine peygamber gönderilmeyen 
milletierin akıl yolile keşfettikleri faziletler de bu a'mal sı
rasına girer. A'mali salihanın öyle esaslan vardır ki, bütün 
insanlarca kabul edilmiş ve hepsi tarafından tanınmıştır ve 
onun için bunlar üzerinde ihtilfıf vuku bulmaz. Bu yüzden 
bu eşaslar Kur'anda «maruf,, diye bahis mevzuu edilir ve 
zıdlarına da münker denilir. Yani, «maruf» olan esaslar ak• 
li selimin kaıbrtıl. ettikleri, «münker>> olanlar da onun red 
ve inkar ile karşıladıklarıdır. 

Tevası nedir? 
Tervası, iki şahısdan birinin diğerine bir şeyi tavsiyede 

buluninasıdır, Sure:i şerife, müminlerin birbirlerine hakkı 
tavsiye ettiklerinden bahsediyor. Hak, batılın mukaıbilidir. 
Manası hemen herkesee malum olmakla berabeı;, insanla
rın çoğu bu manayı cüziyata hamlederek yanılırlar. Mese· 
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la içlerinden biri kalkarak ba:tıl olduğu ap aşikar olan bir 
batılı, hak suretinde telakki etmek ister. Eğer suredeki hak 
kelimesi tavsiy;e eden adamın telakkisine bağlı olmak la
zım gelseydi o zaman ınıana şöyle oluDdu: «Her biri arka
daşına hak olduğuna . inandığı şeyi tavsiye eder ve o tav-

. s iye .. ettiği şeyi kabul erilmesini i,s;ter.» Halbuki birinin hak 
olarak tanıdığını ve tavsriye ettiğini bir başkasının ayni şe
kilde tanıması ve onun hak olduğuna kail olması beklenmi
yeceğine göre o takdirde rtevası, münakaşa ve mücadeleye 
yol açar. Ayeti keııimenin istediği bu de~ldir. Onun is,tediği, 
iki şahısd'ln her birinin diğerinde, hak olduğuna inanmış 
olduğu şeyi araştı:rımayı tavsiye etmesi, onu hakkın delille
rini bulmağa ve asıl hakka varırnak iç,in çalışıp çabalanıa
ğa teşvi,k etmesidir. Şayet hakikı tavsiye eden adam, muhata
bmm yaptığı araştım1ada sapıttığını görürse delil ikame 
ederek onu doğru yola çeviııecek, onun istidlalde taksirini an
larsa onu ikaz edecek, işler:in iç yüzüne nüfuz etmeksizin dış 
yüzünde kaldığını his ederse iç yüze nüfuz etmesini sağlaya
caktır. Fakat bu vazife yalnız bir tarafa ait değildir, iki taraf 
da birbirine . karşı ayni vazifeler le ın:ükelleftirler, ve tevasının 
manası budur. 

Hakkı tavsiye : 
Birbirine hakkı tavsiye etmek a'mali saliha çevresı ıçm

cledir. Onun ayrıca adile, sanile zikrolunmasmdan maksat, 
hakkm şanmı yükseltmek, onun başlı başına bir kurtuluş 
osası olduğunu anlatmaJkhr. 

Hakkı tavsiye eden bir a.damın kendi vasiyertİ ile amel 
etmese de bu vazifeyi yapmakla kurtulmuş olacağını ve 
kurtuluşun yalnız tevasiye bağlı olduğunu sanması yanlış

tır. Çünkü «hakkı tavsiye eden kimse» den maksat, «hak 
iizere olan ve hakkı tavsiye eden» dir. Zaten başkasına bir 
şeyi tavsiye eden kimsenin, o şeyden en büyük payı almış 
olması gerektir. Y oiksa bir işi layıkile yapmayan ve layı,kile 
yaptığı bir ta,rafından belli oLmayan kimse nasıl olur da 
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başkalarını o işi yapınağa davet eder, yahıuıt davert etse de 
muvaffak olabilir? Kendileri müniker olan şeylerıden çeik'in
medikleri halde insanları «maruf» olan (makbul ve makul 
ola.n) şeylere sevk etmek isteyenlerin, muvaffak olmaları 

şöyle dursun, insanları vardırmak .isıtediıkleri gayıeden büs. 
bütün tiksindirirler. Kur'an-ı Kerim,. ıise zıiyandan kurtuluşu 
evvela herıkesin haık üzerinde olmasına, sonra o hakkı tav
si:ye etmesine bağlamaktadır ve işin doğrusu da budur. 

Sabır nedir? 
Sabır ise bütün güzide ahlakm ana kayna~ıdır. Kur'an-ı 

Kerimde yetmiş yerde zikrohmması, değerinin büyüklüğünü 
gösteren bir delil olarak iraıd edilir. Fakat bu sayıyı ileri 
sürmek okadar büyük bir fayda temin etmez. Bize lazım 

olan nokta, Hak Buyuruğunun bu fazileti öğere:k sabırlı 
kimselerin mutbka muvaffak olacaklarını, mutlaka mura
da ereceklerini müjdelemesidir. 

Sa'bır, ruhun o kudret kaynağıdır ki haık yolunda cia
yanılması güç olan bütün mihnetlere katlanmak, nefsin hoş
lanmadığı bütün meşakkaltlere göğüs germek ancak onun 
sayesinde mümkündür. Bütün beşeri meziyetlerin kemali, 
bu meziyete bağlıdır. Bu seeiyeden mahrum olmak, yahut 
bu kudret kaynağından istifade e:dememek, bir insan için 
en büyük felakettir. Fertled, bu baıkıından zaafa uğramış .o· 
lan bir milletin, her şeyi zayıf olur ve bütün kuvvet kaynak-
ları tiikenir. 

Bunu bir misal ile izah edelim : 
Milletierin birine bakıyoruz, onu iliı:n baıkımırıdan ge" 

ri görüyoruz. Sebeıbi nedir? Cehalet ile pençeleşmekten ve 
onu yenerek ilim ile aydınlanmak için uğraşmaktan yüz çe· 
virmektir. ilim sahibi olmak ise uzun uzadiye çalışmağa, bir 
çok sıkıntılara göğüs germeğe bağlıdır. Bu çalışma~ı ve btı 
gayreti göze alamıyanlar, yani cehalete karşı savaş açınağa 
dayam:ını.ıyanlar, n;ıükallitHkle iktifa ediyor ve karanlık' için· 
de yaşıyorlar. Bunlar «sabır» faziletinden mahrum insanlar~ 
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dır. Bunlar ilim yolunda hiç bir meşakkate göğüs gennemiş, 
hiç bir gayret sarf etmemiş oldukları halde geçmişierin gay
retlerine kuru saygı gösrter:rnekle, onların gece gündüz çalış
mı,ş oldıuklarrım anrmakla kendi harekertsizliHeırinin, gay
retsizlikleırinin kusurunu örtmüş olacaklarını sıanıyorilar. 

Halbuki bunlar, geçmişl~rine karşı hakiki 
1
" saygı beslemiş ol

saydılar, onları kendilerine rehber sayarlar, onların tuttuk
lan yolu tutarlar, araştırma yolunda katlandıkları yorgunluk
lann bir kısmına olsun katlanırlar, elhasıl onlar gibi çalışırlar, 
çabalarlar, onların varamadıkları şahikalara rtırmanırlar ve 
böylece sabr dediğimiz o yüksek meziyeti haiz ilcimseler ol
duklarını isbat ederlerdi. 

Milletleri bırakarak, fertlere bakalım: 

Fertler içinde ö:)rleleri vardır ki, bir şeyler öğrenmek 
için çalışır ve öğrenir. Fakat öğrendiğini başkalarına öğreıt

meğe takat getirmez. Yani sabredemez. Böylesi harokında 
verileceık hüküm onun sabır faziletinden ma:hııum olduğu
dur. 

Yahut bir talebe, mektehine bir sene veya iki sene de
vam eder, sonra tahsil güçlükleri yüz gıöıs:terecek ders~i bıra

kır, yahut okuıduğunu anlamak hususunda gevşeik davranır, 
ya:hut babası tc.vhsil masrafını kısmak isteyer'ek oğlunu ken
disi için daha karlı saydığı başika bir işe sürükler, oğlu da 
ilim peşinde koşmaktan vaz geçerek cehalet yoluna dalar. 
Bunların hepsi sabır ve sehat faziletinin zaafından ileri ge
len kötülüklerdir. 

Tamahkar bir adamın bütün işi gi.icü malını tutmak 
ve elinden çıkarmamaıktır. Böylesi, bir çok hayırlı işler kar
şısında kaldığı halde hepsinden yüz çevirir ve hiç birine de 
yardım etme:k istemez. Böylece vatarıına ve mill~t:ine zul
n:ıetmlş, milletini hor gör:müş olur. Bu adaımın elini bağlı

yan sebebi araştıracak olursak «Sabr» ındaniki zaaf derhal 
göze çarpar. Çünkü bu adam vahimesinde dolaşıp günün 
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btrinde üzerine çökmeıkle kendisini tehdid eden zatu
retin korkunç hayaline karşı duracak derecede bir sabr'a, 
bir metanete malik olsaydı, kendini bu hırstan kurtarır ve 
milletine mutlaka faydalı olurdu. 

İsrafa dadanan bir adam, keyfi uğrunda bir çok şeyler 
heder eder. Hevesine baş eğen bir adam, türlü türlü kepazelik
lere dalar, nihayet günün birinde van yoğu biter, hali fenala
ŞJr, eskiden itibar sahibi olduğu halde sefalete uğrar. Bütün 
bunlara uğramasının sebebi, nefsanı hava ve heveslerine mu
kavemet göstermemesi, yani sabredememesi, kendini uçurum
lara ~varlanrtıaktan alıkoyamamasıdır. Bu adam, nefsanı te
mayüllerine karşı sabır ve metanet göstermiş olsaydı hem ser
veti elinden gitmez, hem kendisi de bu felakete düşmezdi. 

Elhasıl bütün rezaili saymak, hepsinin asıl sebeplerini 
araştırmak istemiş olsak, ya sabrın zaafında, yahut yoklu
ğunda karar kılarız. Bütün faziletleri de sayacak ve faziletle
re kan ve can veren kaynağı araştıracak olursak yine sabr'-<t 
varırız. 

Mevkii bu derece yüksek olan bir fazilet, Hak Buyuru
ğunda anılmağa liyakat kazanmaz mı ? 

Hak, ilmin medarı hayatıdır. İtminan onunla hasıl olur. 
Ve akıl, onunla yakın sahasına varır. Sabır bütün faziletleri 
faaliyete geçirir, bütün kötülükleri def eder ve bütün iyilik
lere varlık verir. Bu kadar kıymetli iki esas, insanlarm başa
rabilecekleri en değerli işler arasında, herhalde en fazla anıi
mağa layıktır. Çünkü herkesin dikkatini bunların üzerinde top
lamak, ve herkesi bilhassa bu iki esasa tutuninağa teşvik et
mek bu sayede mümkün olur. 

* * * 
Şimdiye kadar verdiğimiz bu izahat, Surei celidede bahis 

mevzüu olan bütün esasları kısaca belirtmiş, ve insanlar için
, de büsrandan kimlerin kurtulmuş olduğunu açığa vurmuştur. 

Bizim beyan etmiş olduğumuz manaya göre iman, insan 
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ruhunun o tavrıdır ki insan, bulunduğu fena halden kurtul
mak için o tavra (o teldmüle) yükselmiştir. 

İnsanların nefsi, şehvetlere düşkünlük bakımından, hay
\ eınlar gibidir. Bir farkı, geçmişteki bir zevkini hatırlamak, 
gözönüne getirmek, gelecekte cluyacağı bir hazzı tasavvur ede
bilmektir. Bu yüzden ülfet etmiş olduğu lezzetleri elde etmek, 
istikbalde onları kat kat sağlamak için gösterdiği hırs, hayvan
ların hırslarile ölçülmiyecek derecededir. Her nefis, hevesleri
nin ve hırsiarının gözettiği zevki elde etmek için kuvvetlerini 
kullanır. Beşerin her ferdi kendisi için lezzetli, yahut faydalı 
tahayyül ettiği her şeyi elde etmek, nahoş, yahut muzur say
dığı bir şeyi mahvetmekten başka bir şey düşünmezse, bun
dan büyük bir fenalık tasavvur olunabilir mi ? Çünkü bu tak
dirde arzu ettiği bir şeyi başkasının elinde görünce onu gasb 
için hücum edecek, yahut kendisi için muzur saydığı şeyi or
f[tdan kaldırmak için saldıracak. 

Bir saldırganın tecavüzünü önlemek için, hücuma uğrayan 
şahsın kuvvetinden başka bir engel yok. İçlerinden biri de hay
rm, yahut şerrin, faziletin yahut reziletin aslına astarına inan
mıyor. Herkesin nazarınd(a hazzı : hoş veya faydalı gördüğü 
şeyden ibaret. Ama o şey başkası için fena, yahut muzur ol
muş, kendisince müsavi. 

Beşeriyetİn hayır ile şerri ayırt edemediği devrini tasvir 
eden bu vaziyet, hayır ile şerri ayırt edernemenin ne büyük 
bir mahrumiyet, ve ne büyük bir felaket olduğunu vuzuh ile 
belirtmiyar mu ? Bu vaziyetİn en büyük hüsran olduğu aşikar 
değil midir ? 

Hayr ile şerri ayırt etmek esasına, şuuru lahak olmayan 
her ferdin dalaletten, kötülükten hissedar olması pek tabii ol
duğu gibi fıu ferdin diğer fertlerle olan muamelatında haksız 
davranacağı da muhakkaktır. Ama bu fert hayr il6 şerri ayırt 
edebilirse vaziyet değişir. Başkasına vereceği ezanın kendisine 
de eza getireceğini anlar. Git gide bu yüzden vicdan azabı duy
mağa başlar. 
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Fakat hayr ile şerri ayırt etmek kafi değildir. Beşeri'kur
taracak kuvvet, her bir hareket ve her bir amel kendisine mün
tehi olan o fevkalhayal kudııete, o saltanatı kahireye iman et
mektir. Çünkü O'na iman etmeyen, masivanın O'na müsahher 
olduğunu anlamayan insanın gözü kör, basireti aksak,' vehmi 
bijyük ve güvendiği her şey sarsaktır. Böylesi, karşısında gör
düğü kuvvetlerin her birini, mevcudiyetinin kaynağı sanar, 
onun kendi hayatı üzerinde müessir olduğuna zahip olur; Se" 
bebini anlamadığı bir şer kendisine isabet ederse o karşılaş
tığı kuvvetlerden birini sebep olarak tahayyül eder, yahut 
emeği olmaksızın kendisine bir hayr isabet edecek olursa va· 
himesi o hayriçin körü körüne bir kaynak icad eder. Bu yüz
den nazarında ilahlar çoğalır, her şeyin sebebini araştırmak 
ve bulmak yolu yüzüne kapanır ve bunun neticesi olarak· ha• 
yatma ait bütün işlerde güvenilrneğe layık olmayan şeylere 
giivenir durur. Bu ise putperestliğin alabildiğine inkişaf etme
sine, beşer aklının bu yüzden bozulduik:ça bozulmasına ve in
sanlığın büsrandan hüsrana uğramasına sebebiyet verir. 

Fakat gördüğümüz bütiin kuvvetlerin bir kuvvetten sadır 
olduğuna, o kuvvetin de bir iradenin idare etmekte olduğu ni
zama tabi olduğuna iman eden kimse, karşılaşacağı haynn, 
yahut şerrin sebebine vakıf 0luncaya kadar araştırmalarda 
bulunmak ister, yahut işi mukadder esbaba vardırmak her akıl 
için vacib 'olduğuna itikad eden insan, şüphe yok ki, bu dala
lin şerrindenemin kalır ve kainatta mevcut olan eşyanın hep
si de gözüne müsavi görünür, cümlesinin bir Allaha ait olup 
bu hususta hiç birinin diğerine karşı bir· imtiyazı olmayaca
ğını, ~rada bir fark varsa hususiyeder itibarile olacağım ya
kinen anlar, bu sayede kalbi her bakımdan sükunete kavuşur, 
birti~ne inandığı Allaha karşı itimadı antarak a'mal ve efalin
de .O'nun ezeli. kanununu asmaz, esbab ve müsebbibatın tabi 
olduğu nizarndan ibret alar~k huzur ve itminin içinde yaşar, 
kudreti İla'iye hakkında anlayabileceği. mertebeyi anladıktan 
~onra hiç bir şeyden korkmaz olur. 
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Bu yüksek hikmetin insanlar arasında doğru yolları gös
terecek, şek ve şüphe perdelerini açarak müjdeciler ve p~y
gamberler zuhurunu icap ettireceğine inanmayan, o güzide yar
iıkların peygamberliğini teyid eden deliliere karşı göz yuman 
insan; bu mürşitlerin irşadından istifade olunmaksızın elde 
edilmesi güç, yahut büsbütün imkansız bir takım bilgilerden. 
hakikatlerden mahrum kalır, hayatı meselelerin bir çoğunu 
anlayamaz, efalinin çoğunda doğru yolu göremez, hayra ça
lışmak isterken şerre düşer, menfaat ümid etti~i yerden zarar 
görür. Acaba bundan büyük bi;r ziyan olur mu ? 

Fakat Allaha karşı imanını, şu bizim beyan ettiğimiz tarz
daki imanını kaybeden adamın giriftar olacağı hüsranın ilk 
derekesi, kuclret ve azemeti bütün varlık alemini sarmış olan 
Karliri Mutlak'a tam itimattan doğan azİm kuvvetinden mah
rum olmasıdır. Mahrum olacağı nimetin en hafif derecesi de 
rüçlüklerle karşılaştığı zaman ruhun en büyük desteğinden 
uzak düşmesidir. Uğrayacağı ziyanın en na.çiz mertebesi ise 
türlü türlü hava ve hevesler arasında şaşkın kalarak yönelece
ği doğru yolu gösterecek bir rehber bulamaması, içinden çıka
rnayacağı karanlıklara düşmesidir. 

Bangi mahrumiyet bundan daha büyük olur ? 
Fakat bu mahruı:piyet fertlere has değildir. Çünkü millet

let:: de fertler ,gibi bu mahrumiyete uğrarlar. 
A'mali saliha (yararlı işler); en çok, sağlam inana bağ

lıdır. Bununla beraber halk içinde şu zannı da besleyenler 
var: Güya, iman, ef'ı;tle tesiri olmayan, batında kalan bir ha
yali, bir tiıücerred mahiyeti ifade eder bir kelimedir! Yahut 
bir şahsın kendini diğerinden ayırt 'etmek üzer~ edinmiş ol
dı,1ğu itikaddır. Bir müslümanın muvahhid olduğuna, Hazre_ti 
Muhammeclin ümmetinden bulunduğuna itikad ederek. sair 
diniere bağlı olan kimselerden kendini ayırdığı gibi! Yahut 
bir .dine mensup olup herkes gibi o dine ait olduğu sanılan 
her şeye itikad etmekle beraber kendini o dinin muktezasınca 
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harekete mecbur görmemesi gibi ! Böylp bir iman, sahibini 
hüsrandan kurtaramaz ! Şüphe yok ki büsrandan kurtulmak 
için a'meli salih (yararlı iş ve hareket) l~zımdır. Bu yararlı 
i; ve hareketlerin ne olduğunu yukarda anlattık Bunları ih
mal edenlere, gerek dünyada, gerek ahirette yüklenecek ziyan 
kadar büyük ziyan tasavvur olunamaz. Hüsrana bu manayı 
verdikten sonra, o imanı kaybedenierin ve yararlı iş ve hare
ketleri terk edenlerin de hüsran içinde oldukları tavazzuh eder. 
Cünkü ayeti kerime müminlerden olmayan ve yararlı işler iş· 
lemeyenlerhı hüsran içinde olduklarını, ap açık bildiriyor. 

Bunun ise hangi zamanda, hangi mekanda olursa olsun, 
hangi hal üzere bulunursa bulunsun, bütün beşere şamil oldu
ı~unda şüphe yoktur. 

* * * 
Surei celilede milletierin de, fertlerin de ziyandan kurtu

luşunu temin edecek iki esas (iman ve a'mali saliha) zikrolun
duktan sonra iki esas daha varid olmuştur ki, bunların her bi
ri fertlerin .el birliğile gerçekleşir. Bunlar, birbirine hakkı tav
siye etmek, birbirine sabrı tavsiye etmek ! Tek fet"t, bunları 
tek başına eda edemez. Çünkü «birbirine tavsiye» ancak mü-
1\;'addit şahıslar tarafından yapılabilir. O halde sayıları ne ka· 
dar çok olursa olsun, milletin fertlerinden her biri . tanıdığı 
sair fertlere hakkı talep ve iltizam ile, her işte sabr ve meta
net dairesinde hareket ile vasiyette bulunroadıkça büsrandan 
kurtuhış yoktur. Eğer tek bir şahıs bu vazifeyi ,ifa eder ve baş
kasına vasiyette bulunur, lakin başkaları onun · ifa ettiği bu 
\ azifeden geri durursa cümlesine behemehal dünyada hüsran 
gelecektir. Zira bir milletin en büyük kısmı haktan, ve herkesi 
hakka çağırmaktan yüz çevirir ve kalplerdeki sabır ve meta
net zaafa uğrarsa, şüphe yok ki, o millet batılın istilasına uğ· 
rar, o milletin azmi körleşir, hali fenalaşır ve böylece kendisi 
izrnihlal uçurumunu boylamış olur. Dünyada bu böyledir. Ahi-

. r ete gelince, orada ziyan, yalnız vazifesini yapamayana, yahut 
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kendisine hak ve sabır tavsiye olunduğu halde bu tavsiyeyi 
dinlemeyene ve kabu"I etmeyene ait olur. Eğer tavsiyede bulu
naı:ı adam, sözünün dinlenmesi için mühtaç olduğu vasıtala
n elde etmez de muhatabının ademi kabulü kendisinin nasi
hat hususunda tuttuğu yoldan ileri gelirse, yani o nasihatları 
başka bir suretle anlattığı takdirde kabul etmesi ümid olu
nursa o zaman ahiretteki büsrandan onun da hissedar olması 
lazım gelir. 

Kötülüklerin alabildiğine yayıldığını gördükleri halde ağız
larını açmayan, kötülüklerin önünü almak için hiç bir hare
kette bulunmayan bir millet hangi kurtuluşa layık olabilir. 
Kötülükler ise fertlerin bozulmasına ve milletierin çökmesine 
&ebep olur. 

Birbirine hakkı tavsiyeye, birbirine sabrı tavsiyeye iki 
e->as dahil oluyor ki, biri marııfu emir, diğeri münkeri nehiy
dir. (Marufu emir, iyiyi, doğru~, gıi.i,zeli is,temek, mün:l}eri 
nehiy kötüyü, batılı, çirkini yasak etmek). Zira hak ile vasi
~ette, hakka davette bulunan adam batıldan nehiy etmedikçe 
bu vazifeyi tamamile ifa etmiş sayılmaz. A'mali salihanın (ya: 
radı işlerin) güçlüklerine sabr ile tavsiyede bulunan adam 
a'mali rezilenin (rezil ve kötü işlerin) kötülüklerini, güzel iş
lerin bırakılmasından husule gelerek neticeleri anlarnaclıkça 
ve göstermedikçe maksada varamaz. Fertlerinden her biri elin
den geldiği derecede bu farzı eda etmeyen bir millet için dün
ya ve ahirette ziyandan kurtulmağa imkan yoktur. 

Hi.lsrandan (ziyandan) lmrtulmak isteyen her millete şu 
farzı eda etmek vacibdir. O da: Hayrı tavsiye etmek, şerden 
korunmak, yahut birbirine hakkı, birbirine sabrı tavsiye et
mek. ~-- ' 

Şayet bir millet ahlakça uğradığı alçalmalar yüzünden 
hayr namına, hak narnma vuku bulan tavsiyeleri kötümsiyor, 
yahut herkesi hayra davet etmek hususunda gevşeklik gös" 
termeyi tercih ediyorsa bu hal o milleti dünyada zillet, esaret 
ve izmihlale, ahirette azaba sürükler. 
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Bir millet bu yolda gevşeklik gösterdiği halde onun islah 
edilemiyeceğine inanarak ortalıktaki fenalığa yalnız kalben 
buğzetmek suretile, dünyadaki büsrandan olmasa bile, ührev] 
I:üsrandan kurtulacağına kail olmak, hiç bir kimse için caiz 
olmaz. Gerçi bugünkü müslümanlardan bir kısmı, bilhassa din · 
2limleri buna zahib olmaktadır. Fakat bu zehaplarında pek 
büyük hata ediyorlar. Çünkü bunların vazifesi, kendilerinden 
yüz çevrilse de, başka m .. yapılsa da, halkı irşad etmek ve zi· 
yandan kurtulmanın yolunu göstermektir. Onun için bu vazi
feyi başarınaktan kaçınınağa imkan yoktur. Şu var ki gerek 
Ulemaya, gerek ülemadan görüneniere bu vazifeyi eda için ha
lin, zamanın bütün icaplarını, her milletin hususiyetlerini na-
7arı dikkate almaları, söz söylemenin usulünü öğrenmeleri, 
söz söyleyebilmeleri için milletierin tarihini, milletleri yüksel
tm ve alçaltan arnillerin mahiyetini.öğrenmeleri, ahlak ilmine, 
ruhiyat ilmine vakıf olmaları, elhasıl batıl fikirler akıllara na
sıl yol bulur, akıl ile hakkın arası nasıl bulunur, insanlar şer 
den nasıl korunur, hayra nasıl cezbedilir gibi bütün incelikle .. 
ri bellerneleri ve ona göre insanlara hitap etmeleri lazımdır 
Bunları öğrenmeden halka karşı söz söylerneğe teşebbüs ettik
leri takdirde halka bir şey öğretemiyecekleri için halkın veba
lini yüklenmiş olurlar. Bunların, aciz oldukillrını söylemeleri 
de bir fayda temin etmez. Zira bunlar dedikodu ile, elfaz mü
nakaşası ile o kadar vakit kaybediyorlar ki, kayıp ettikleri bu 
vakit, müsbet ilimleri tahsil etmelerine fazlasile kafi gelir. 
Bunlar da eski büyükler gibi ilim tahsiline çalışıriarsa Allah 
da onlara yardım eder. Halbuki böyle yapacaklarına lüzum
suz bir takım tahayyüllere dalarak vakit kaybediyor, sonra acz 
iddia etmekle vebalden kurtutmayı umuyorlar. Bunlar maze
retlerinin kabul olunmasını değil, başlarına bir belanın gel
mesini beklemelidirler. 

Biı beladan kurtulmak isteyenler, gösterdiğimiz tarzda ça
lışmalı, uğraşmalı ve bu sürenin anlat<tığı dörıt ıesıasa sarılma
lıdırlar. Çünkü bu dört esas, insanların bahtiyarlığını tcınine 
kafidir. 
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FETIH SURESI'nden [3] 

Bismi'IIahi'r-Rahmani'r-Rahim 
Huvellezi ersele resulebu hi'lhuda ve dini'l-hakki li yuz. 

hirehu ala'ddini kullihi ve kefa bi'llahi şehida. 

MEALi 

«Öyle bir Hakimi Ezelidir ki: islamı bütün diniere galip 
çıkarmak için, peygamberini hem irşad, hem dini hakkı telkin 
vazifesite göndermiştir. Buna şahit ise, Allah yeter.» 

TEFSİR 

Hak dini olan İslamın bilaistisna bütün diniere galip ge
!çceğini, bir gün gelip, yer yüzünde mutlak hakim kesileceği
ni, Hazreti Allah, bize bu ayeti celilede vaad ediyor, hem vaad 
ile de kalmıyor, bu vaadin kat'iyetine, zatl kibriyasını şahit 
fi;Österiyor. 

'' Nr:: büyük vaad, ne muazzam teyid! 

Müfessirlerden bazıları bu ayeti kerimenin yalnız ~önde
rildiği zan~ana bakarak daha Mekkenin fethile bu vaadi İlahi
rün tahakkuk etmiş olduğuna kani oluyariarsa da bizim bu 

[3] Kur'an-ı Kerim'in 48 inci Suresi dir. 29 ayet'tir. Burada 28 inci 
ayet'i inceleiimektedir. 
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kanaate iştirakimiz ancak dini hakkın galebesini, lakin kat'i, 
kaıhir bir galebesini görmekle ~kabil olabilir. 

Demek: vaadi İlahi henüz tahakkuk etmemiştir. Demek: 
İslamın mazisiinden daha çok parlak bir ist:iıkbal:i olduğuna 
iman ederek ona göre çalışmak en büyük vazifedir. Yoksa hem 
bir taraftan «Allah vaadinde asla hülf etmez; asla caymaz» 
ni.ealindeki ayetleri dilden düşürmemek, hem diğer taraftan 
böyle en kat'i vaadi ilahinin tahakkukundan meyus olmak, 
küfrün ve imansızlığın pek garip şekli olur. 

Bir riyazii fatinin dediği gibi «Bu din ya vahiddir, yahut 
sıfırdır. Kesir olmasının ihtimali yoktur.)) Dinin vahid oldu
g·una iman edenler, böyle iki de bir İsrail oğulları gibi : 
«Yoksa sizler kitabın bir kısmına karşı milmin de bir kısmı
na karşı kafir misiniz?>> itabına i1edef olınamalıdırlar. 

Müslümanlara ve gerçek müminlere düşen vazife, evvelı\\ 

Allahın vaadine kat'iyetle İnanmak, sonra bu vaadin bir an 
evvel gerçekleşmesi için ellerinden gelen h~r hizmeti başar
mak, her şeyden önce başkaları için fazilet örneği olmak, gay
ret ve ciddiyet nümunesi olmak, elhasıl Kur'anın emrettiği 

bütün güzide ahlakı yaşatmak ve hayatlarında canlandırmak-
tır. 

/ 



"' "' . HUCURA T SURESI'nden [4] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 
Ya eyyühe'n- nasü inna halaknaküm min zekerin ve ünsa 

ve cealnaküm şü'iı.ben ve kaballe li te'arefiı. inne ekremeküm 
inde'liahi etkaküm inne'llahe a'limün habir. 

MEAL İ 

«Ey insanlar, bilmiş olunuz ki, Biz sizi bir erkekle bir ka
dından yarattık; sonra, tanışabilmeniz için her birinizi asılla
ra, kahHelere ayırdık; Allahtan en ziyade korkanınız kim ise, 
işte AHalı yanında en büyüğünüz odur; Allalı sizin içinizi, dı
şmızı bilir.>~ 

TEFSİR 

BeiŞ vakit namazını Alery:hisselattü vesselam Efendimizin 
arkasında 'kılar, bu tertibi hiç bozmaz, bir siyah köle varmış. 
Günün birinde Efendimiz bu köleyi mescidde göremiyerek, ne
rede olduğunu sormuş. «Hümmadan yatıyor.» cevabını alınca, 
yoklamak için yanına kadar gitmiş. Aradan üç gün geçtikten 

[4] Kur'an-ı Kerim'in 49 uncu Suresidir. 18 ayet'tir. Burada 13 üncü 
ayet'i incelenmektedir. 



31 

sonra Resuli Muhterem Efendimiz Hazretleri kölenin halini 
sordurup son nefese geldiğini öğrenince tekrar bulunduğu eve 
uğramış. Hastanın vefatını müteakip cenazesini kendileri yı· 
l<:amış, kendileri defin buyurmuş. 

Gerek muhacirm, gerek: ensar bu va1kayı pek büyük bir 
şey olarak telakki etmişler. İşte onun üzerine surei Hucura
ta mensup olan bu ayeti ikerime nazil olmuş. 

Erkek ile kadından maksad Adem ile Havva'dır. Herke
sin doğrudan doğruya kendi anası, babasıdır, diyen müfessir
Jer de vardır .. 

(Şuub) Şa'bın cemidir. Şa'b kelimesini kütük lafzile ter
cüme edebiliriz ki silsile hususunda arapların saydığı altı ta
bakanın müntehasıdır. Bu tabakalar aşağıdan yukarıya doğru 
şu isimleri alır : Fasile, Fahz, Batn, Amare, Kabile Şa'b. Şa'b 
hepsinin aslıdır. Yani Kabile Şa'bdan, Arnare Kabileden, Batın 
Amareden, Fahz Batından, Fasile Fahzqan, ç:ıkıyor. Bunu bir 
misal ile göstermek lazımgelse denir ki: Abbas Fas>iledir; Ha
şim Fahzdır; Kusay Batındır; Kureyş Amaredir; Kinane Kabi
ledir; Huzeyme Şa'bdır. 

Ayeti kerime sarahaten gösteriyor ki : insanların asıllara, 
kabilelere ayrılması, nesepleri yekdiğerine karışmamak, her 
şahsın hüviyeti malum olmak içindir; yoksa babalarla, dede
kcrle tefahur için ( öğünmek için) değildir !. 
· Hasebin, nesebin hiç bir kıymeti olmadığını bildiren alıa

disi kerime pek çoktur. Haccetül vedadaki ihtarı Peygamberi, 
ümmetin kıyamete kadar hatırından çıkmamalıdır. 

(Allahtan en ziyade korkammz kimse,· işte Allah yaronda 
en büyüğünüz, en iyiniz odur.) tebliği ilahisi Kur'anda; bunu 
müfessir olan hadisi şeriflerin bir çoğu meydanda iken hala 
tanınmış bir adamın ahfadından olmayı medarı temayüz bi
lenler var! 

Ulemayi islam,iyenin en büyüklerinden olan Kınalı zade 
Ali Efendi merhum diyor ki : «İnsan, hatta Peygamber sülale-
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sinden olsa, asaZet davasiZe meydanı tefahüre atılmamalıdır. 
lira bu davayı isbat edebildiği takdirde bir şey kazanamıya
cok; çünki bütün şan ve şeref ceddi muhteremine ait olup ken
Jisi yabancı mevkiinde kalacak. Asaletini isbat edemediği su
rette ise; fazla olarak bir de yalancılık rezileti ni yüklenecek. » 

Ek~biri üm;ı:netten Mevlana Şah Nakşibende: «Silsilei ne
sehiniz nereye varır?» demişler. «Silsilei nesebile kimse bir 
yere vammaz!» cevabını almışlar. 

'· 



ABESE SÜRESİ'nden [5] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r~Rahim 

'Abese ve tevella 
En caehu'I-a'ma 
Ve ma yüdrike le'allehu yezzekka 
Ev yezzek)i:eru fetenfe'ahu'z-zikra 
Emma men isteğna 
Fe ente lehu tesadda 
Ve ma 'aleyke ella yezzekka· 
Ve emma men caeke yes'a 
Ve hüve yahşa JL)f).' 

Fe ente 'anhu telehha. 

[5] Kur'an-ı Kerim'in 80 inci Suresidir. 42 ayet'tir. Burada ilk on 
ayt'i incelenmektedir. 
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MEALi 

«Yanına a'ma geldi diye, yüzünü hem ekşitti, hem çevirdi. 
Nereden biliyorsun ? O belki salalı bulacak; yahut senden İŞİ· 
teceğini düşünecek de bu düşünmek kendisine faide verecek. 
Kimin güvendiği var da ağır davranıyorsa yüzünü ona dönü
yorsun; halbuki onun salalı bulmamasında sence bir şey yok. 
Diğer taraftan, kimin kalbinde Allah korkusu var da sana ko
şa koşa geliyorsa ona aldırmıyorsun.» 

TEFSİR 

Bu süre hazreti Hatice (Radıyallahü arıha) val1idemizıin ye
ğeni İbn Um Mektum hakkında nazil oldu. İbn Um Mektumun 

. bmi : kavli meşhure göre, Kays oğlu Amr, Um Mektum ise 
validesinin lakabıdır. 

Kays oğlu Amr a'ma idi; Bazıları anadan böyle doğdu di
yorlar; bazıları da sonradan olduğunu rivayet ediyorlar. Ken
disi ilk muhacırlardand:tr. 

Aleyhisselatü vesselam Efendimiz henüz Mekkede idi. Bir 
gün Kureyşin Utbe, Şeybe, Ebu Cehil, Abbas, Ümeyye, Velit 
gibi ileri gelenleri huzuru Peygamberıide bulunuyor, o da bun
ları imana getirmek için uğraşıp duruyordu. Çünkü bunlarla 
beraber bir çok kişi dapa müslüman olur, ümidini besliyor
Ju. Kays oglu Amr, Hazreti Peygamberin tam bunlarla meşgul 
olduğu bir sırada gelerek, efendimizin sözünü kesmiş : « Yare
sulellah, Allahın sana öğrettiği şeylerden bana da öğret.» de
miş; hatta karşısmdakinin meşguliyetinden haberi olmadığı 

için, bu sözü bir kaç kerre söylemiş idi. Öyle bir zamanda sö
zünün kesilmesi Aleyhisselatü vesselam Efendimizin hoşuna 
gitmediğinden mübarek yüzünde tabii olarak infial eseri görül
dü; bundan başka Kays oglı':ıfıa arkasını da çevirdi. Ayetlerin 
sebebi nüzullü bu vak'adır. 

Cenabı Hak Nebiyyi Muhteremine itab suretinde ihtar edi
) or ki : Bu zavallı adamın kudretsizliği, yoksulluğu sebebile 
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sözünü dinlememek, kendisinden yüz çevirmek doğru değildir. 
Evot, kendisi fakir, gözü alil; lakıin kalbi zeı:ııgin, içi uyanık. 
Senden işiteceği hikmeti can kulağile dinliyerek zaptede.:ek; 
o sayede cismini bütün menahiden (yasak edilen şeylerden) 
sakınacak; ruhunu her türlü mülevves batıralardan temiz tu
ta,cak. Yahut o hikmeti hatırlamak müstakbelde de, measiden · 
(suçlardan, günahlardan) azade kalmasım temin eylemek su
retile, biçarenin işine yarayacak. 

· · Beriki servet, kudret sahiplerine gelince: Bunların çoğun
da o uyanık, o hak tanır kalb yok. Başkalarının isiamma se
bep olacaklar diye, yani sırf mevkileri hatırı için kendilerine 
doğru dönmek layık olamaz. İnsanın kudreti hakikatta kalbi
nin uyanık olınasile, bir de hak kendini gösterince ona karşı 
inat etmiyerek inkiyat etmesiledir. Yoksa, para, mal, hasep, 
~esep, kabile, aşiret, hadem, haşem, taç, taht gibi esbabı aza
rnet bu gün var yarın yok, bir takım iğreti şeylerdir. 

Görülüyor ki, bu ayatı kerime ile Cenabı Hak ümmete 
edep öğretiyor. Hem öyle bir surette ki : Eğer biz o adaba sa
rılmış olsaydık, bu gün milletierin en büyüğü olurduk. Bu gün 
de bize düşen vazife yine bu edeb ve fazileti benimsernek ve 
bu şekilde harekete dikkat etmektir.· 



A • 

ŞUARA SURESI'nden [6] 

Bismi'llahi'r~Rahmani'r-Rahim 

Ve'ş-şu'arau yettehi'uhümü'l-gaviin. Elem tere ennehüm fi 
Iı:.ülli vadin yehimun. Ve ennehüm yekfılune ma la yef'alfm. il
le'Ilezine amenu ve 'amilu's-salihati ve zekeru'Ilahe kesiran 
ventesaru min ha'di ma zulimu ve seya'Iemü'l-Iezine zalemfı ey
ye münkalehin yenkalihun. 

'· M E AL İ 

«Şairlerin arkasından ancak sapıklar gider. Görmüyormu
sun ki, onlar her vadide dolaşıyorlar. Hem yapmadıkları şey
Ieri söylüyorlar. Yalnız, iman ederek amali salihada bulunan-

[6] Kur'an-ı Kerim'in 26 ıncı Suresidir. 227 ayet'tir. Burada son dört 
ayet'i incelenmektedir. 
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Iarla Allahı sık sık hatırlayanlar; bir de zulüm gördükten son
ıa intikam alanlar için söz yoktur. Zulüm edenler ise nasıl bir 
akibete uğradıklarını anlayacaklardır.» 

TEFSİR 

Bu ayetikerime sürei Şu'aranın sonundadır. 
Hakikat, her vadiye dalıp çıkan; yalancılıktan başka ser

mayei san'atı olmıyan; mevzuu tükendikçe ötekinin, berikinin 
namusuna hücum eden; herkesin harimi esrarını açmak için 
dilini maymuncuk gibi kullanan; bir mazmun, bir kafiye uğ
runda bin hakikatı, bin hikmeti kurban ediveren; bir nükte 
hatırı için, hatıra gelmiyecek rezaile ağuş açan bu serserilerin 
etrafında daima bir sürü kopuk dolaşır ki, bunlar o herzeve
killerin kustukları bezeyanları nimet iğtinam eder gibi iltikam 

· ederlerde gezdikleri yerlere saçıp dururlar!. 
İşte gerek bu mahiyetteki şairler, gerek onların yardakçı

ları, mensup oldukları millet için birer musibettirler. Evet, 
bunların sayısı, hüsranı içtimainin en sağlam ayarıdır. 

Din namına, a4lak namına, Allah korkusu harnma kalbin
de hiç bir his taşımayan; zulme, haksızlığa karşı ansamimir
ruh cuşa, huruşa gelmiyen şairler hangi cemaatte mebzul ise, 
Allah o cemaatin belasını verecek değil, vermiş demektir!. 

Öyle ya, evvela bir milletin ruhu, edebiyatında, eş'arında 
görülür. İçtimai ruhu yüksek olan bir milletin sinesinde bu 
gibi sefiller, türese de üreyemez. Saniyen efradı milletin içti
mai seviyyesini yükseltmek; bununla beraber, sağlam fikirleri 
beliğ bir beyanın tesiri safıirile kalbierde his haline getirmek 
ancak şairlerin vazifesidir. Bu vazifenin ihmali, milletin izmih
lalidit. 

İslam dini şiirin temizini makbul, murdarını medhul gö
rür. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Hazretleri eshabı kirarn 
içindeki şairlerin neşaidini dinledikten başka, devri cahiliyette 
yetişmiş söz erlerini de şiirlerinin kıyınetine göre takdir bu
yuruyorlardı. Hamasetteki mevkii erişilemiyecek kadar yük-
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sek olan Antara, kendilerinin anilgiyap mazharı istihsanı olan 
bir şairi bahtiyar idi. 

Hazreti Örnerin hafızasındaki şiirler biter, tükenir gibi de
ğil idi. Hatta Hazreti İbni Abbas (Ali derecesinde kudreti il~ 
miyesi, Ömer kadar mahfuzatı şiriyesi olan adam görmedim.) 
derdi. 

(İntisar) intikam almak manasmadır ki, burada hem hu
sus!, hem umumidir. Yani şair hücuma, taarruza uğrayan şah
sı masumun intikamını alacağı gibi, zulüm gören ebnayı mil
letini de seyfi lisanile müdafaa edecektir. 

(Zulüm edenlerse, nasıl bir akibete uğradıklarını görecek
lerdir) nazmı eelili Kelamullahın en mehip, en şedit parçala
rındandır. Teessüf olunur ki onu, aslındaki ruhu şiddete dair . 
bir fikir verebilecek surette nakletmek kabil değildir. Hazreti 
Ebubekir abdnamesinin sonunda bu ayeti celileyi irat eylemiş
tir. Cervdet paşa merhum Kısası Enihiyasında abdnarneyi ter
cüme etmiştir. 



ENFAL SÜRESİ'nden [7] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

/ f -" ~· j ... / ':. QL 
~~ 

Ya eyyühe'l-lezine amenu'stecibii li'llahi ve l'ir-resiili 
ıza de'akiim li ma yuhyiküm va'lemii enne'llahe yehi'tlü 
beyne'I-ıner'i ve kalbihi ve ennehi't ileyhi tuhşerO.n. 

MEALi 

«Ey iman eden kimseler, Allah ile Peygamberin size hayat 
"erecek davetine icabet ediniz; hem iyi hilinizki Allah insanın 
kendisi ile kalbi arasına girer; şu da malumunuz olsun ki siz
ler onun huzurunda toplanacaksınız.» 

TEFSİR 

Ayeti keırime Enfal süresine mensuptur .. 
Müslümanlara hayat verecek daveti, ilrne, cihada,. yahut 

şahadete hasretmek doğru değildir. Zira Evamiri ilahiyenin 
kaffesi ya doğrudan doğruya, yahut dalayısile bizi ölümden 

[7] Kur'an-ı Kerim'in 8 inci Süresidir. 75 ayet'tfr. Burada 24 üncü 
ayet'i incelenmektedir. 



40 

kurtaracak; hakiki, sermedi bir hayat ile yaşatacak mahiyet
tedir. 

Edasına mecbur olduğumuz faraizden nam,az gibi, oruç 
gibi, faidesi yalnız o emri yerine getirenierin şahsına münha
sır görünen, bedeni ibadetlerde bile bütün cemiyet için büyük 
menfaatler vardır. Evet, ebrarı ümmetin huzuri kamil içinde 
kılınan n~mazları şöyle dursun; fertlerin yalnız erkanı zaru
riyeye riayet ederek ifa edecekleri dini hareketler bile, tabiidir 
ki, kendilerini fuhuştan, münkerattan, rezailden kısmen olsun 
alıkoyar. Şu hesaba göre efradı namaz kılan milletin ahlakı 
umumisi mazbut olur. Sonra, efradı milletin muayyen zaman
larda ayni mabetiere giderek hep birden ayni kıbleye dönme
leri; Cenabı Hakka aynı lisanı huşu, ayni etvarı huzu ile yal
varmaları bunların arasındaki rabıtayı· alabildiğine tahkim 
eder. 

Şu basit hikmetleri sayıp dökmekten maksadımız İlahi 
emirlerin hepsinde gerek fertlerimiz, gerek cemaatlerimiz için 
başka yollardan tedariki, telafisi kabil olmıyacak -kadar bü
yük nasibei felah olduğunu söylemektir. 

Şimdi ayeti kerimeden riyazi bir kat'iyetle şu hakikat an
laşılıyor ki : biz müslümanların, dünyada mevcudiyetimizi kur
taracak, ukbada selametimizi temin edecek; hasılı bize her 
manasile hayat verecek olan bu hükümlere sarılmamız bize 
en şerefli ve en yüksek yaşayışı gerçekleştirecektir. 

Üç yüz elli milyonluk insan yığını nasıl oluyor da sağlam 
bir eseri hayat gösteremiyor ? Nasıl oluyor da her gün binler
ce efradının hakkı mevcudiyetine hatime çekiliyor ? Bunu bil
ıniyecek ne var ! İslam ki dini fıtridır; onun alıkarnı bülendi
ne isyan, fıtratın layetegayyer kanuniarına karşı isyandır. Bu
nun cezası ise dünyada haybet, ukbada hüsrandır. 

Ey müslümanları Allah size (ilim öğrenin, kuvvet hazır
layın, çalışın, adaleti düstur ittihaz edin, birbirinize bağlanın,) 
diyor. Siz bil'akis eelıle revaç verir, meskenete düşer, atalete 
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.kapıhr, zulmü adet edinir; birbirinizin gözünü oymağa kalkı
şır, haktan yüz çevirir, namütenahi fırkalara ayrılırsanız bun
lar sizi izmihlal uçurumuna doğru götürür. Ancak bunlardan 
sakınmak sayesinde felaha kavuşmak ve hayatta muvaffak ol
mak mümkündür. 



~~~~~\ 
.... , • L .. , 

NİSA SÜRESi'nden [8J 

Bismi'llahi'r-Rahmfmi'r-Rahim 
İnne'IIahe ye'müruküm en tüeddü'l-emanati ila ehliha ve ' 

iza hakemtüm beyne'n-ruisi en tahkümtl bi'l-'adli inne'IIahe 
nJ'imma ye'izuküm bihi inne'llahe kane semi'an basira. 

MEALi 

«Bilmiş olunuz ki : Allah emanetleri ebiine vermenizi, bir 
de insanlar beyninde hükmederken adi ile hüküm etmenizi si
ze emr ediyor; Allalım size verdiği şu nasihat, ne güzel bir na
sihattır! Şüpheniz olmasın ki, Allah hem işidir, hem görür.» 

TEFSİR 

A ' Ayeti ·celile surei Nisaya mensuptur. Zimahşeri diyor ki: 
«Bu hitap bütün emanetler hakkında biitü:n insanlara va-· 

t'it olan umumi bir hitaptır. Bir kavle göre Kal/ei muazzama
nın perdedarı Osman bin Talha için nazil olmuştur. Şöyle ki: 

[8] Kur'an-ı Kerim'in 4 üncü Süresidir.· 176 ayet'tir. Burada 58 inci 
ayet'i incelemektedir. 
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Aleyhisselatü vesselam efendimiz fetih günü Mekkeye gırın· 
ce, Osman Kilbenin kapısını kapadı; anahtarını vermek iste· 
medi.. "Muhammedin gerçekten Peygamber olduğunu bilsey
dim o zaman verirdim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, Os· 
manın bileğini büküp anahtarı aldı. Kabenitt kapısını açtı Re· 
sulü Ekrem efendimiz içeri girip iki rekat namaz kıldı, çıktr 
O zaman Abbas anahtarın kendisine verilmesini; sikayet, sida
net, yani sakalık, perdedarlık vazifelerinin kendi tarafından 

ifasına müsaade olunmasını istedi. İşte onun üzerine bu ayeti 
kerime nazif oldu. Artık AZ.eyhisselatü vesselam Efendimiz 
anahtarı Osman bin Talhaya vermesini; bir de kendisinden 
özür dilernesini Hazreti Aliye emretti. Ali aldığı emri yerine 
getirince "Demin Jwlumu incittin. Anahtarı zorla elimden al
dın. Şimdi de gelmiş, gönlümü alacaksın öyle mi?" itabına he
def oldu. Bu sözü işiden Ali: "Allah senin hakkında Kur'an in
dirdi" diyerek ayeti celileyi okudu. Osman Kelamı İlahiyi din
ledikten sonra hemen imana geldi. Bunun üzerine vazifei sida
ttetin ilelebet evlildı Osmana verildiği Cenabı Hak tarafından 
Hazreti Peygambere vahiy buyuruldu. 

Bazılarına gbre de hitap, vazifelerini hakkile eda etme
dikleri halde iş başında bulunanlara aittir.» 

Görülüyor ki ayeti eelilde iki büyük emir var; biri ema
netlerin erbabına tevdii; diğeri de adaletin hakkile tatbiki. 

(Emanet) hak, vedia, vazife ~ibi bir çok manalara gelir. 
Ha:kikat, kimsenin hakkını deıriğ etmemek; her ferde ehliyetd· 
ne göre vazife tayin eylemek, tabiri diğerle, işleri erbabının 

eline vermek bir cemaatın selameti için. o derecelerde zaruri
dir ki, bu zarureti kabulde azıcık düşünmek bile haramdır ! 

· (Adil) ise bütün faziletleri, bütün güzellikleri toplayan fjr 
esastır. Hiç bir zaman hatırdan çıkmamalıdır ki, işleri ehline 
vermiyen, bütün muamelatında adaleti düsturi hareket tanı
mıyan milletler için yaşamak ihtimali yoktur. (Memleket !a
l ıç ile alınır; laldn adalet ile muhafaza olunur) sözünü Timur
lenk gibi bir cihangirin ağzından işitmek ne büyük ibrettir!. 
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Evet, işe göre adam bulmalı; adama göre iş vermeli. Zira 
ne kadar müşkül olursa olsun, bir vazife tasavvur edilemez ki, 
ehli aransın da bulunmasın; kezalik kabiliyeti ne derecelerde 
dun bulunursa bulunsun, hiç bir adam gösterilemez ki, onun 
da görebileceği bir iş m~vcut olmasın. Ne yalnız azınin büyük
lüğü her meselenin halline kafidir; ne de kabiliyetİn küçük
lüğü büsbütün ihmali muktazidir. 

Yukarıdan beri söylenen sözler gayet basit bir takım ha
kikatlerdir. Biz bunu itiraf ederiz. Şu kadar var ki, çöküp gi
den nice nice milletler hep bu gibi basit hakikatların ihınall 
yüzünden helak olmuşlardır. 



Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 
Üd'u ila sebili rabbike bi'l-hiknıeti ve'l-mev'izati'l-haseneti 

ve cadilhüm billeti hiye ahsen; inne rahbeke hüve a'lemü bi
men dalle 'an sebllihi ve hüve a'lemü bi'l-muhtedin. 

M E AL İ 

«Tanrının yoluna insanları hikmetle, güzel güzel nasihat
le davet et, bir de onlarla mubahase ederken en iyi yol han
gisi ise onu tut; senin Tanrın yok mu, işte O, yolundan sapanı 
da bilir;- hidayeti kabul edenleri de bilir.» 

TEFSİR 

Ayeti kerime surei Nahlin son sahifesindedir. 
Şüphe yoktur ki, Aleyhisselatü veSıselam Efendimize te

veccüh eden. bu hitabı süphani o Peygamberi güzinjn ümmeti-

[9] Kur'an-ı Kerim'in 16 ncı Süresidir. 128 ayet'tir. Burada 125 inci 
ayet'i incelemektedir. 
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ne de teveccüh eder. Ayetteki (Sebil = Yol) dan maksat bü
tün hakikatleri, bütün faziletleri cami olan müslümanlıktır. 

Gayet fıt:rıi bir din olan; daha doğrusu fıtra:tın kendisıindoo 
başka bir şey olmıyan islamı kabul etmiyenler, ya o dini ila
hinin ruhundaki sırrı mübini ve sırrınıdaki ruhu güzini göre
miyorlar; yahut gördükleri halde, nefsani bir yığın sebeplerin 
tesiri altmda kalarak görmek istemiyorlar. 

Şimdi, islamın asıl esasını, yahut füruundan bir kısmını 
kabul etmiyenlere karşı bu Emri ilahiye tevfiki hareket olun
maz da her mutad şiddetli davranılırsa, bu şiddetle, pek 
ma'kus' pek menhus tesirler husule getirilmiş olur. Evet, dini 
anlayamadıkları için fikirlerine mülayim bulamıyanlar böyle 
bir harekete karşı islamın büsbütün düşmanı kesilirler. Ha
kayiki diniyeden, inatları saikasile yüz çevirenler ise, o haşin 
muameleleri görür görmez, dine de, erbabı dine de ilanı har-
be kalkışırlar. , 

Zaten hiddetler, şiddetler, tazyikler, cebirler hep aczin IDe
şimesinden düşen bir sürü malıluklardır ki, beşeriyet muztar 
kalmadıkça bunları ağuşu kabulüne alamaz; alsa da, mümkün 
değil, sevemez. İnsanlar rifk ister, mülfıyimet ister; iknaiyat
ta getirilecek delailin hem hakim, hem halim bir ağızdan çık
masını bekler. 

Resulü Muhterem Efendimiz Hazretleri mucizelerinen ba
hirıinıi, şiddetierin en kabıiriini göstermek iktidarmda ıiken, ba
kınız, insanları Allah yoluna getirmek için hangi tariki ihtiyar 
etmekle n:ıemur. 

Kemal in dediği gibi ( Fikre galehf1 _yine fikrin şanındandır.) 
Aykırı yahut zıt fikirleri devirecek kudreıti kendilerinde göre
miyenler; sebili hakkı bulabilmek için bir hayli mücahede 
geçirmiş olmıyanlar mevkii irşada çıkıp da ibadullahı iziale 
kalkışmamalıdır. Vaizlik, nasihlik, mürşitlik gayet müşkül va
zifelerdendir. 

Sözlerini dinietebilip de efkan arkalarından getiremiyen-
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ler cernaati kabili hitap olmamalda töhrnetliyerek işin içinden 
sıyrılıveriyorlar; asıl kabiliyetsizlik ile, aczin kendilerinde ol
duğunu hiç hatıriarına getirmiyorlar. 

Ömründe medrese, rnektep görmemiş; üç beş uydurma 
hadis ile sekiz on şeni masaldan başka serrnayei rnarifet edi
nernemiş ürnrni vaizlar kürsilere tasarruf edelidenberi milleti 
nierhurne dini urnacı hey'etinde, hazreti Peygamberi de - haşa
yeniçeri ağası fıtratında tahayyül etrneğe başladı! İslamın o 
pak, o nezih, o ilahi siması bir çoğumuzun hayalinden silindi 
gitti ! 

Hiç, esasenimanı olmıyanları cehennemle korkutrnak; ya
hut, o pek acaip bir kılığa soktukları cennetle avutrnak müm
kün olur mu ? 

Ne gariptir ki, derse çıkacak hoca efendiden icazetnarne
den başka sıkı bir imtihan geçirmiş olmasını isteriz de vaiz 
kürsüsüne tırmanacak rnürşidi karnilden hiçte ehliyetnarne 
sormayız! Halbuki iş aksine olmak lazırngelirdi. Öyleya, oku
tacağı dersi hakkile hilmiyen rnüderris esasen tedrise kalkı-

~ şarnaz. Zira karşısındaki talebe ternyiz iktidarında olduğu için 
hocasının q_czine yarım saat bile dayanaınaz. Vaizlerin ınevkii 
ise böyle ınüşkil değil; çünkü cernaatin bir losını din narnma 
söylenen her sözü dinlemek itiyadındadır!. 

Üdeıbayı ülemadan Ziya Paşa merhum «Bizde gayet mü
him iki vazife vardır ki, bilittizam en ehliyetsiz ellere tevdi 
olunur: ,Biri Nahiye Müdürlüğü, diğeri çocuk lalalığı.» diyor 
ki, biz buna bir de vaizliği ilave etmek için hiç düşünrneğe ha
cet görmüyo:ruz. 

Vaizlik, mürşitlik edecek adamın yalnız sebili hakkı ta
nıması kafi değildir; o caddeye çıkan yolların nerelerden sap
mak ihtimali olduğunu da iyice bilmelidir. Bir de yanlış yol 
tutanlara ( dalalettesin!) demekle iş bitmez. Oraya nasıl düş
müş; sahai reşada nasıl çıkacak, buralarını tamamile tayin 
etıneli, sonra biçarelerin eline yapışınalıdır. Hele tekfir, tehdit 
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makamında ele alınacak silahlardan değildir. Zira bunun ika 
edeceği mevti maneviyi duyacak hisler pek azaldı. Onun için 
(Sus! kafir oldun ... ) nidası top gibi patlasa yine kuru sıkı 
telakki olunacak r 



FUSSiLET SÜRESi'nden [ 1 O] 

Bisırii'Ilahi'r-Rahmftni'r-Rahim 

Ve la testevi'l-lıasenetii ve le's-seyyietii idfe' billeti hiye ah
senü fe ize'llezi beyneke ve beynebit adavetün ke ennehft ve
Hyyün hamim. 

MEALi 

«iyilikle kötülük bir olamaz, kötülüğü en biiyükiyilik han
gisi ise onunla karşılayarak defet; böyle yaparsan aranızda 
diismanlık bulunan adam adeta sadık dost olur.» , .. 

[10] Kur'an-ı Kerim'in 41 inci Süresidir. 54 ayet'tir. Burada 34 üncti 
ayet'i incelenmektedir, 
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TEFSİR 

Ayeltii kerime, Fussilet su:rıesine mensuptur. 
Zimahşeri diyor ki : · «İyilikle kötülük nefsülemirde ayrı 

ayrı şeylerdir. Senin önüne iki iyilik çıktığı zaman, nisbetle 
daha büyük olanını ihtiyar et de düşmanlarının birinden ge
len fenalığı onunla def eyle. Mesela böyle bir fenalığa karşı 

akla gelecek iyilik onu af etmendir;' lakin en büyük iyilik faz
la olarak kendisine iyilikte bulunmandır: seni zem edeni meth
etmen; ciğerpareni öldüren adamın oğlunu ölümden kurtar
man gibi.» 

Celaleyn'de ise (Hiye ahsen) kavli eelili gazaba karşı sa
bır; eelıle karşı hilim; fenalığa karşı af ile tefsıir olunmuşıtur. 
Zaten bunu taıkip eden ayeti kerimede, fenalığı af eıvtik:ten baş
ka fazla olarak bir de iyilikte bulunmak büyüklüğü ancak sa
bır denilen seciyei mübarekeden gentş mikyasta nasip alanlar
la insanlıktan büyük payı bulunanların karı oLduğu musarrah
tır. Şu halde biz Celaleyn'in gösterdiği miktara da razıyız. 
Evet, ahlakı um,umiyenin düştüğü bir zamanda insanlardan 
o kadar büyük fedakarhklar, o .kaıdar necip haıreketler bek
lemek, hiç bir şey yapılmamasına rıza göstermek deme!Ctir. 
Ancak, hoş görülebileıcek kUlsurlan affetmemeıkten başka büs
bütün izam He ağır surette mukabeleye kalkışmayı; uhuvve
ti islamiyeyi unutarak ebedi bir düşmandan intikam alır gi
bi da,vranmayı ne insanlık namına doğru görürüz; ne de mil
let menfaati hesabına. 

Af ile, safh ile muamelede bulunarak düşmanı canı, yarı-
' can etmek kabil iken, ufacık bir hataya ağır ağır mukabele-

lerde bulunmak yüzünden kardeşlerin ebeciiyen birbirine ha
sım olması reva mıdır ? 

Efradı millete mürşitlik etmesi lazımgelen, hem de kendi
lerini o mevkide gösteren zümre, yani mütefekkir tabaka, söz
lerile, yazılarile, hareketlerile halkı yanlış bir yola götürmek
ten çekinmeli ve halka· rehber olmağa. çalışmalıdırlar. 



MÜ'MİN SÜRESİ'nden [ll] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Ralifm 

Evelem yesiru fi'l-ardı fe yenzuri:t keyfe kane 'akibetü'lle
zine min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvveten ve 
asaran fi'l-ardi fe ehazehümu'llahü bi zünftbilıim ve makane 
lehüm mina'liahi min . vak. 

ME ALİ 

«Yoksa, yeryüzünde dolaşmadılar ını ki, kendilerinden ev• 
vel gelenlerin akıbetieri nasıl olduğunu göreler? İşte yeryÜ· 
zünde kuvvetçe, asarı medeniyetçe kendilerine faik iken gü
nahları yüzünden Allah ötekileri helak etti; hem onları Alla
hın azabJndan bir kurtaran da olmadı.» 

[ll] Kur'an-ı Kerim'in 40 ıncı Süresidir. 85 ayet'tir. Burada 21 inci 
ayet'i incelenmektedir. 
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TEFSİR 

Ayeti celile El'mümin sur~s_ine mensup olmakla beraber 
(Dünyayı dolaşınız; evvelce'gelip giden· milletierin izlerini araş
tırınız; onların evvela ikbal, sonra izmihlalleri ·es babını tetkik 
ediniz .. ,) IDealini natık ayeti kerimeye J(itabullahın. böyle pir 
çok yerinde tesadüf olunur; 

Hakikat, insan kafa gezdirmemek şartile gezer; uğradığı 
yerlerde, ağzını değil, gözünü açarsfl pek büyük ibretler gö
rür. Hele biz şarklılar için devri alem seyahatine pek o .kadar 
hacet yok : Zira niemleketimizin her köşesinde büyük· büyük 
saltanatlar, koca koca milletler kaynamış; toprağımızın nere
sini eşsek, bakıyoruz ki, orada başlı başına bir cihanı umran 
gömülmüş, yatıyor ! 

Vaktile yerin yüzünü bizden çok, hem kıyas kabul etmiye
cek kadar çok imar eden; kuvvetlerine, satvetlerine, medeni
yetlerine, samai:ılarına, servetlerine kıyamete kadar şahadet 
edebilecek eserler.,b1rakan bu milletler acaba hangi zelzelenin, 
hangi tufaıiın, hin~gi kıyametin tesirile yeriri dibine geçmişler ? 
Hangi inkilabı elimin kurbanı bigünahı olarak bu alemden git 
mişler? 

: Halile vati t olacak· bu· sua1i halletmek iç,in tariLhıi karişrtıı
nrsak anlıyoruz ki, bütün o felaketler, o inkırazhır, o helakltir 
Peygamberin gösterdiği doğru y9lda gitmemekten ileri gel
miş. 

Peygamberler; Allaıhü Züloelal tarafından insanlara hem 
dünyada; 'hem ukbada mesudiyetlerini kafil olacak birer Rİ· 
zam tebliğ ediyorlar. Bu alemi hilkatte cari olan Kavanini lla
hiyeyi kendilerine ·bildiriyorlar. (İşte bu kanuiıların mukteza
sma tevfiki hareket ederseniz dünyada iyi bit hayat ile yaşar; 
-ukhada ise sermedi nimetiere mazhar olursunuz. Yok, Allahın 
emirlerini dinlemezseniz, her iki dünyada da belanızı bulursu
ımz.) diyorlar 
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Milletler bu ilahi tebli~atı din1edikçe; fıtratın ezeli, ebe
di kanuniarına itaatten ayrılmadıkça; maddi, manevi her tür
lü feyzi, her türlü terakkiyi elde ediyorlar. Bilakis, o tebliğa
tın gerçekliğine, semaviyetiİıe inanmıyacak; o kanunların ka
tiyetinden, istisna kabul eylemiyeceğinden zuhul edecek bir 
hale 'gelince hüsran bataklıklarına doğru inip gidiyorlar. 

Hem o etmirlerin yalnız ilahi olduğuna iman etmeık b!ir oe
maati kurtarrpıyor; onlara hakkile sarılmak, onlarİn gösterdi
ğ,i yoldan sapmamak icap ediyor. İsyanlar, tuğyanlar, fitneler, 
tefrikalar, sefahatler, ataletler, şikaklar, cehaletler musaHat 
oldukları milletleri izmihlal uçurumuna mutlaka sürüklüyor. 
Artık bu belalar ister imansızlık yüzünden neş'et etsin, ister
se esasa inanıldığı halde arnale karşı mübalatsızlıktan ileri 
gelsin, ayni akıp·eti elirneyi hazırlamaktan kabil değil geri kal
mıyor.. 

Öyle ise biz de, gözümüzü açalım. Tarihi öyle masal din
ler gibi dinlemiyelim. Her vak'adan kendimiz için ibretler, 
hisseler almıya çalış~lım. Gezdiğimiz, uğraqığımız memleket
terin yalnız havasile suyu hakkında malumat edinmekle kal
nuyarak daha büyük hakikatleri de öğrenmeye gayret edelim. 



BAKARA SÜRESİ'nden [12] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve iza kile Iehümüt~ebiu ma enzela'llahü kalu bel nettebi'u 
ma elfeyna 'aleyhi abaena evelev kane abaühüm la ya'kilune 
şey' en ve la yehtedun. 

MEALi 
,, 

«Hem onlara: "Allah ne göndermiş ise ona uyunuz" denil
diği zaman, "Biz daha iyi, atalanniızı müdavim bulduğumuz 
şeylere uyarız" derler; pek ala! ya atalan bir şeye akıl erdi· 
rcmemiş, doğru yolu seçememiş ise, yine mi uyacaklar?» 

[12] Kur'an-ı Kerim'in 2 nci Si'ıresidir. 286 ayet'tir. Burada 170 in_ci 
ayet'i incelenmektedir. 
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TEFSİR 

Ayeti ıkerim,e surei Bakar:aya mensuptur. Bununla bera
ber, ayni meali tebliğ eden diğer ayetler de vardır. 

Tercüme etıtiğin'1iz nazmi edilin üslubu hakJimine dikkaı 
olunursa görülür ki : Körükörüne taklit edenleri, yani göre- , 
netk denilen o «Akaidi baıtıla hul;isasmın» kuyru.ğ:una yapışıp 

gidenleri; Allahi.i Zülcelalin lisanı Kur'anile, lisanı fJJtratile 
tebliğ eylediği hakikatiere karşı gözlerini yumup kulaklarını 
tıkayanlan, Cenabı Hak, veleıv itah ile olsun, hitaıbına layık gör
miyar da onların halini hikaye suretinde beyan buyuruyor. 

Aniayarta bundan büyük ibret, görenekçiler için de bu ka
dar ağır hakaret olamaz. 

Hakikat, gerek dine, gerek dünyaya ait işlerde Evamiri 
İlaihiyeyi dinlerı:nemek; kendi aklının, kendi vicdanının hükmü
nüibtal ile başkalarının evhamma tapınmak kadar saçma bir 
hareket mutasavver midir ? 

Din işini taklit ile kaim bilmeniri seyyiesidir ki, batından 
batına birer ikişer bid'at, üçer beşer hurafe miras ola ola bu 
gün akaidimiz, taatımız, muamelatımız adeta hurafat mec
muası, bid'at yığını haline gelmiş ! Dinin aslını kolay kolay ta
hattur bile edemiyoruz! 

Bu gün bir bid'ati seyyieyi dinden çıkarıp atmak, dininen · 
büyıüık .temellerinden birini yıkmak demektir; belki ondan zi· 
yade galeyanı mucip olur ! 

Görenek dinimizi tahrip ettiği kadar dünyamızı da etmiş
tir ... Zaten işte taı:ıih meydancia duruyor. Milleti İslamiye, İslar 
miyeti ıi:sıl saffleıtile muhafaza ettikçe durımadan vükselmiş bir · 
sürü bid'atle bulandırılınca hüsrandan hüsrana düşmüş. 

N~ gariptir ki, şarkta, garpta, şimalde, cenupta, hasılı dün
yanın her tarafında, milleıtıin aıvam kısmı "Atalarımızdan böy· 
le gördük" velvelei itirazını her nidayı irşada karşı en müthiş, 
en müstahkem bir siper gibi yükseltir durursa; mütefekkir ol-
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ması icap eden havas tabakası atalarından gördüğü iyi şeyle
ri de mutlaka atmak, hüviyeti milliyelerini tepeden tırnağa 
kadar değiştirmek sevciasına düşerler! 

Halbuki, yeniyi iyiliğinden, hususile lüzumundan dolayı 
almak; eskiyi de fenalığı sabit olduğu için atmak gerektir. 

Dini taklit, dünyası taklit, adatı taklit, kıyafeti taklit, se
lamı taklit, kelamı taklit, hülasa her şeyi taklit olan bir mil-· 
]etin efradı da insan taldidi demekıtir ki, kabil değil, hakiki 
bir hey'eti içtimaiye vücuda getiremez; binaenaleyh yaşaya
maz. Onun için evvel beevvel mukallitlikten ve görenekiere tap
maktan kurtulmak lazımdır. 

'· 



YUSUF SÜRESİ'nden [13] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve keeyyin min ayetin fi's-semavati ve'l-ardı yemürrune 
'aleyha ve hüm 'anha mu'ridun. 

MEALi 

«Hem göklerde, hem yeryüzünde ne kadar ibretler vardır 
ki, yanı başından, başlarını öte tarafa çevirirler de öyle geçer
ler!» 

TEFSİR 

Ayeti kerıime surei Yfısufun, son sayfasındadır. Biz müs
lümanlar Cenabı Hakkın varlığını, birliğini, ezeliyetini, ebedi
yetini, yakini bir iman ile tammak için; yerleri gökleri, enfü
sü, afakı dolduran ayatı ilahiyeyıi nazarı ibretle temaşa etme
liyiz; onlı:ırın her birinde tecelli eden azameti başkalarının gö
zile değil, kendi gözümüzle görmeliyiz. 

(Göklerde ve yerde neler var bakınız; Göklerde ve yerde 
neltir bulunduğuna, Allahın neler yarattığına bakmıyorlar 

' ı 

[ 13] Kur't'iiı-ı Kerim'ın 12 nci Süresidir. 111 ayet'tir. Burada 105 inci 
ayet'i. incelenmektedir. 

.. 
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mı?... Ayetlerimizden biri de ölü olan toprağı diriltmektir; 
gökleri ve yeri yaratmak Allahın ayetlerindendir) gıibi nazarı
mızda alemi hilkati, şüun:i insaniyeti, namÜitenahi b!ir ibreı 
silsilesli gösterecek ayatı kerıime o kadar çoktur ki, birer bi
rer irada kalkışacak olsak, Kitabullahın hemen hemen yarıya 
yakın miktarını nakl etmemiz lazımgelir. 

Bir zamandanberi, biz müslümanları, Cenabı Hakkın afa
kı azametinde olanca mehabetile, olanca vüzuhile parlayan 
ayatı bülendini pek lakayt, pek sersem bir nazarla görrneğe 
alıştığımız gibi; Kitabullahın yukarıda bir kısmına işaret et
tiğimiz o müthiş, . o ibmtengiz ihanikalarını da ayri.i basirets:iz~ 
likle, ayni tedbirsizlikle geçivermek itiyadı mühlikine pek kor
kunç bir surette musap olduk! 

Alemi islam, asırlardan be:ı;idir, göklerin, yerlerin dilin
den bir şey anlamaz oldu ! Halbuki, her zerrehin kalbinde 
bir manz:umei şemsiye mündıermiç olduğunu gören; ceımad
ların l;>ile bir devrei teldmül geçirdiğini cemadatın lisanın
dan duyan urefası, üleması vardı. Desti kudretin kitabı kaina
ta yazdığı sahifeleri artık okuyamadıktan başka; gece gündüz 
okuduğumuz kitabı münzel de neredeyse hiç bize söylemiye
cek bir hale gelecek. 

Garbın büyüklerinden biri : (Müslümanlık iki asır içind~ 
alemi insaniye te sayısız hey' etşinas yetiştirmiş iken, kilisenitı 
hakim olduğu on iki asır zarfında biz bir hey' etşinas bile çı
karamadık!) diyor. 

Nasıl,_ oldu da o şanlı, o irfanlı mazi bize veda edip git
ti ? Ya biz bu inhitatın önüne düşüp şanuna kadar gidecek mi
yiz ? Çoğumuzun sermayei hafızası olan şu ayeti kerimeden 
olsun ibret alarak gözümüzü açınıyııcak mıyız ? Halbuki Al
lahın bu ayetleri bizi ilmin her vadisinde, her şubesinde en 
ileri adımları atmağa sevk edecek kuvvet ~e kudrettedir ve 
bizıe gemkleşen de bu şerefli mervkie bir an evvel yükselmeık
tir. 



A'RAF SÜRESİ'nden [14] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ya beni ademe hüzu zineteküro inde külli mescidin ve 
külU ve'şrebu ve la tüsrifu innebu la yuhibbü'l-müsrifin. 

MEALi 

«Ey adem oğulları, her namaz yerı ıçın temiz libasınızı 
giyfniniz; bir de yiyiniz, içiniz, yalnız israf etmeyiniz; iyi bili
niz ki Allah müsrifleri sevmez .. » 

[14] Kur'fm-ı Kerim'in 7 nci Suresidir. 205 ayet'tir. Burada 30 uncu 
ayet'i incelenmektedir. 
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TEFSİR 

A'raf süresine mensup olan bu ayetıi kerimeDin nüzulüne 
sebep olmak üzere diyorlar ki, (Bazıları Beytullahı çıplak ta
vaf ederler; sonra «Günaha girerken üzerimizde bulunan li
bas ile Allahın huzuruna çıkamayız.}} diye sırtlarındaki esvabı 
mescidin dışına bırakırlardı. Beni Amir kabilesi de hac gün
lerinde ağızlarına yağlı yemek koymaz, hemen ölmiyecek ka
dar bir şey yerlerdi. Müslümanlar onları taklit etmek istedi
ler. İ şte bu emir ile nehiy ondan icap ·etti.) 

Allahın kitabına, Peygamberimizin sünnetine, müslüman
lığı doğrudan doğruya Aleyhisselatü vesselam Efendimizden 
alan ashabının siretinc, elhasıl sahabeyi k:endiler:ine nünıune it· 
tihaz eden selefi salibin maişetine bakacak... lakin dikkat ile 
bakacak olursak pek aşikar bir surette görürüz ki, dinimiz 
ifratın, tefritin her nevinden, her şeklinden, azadedir; bütün 
ahkamında, bütün evamirinde kemali itidalden başka bir esas 
gözetmemiştir. 

Hakikat, müslümanların erkekleri için, şıklık namına, ci
haz katın gibi donanmak, yahut seyyar bir tuhafiye camekanı 
kılığına girmek ne kadar gülünç ise; din namına, züht namı
na da, eski püskü paçavralar içine gömülerek hem müslüman
Ian, hem müslümanlığı terzil etmek o kadar sefil bir hareket
tir. 

Hazreti Ömer'in ashap arasındaki mevkiini hepimiz biliriz. 
Aleyhis,selatü vessdam Efendimizden sonra peygamber gel
mesine im.).<:an olsaydı : Ömer ge:leceıktıi. İşte bu sahaıbei muaz
zam günün. birinde Meıdineyi dolaşı;rken, sokağın kenarına çe
kilmiş bir adam ·gördü ki, sırtına biÜltizam gayet miis.tekreh 
bir paça,vra yığını geçirmiş; zeli.l bir vaziyet ile boynunıi yan 
tarafa eğmiş; masivayı görmekten müteezzi olacak gibi gözle
rini de kapamış, duruyor! Haliıfe bunu görür görmez: (Böyle 
miskin tavırlarla dinimizi öldürme, hey Allahın kahrına uğra
yası!) ıdiye:reık, elindeki kırhacı herifin omuzuna indivdi. 
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Zaten Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de kudreti var
ken libasına itina etmeyen, bir sahabeye "Cenabı Hak, sana 
verdiği niınetin asanın senin sırtındaı gönnekten hoşlamr." 

~ buyurmuştu; 

Vakıa ayeti kerimede (Mescit) kaydı vardır ki bundan 
· mescit hari_cinde libasa itina edilmiyecek gibi bir mana çıka
bilir'. Ançak alt taraftaki (Allahın kullarına helal kıldığı iiy
net( kim yasak efti.) nfeitlindeki ayet· işin öyle oimadığını sa
rahaten gösteriyor. 

İsraf etmemek şartile yiyip içmek mes'elesine gelince, 
dünyada bu kadar sıhhi bir kanun olamaz. Bu ayeti kerime ile 
(Mi'de, dert kaynağıdır. Perhiz, dermanların başıdır.) hadisi 
şerifi tıbbın hülasasıdır. Nitekim Harunu Reşit zamanında 

yetişen gayr'i mıüslim bir ta:bip (Müslümanlık Calinusa bir iş 
bırakmamışi) demiştir. 
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D UHA SÜRESİ [ 15] 
Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve'd-duha. Ve'Ileyli iza seca 
Ma vedde'ake rabbükeve ma kala 
Ve le'Il-ahiretü hayrün leke mine'l-iıla 
Ve lesevfe yü'tike rabbüke fe terda 
Elem yecidke yetimen fe ava 
Ve vecedeke dallen fe heda 
Ve vecedeke 'ailen fe ağna 
Fe emme'I-yetime fe la tekhar 
Ve emme's-saile fe la tenher 
Ve emma bini'ıneti rabhike fe haddis. 

[15] Kur'an-ı Kerim'in 93 üncü Süresidir. ll ayet'tir. 
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MEALi 

«Gündüze de, durgun geceye de yemin ederim ki Tanrın 
seni bırakmadı; senden muhabbetini kesmedi; Akıbet senin 
için evvelinden daha hayırlıdır; Hem sana Tannu öyle verecek 
ki artık hoşnut olacaksın. O seni öksüz hulupta barındırınadı 
mı? Şaşırmış bulupta yol göstennedi mi? Yoksul bulupta zen
gin etmedi mi? Öyle ise öksüzü sen de sakın incitme; Soram, 
isteyeni reddetme; Tannnın nimetini ise her zaman ikrar et.» 

TEFSİR 

MUJhıtelif rivaıye:tler şu noktada birleşiyorlar ki : Bu sürel 
şerifenin nüzulüne sebep, Aleyhisselatü vesselam Efendimize 
ivmekte olan 'vahyin bir aralık kesilmesidir. Bunun üzerine 
«Allah Muhammedi bıraktı, gazabına uğrattı.» zan edenler, ya
hut öyle diyenler bulundu. Şimdi bizim için zan, yahut 1nat 
sevkile bu sözü söyliyenlerin kimler olduğunu tahkika lüzum 
yokıtur. Muhakıkak bir şıey varsa o da surei şeri:!ienin üslubu 
semavisinden anlaşılan şu hakikattır ki : Cenabı Hak birer bi
rer saymış olduğu şu nimetleri bu sur'etle tekit ederek Nebiyyi 
Muhterem (Sallallahüaleyhi Vesellem) Efendimizin ruhu müş
takına itminan vermek; hakkında sebkeden o nimetierin sırf · 
fadlı ilahi eseri olduğunu düşündürüp geçmişte kendisinden 
inayetini esıirgemiyen KeDimü Layezalin gelecekte de esıirge

miyeceğini istıidlal ettiflrr!ek mürat ediliyor. 

Üstadı mUJhterem Şeyh Mehmed Abdu diyoTki: 
\«f)urei· şerifeıni.n tertibinde hitabı vaki.den müşrilclerin, ya

hut başkalarının maksut olabileceğini gösterir hiç bir işaret 
yoktur. Zaten ımüşrikler vahyin seyrekleştiğini nereden bile
cekler ki tutsunlar da dedi kodu yapsınlar? İşin hakikatı 
Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ·vahiydeki zevki lahutiye 
oları iştiyakıdır. Tabiidir ki iştiyak, helecanı; helecan ise mut
laka korkuyu tevlit eder. Zira hazreti Peygamber de insandır; 
kendisini sair insanlardan ayıran imtiyaz yalnız vahiydir. Ni-
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tekim (De ki: Hen yalnız sizin gibi bir beşeriın. Amma, bana 
vahiy olunuyor) · mealinde ki bir çok ayetler bu hakikatı sara
haten söyler.» 

Demek, Cena;bı Hak, Peygamberiı1!i, başkalarının kederine, 
yahut süruruna karşl değil, pnun kendi iştiyakından, kendi he
lecanından dolayı teskin ediyor, vahiydeki. fetretin (aralığın) 
öyle hatirma gelen sebeplerden olmadığını kasem ile temin edi~ 
yor. 

Alemi haıkikaıtteıki eşyadan, yahut şüurıi ;k'aina;ttan b1rine 
yemin etmek Kur'anda cari olan aıdeti ilaılıiye muk;tıezas.ıdır. 
:Bundaki maksat, o namına kase:m olunan şey'e e::zjelde mevdu 
olan hikmcti ihtar etmek; insanlar onda bir nevi şer tevehhüm 
etmişlerse hata eylemekte olduklarını, zira fenalığın, şerrin o 
gibi şeylerde olmayıp onları kullananların, yahut o surette 
inananlarm kendilerinde olduğunu anlatmaktır. 

«Akıbet senin için evvelinden daha hayırlı olacak>> Mealin
deki ayeti kerime sonradan gelecek vahiylerin evvelkilerinden 
-daha hayırlı olacağını; çünk,ri.i eLinin kemali, nimetti İlaıh.iyenin 
'tamamı onlar saye:sinde kabil ola!bilece:ğıini teıbşir edi.yor. Yoksa 
Aleyhisselatü vesselam Efendimiz için ahiretin dünyadan daha 
iyi olması pek aşikardır. Onun için ahirete ahiret, tilaya da 
dünya manası vermek okadar mülayim gelmiyor. Hakikat, 
vahyin başlangıcı ile sonları arasındaki fark ne büyüktür ! «İk
ra bismi Rabbike ... >> ayederıindeıkıi icmal nerede, sonraları inen 
ayeti celiledeıki, o, akaide, aıhkama ait tafsil nerıede! 

Hazreti Peygamberin yetim olup evvela dedesi. Abdülmut
·talihin,'-sonra amcası Ebu .Tal,ibin himayesi altında yaşadığı 
malumdur. Burada tafsile lüzum görmüyoruz. 

Gelelim «O seni öksüz bulupta barındırİnadı IDI» ayeti 
kerimeiSine. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz daha çocuklu
ğunda iken muvahhit idi. (Allahın birliğine inanırdı.) Alılakın · 
en temizine malik idi; Hiç bir sanerne yapmadı, hiç bir fenalık 
-yapmadı. O derece ki : Kavmi arasında doğruluğun timsali 



tanılır, .herkes tarafından '<El Emin» diye aııılırdı. MüşJ:1i~1ik
ten, yGthut neıfsine mağlubiyetinden ileri geleıçek daJal onun :z;atı 
keriminden dünyalar kadar uzak durur, civarı tahirine yak
laşmaktan korkardı. Gönderildiği milletçe şahsı muhterem gö
rülsün de sözü dinlensin, gösterdiği yola gidilsin, diye Cenabı 
Hak onu daha çocukluğunda iken müşrik.lik, ahlaksızlık gibi 
iki lekeden tenzih etmişti. 

Demek, ayeti kerimedeki dalal bu manaya asla ·gelemez. 
Ancak dalalin diğer bir takım nevileri vardır ki biri de insan 
için karşısına çıkan yollardan hangisini tutmak lazım gelece
ğinde mütehayyir kalmaktır (şaşırmaktır). 

Evet, Ale)Thüsselatü vesselam Efendimiz daha Peygamber 
olmazdan evrvıel kavmi arasmda.ki müşrıiklerin dinine bakıyior, 
butlanını görüyordu. Diğer taraftan her ikisi de tevhit dini 
olan Nasr~milik ile Yahudilik vardı. Acaba gerek kendi, gerek 
kavmi için bu iki dinden birini seçmek iyi olur mu idi ? Lakin 
i.immi olduğundan kitap okuyup bu iki dinin ahk;arı::ııı;n tetkik 
edemiyordu. Şu da var ki Yahudilerle Nasranilerin hali müş
ıjlderinkinden pek farklı değildi. Onların da akideleri şitk ile, 
arnelleri fesat ile karışmış idi. 

Sonra, Cenaıbı Peygambe:r:i, asıl dala.Iin yanıi hayretin bü
yüğü, arapların haline baktığı zaman istila ediyordu: İtikat 
bozukluğu seyyiesi olarak evham içinde, hurafat içinde çal
kamp duran bu kavim birbirinin kanını içtikçe; tefrikadan 
tefribıya düştükÇe, bir taraftan Habeşilerle Acemlerin, diğer 
taraftan Romalıların boyunduruğu altına. girip helak uçuru
muna yuvarlanmağa mahkum idi. 

Evet, bunları' kurtarmak lazınidı. Lakin akidelerini düzelt
ınek, cahiliyet adetlerinin tahakkümünü kaldırmak için ne 
yapmalı idi ? Hangi yoldan gitmeli idi ? İşte Aleyhisselatü 
vesselam Efendimizi şaşırtan bu idi. Bir de, vakıa Cenabı Pey
gamber daha çocukluğunda iken muvahhit idi, Allahü zülcela
lin bütün alemi yarattığını, Ondan başkasının ibadete asla 
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müstahak olmadığını anlamış idi. Lakin yaşadığı müşriklik · 
muhhi içinde, vahyi İlahi olmaksızın, Haltika nasıl iLbade:t ede
bileceğini, Onu nasıl tenzih etmek, hangi vasıf ile tavsH eyle
mek lazım geleceğini kendiliğinden nasıl bulahilirdi ? 

İşte Cenabı Haktan va:hiy inineeye kadar Aleyhisselatü 
vesselam Efendimizin hali bu idıi. Vahyin gelmesinden sonra 
ise kavmini, sıonra bütün cihanı kurtarmak, Halikım tenzih 
etmek için turtaeağı yolu öğııeırıerek dala1derı, yarıri hayretten 
kurtuldu. Görülüyor ki «0 seni şaşırmış bulup,ta yol göster
medi mİ» ayetincieki «dal» vasfı Hazreti Peygamber ıiçin zül de
ğil, bilakis şereftir. 

«Soranı, isteyeni reddetme» ayeti celilesıindıekıi «Sail» keli
mesini müfessirlerin çoğu dilenci manasma almıiŞ iken, mer
hum Mehmed Abdu doğrudan doğruya «Bilmediğini soran» 
ibaresile tefsir ediyor, delil olarak da diyor ki: «Eğer sail lafzı 
sadaka İstiyen manasma Dlsaydı (seni şaşırmış bulupta yol 
göstermedi mi) kavli şerifine mukabil irat buyrulmazdı; belki 
(seni yoksul bulupta zengin etmedimi) ayetine mü tenazır 
olurdu. Bununla beraber bu ikinci ayete de mukabil olmak 
asla sahih olamaz. Zira Cenabı Peygamber ail, yani fakir idi, 
lakin hiç bir zaman sail olmamıştı.» (*) 

(*) 1 Mart 1328 (14 Mart 1912) de yazılmıştır. 



NAZİAT SÜRESİ'nden [16] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Yes'elfıneke 'anni's-sa'ati eyyane mürsaha 
Fime ente min zikraha 
ila Rabbike mün'tehaha 

. İnne ma ente münzirü men yahşaha 
· Keennehüm yevme yerevneha lem yelbesu illa 'aşiyyeten 

cv'duhaha. 

[ 16] Kur'an-ı Kerim'in 79 uncu Suresi dir. 46 ayet'tir. Burada 42. 46 
ncı ayet'leri incelenmektedir. 
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MEALi 

«Senden kıyametin (Saatin) ne zaman kopacağinı soru
yorlar. Bunu düşünmekten sana ne? Onu bilmek ancak Tanrı-
1.1ID işidir. Sen, yalmz, oıidan korkana tehlikeleri aniatmakla 
memursun. Onlar kıyameti gördükleri zaman, dünyada bir 
sabah, yahut bir akŞam kalmışlar~ sanacaklar.» 

TE FS İR 

(En naziıh) surei celileSiinin sonundaki bu ayetler k en-. 
dilerinden evvel gelen ayetler gibi Mekkldir. Sebebi' nüzulü de 
şudur: Kuıreyş inatçıları ikide ·birde «Haşir ne za111:an vukua 
gelecek? Kıyamet ne vakit kopacak?» diye Aleyhisselatü vesse
lam Efendimizi sııkıyodardı. Bu sual Cenaıbı Peygamber için 
bir ukde (düğüm) oluyordu; halleıtmek arzusu bir türlü için
den çıl\;mıyordu. Knrşısmdakini doğru yola sevk ·etmek, haki
kati kail::ule ikna eylemek iştiyakında olanlar için pek ta:bii 
olan şu arzu Nebiyyi Muhterem Sallallahüaleyhi Vesellem 
Efendimize göre de öyle idi. 

İşte Cenabı Hak ResulUnü böyle-tahakkuku mümkün ol
mayacak temenr,ıilerden nehyediyor. (Bunları düşünerek va· 
kit geçirmemeyi tavsiye ediyor.) Evet, bu nehiY (BUıiu düşün
mekten ,sana ne?). ayeti celilesinde görüldüğü veçhile istifha
mı inkail suretinde irat buyurulmuştur. 

. Yani sana ,hiç taalluku bulunrrii.yan, anlaşılınasına sence 
bh ihtiyaç olmıyan bu meseley1 neden kendine ukde. (kafanı 
meşgul eden bir düğüm) edip duruyorsun ? Bu ebed1 bir sır
dır ki, halli İlmi ilahiye dayanır. Senin vazifen kıyameti dü- · 
şüuüp korkanları o müthiş günün şedaidinden haberdar ede
rek uyandırmak; yaşadıkları müddetçe salalı içinde, yaşat-
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mak suretile o yevmi hesaba hazırlamaktır. ikide birde bu 
suali soran erbabı inada gelince, onları kendi haline bırak. Zi· 
ra onlar bu faili cihanın arkasından. ikinci bir cihanı baki ge
leceğini, dinen velvelei hayatın yeniden uyanacağını bir tür
lü kafalarına sığdırarp.ıyorlar. Onun için sen de sırf seni sık
mak · .. maksadile ·~ileri .sürdükleri bu suali kendine dert etme, 
bununla üğraşma! 

Onlar,· kıyamet gününü gördükleri vakit zihinlerindeki su
veri zamaniye büsbütün silinecek de yaratıiclıkları demden 
ba's oldukları zamana kadar geçen müddeti tam bir gün ka
dar bile tasavvur edemiyecekler. Bu zan ise ya evvelce oııla

rın böyle bir atiye hazırlanmış olmamalarından; yahut gözle
ri önündeki dehşetin karşısında medhuş kalmalarından ileri 
gelecek. 

Birinci ayetteki (Saat) insanların yeniden dirildikleri za
mandır ki, o da yevmi kıyamettir. Zaten (Saate, kıyamete a:it 
bilgi, Allah nezdindedir.) gibi diğer bir çok ayetler de hep ay
ni manaya gelmiştir. (Eyyane Mürsaha) Saatin yani kıyarne
tin irsası ne zamandır demek oluyor. İrsa: İkarnet, istikrar, 
husul, vuk:ıL manalarınadır. J (Duhaha) daki za~,idn (Aşiyye) 
ye rücuu şu iki kesri zamanının yani sabah ile akşamın ayni 
güne ait· olduğunu göstermek içindir. Dernek ki, zanlanna göc 
re bir günü bile tamamile geçirernemişler de o günün ancak 
sabahı, yahut akşamı kadar bulunrnuşlar. (*) 

('") 29 Mart 1328 (ll Nisan 1912) de yazılmıştır. 
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MUTAFFİFİN SÜRESİ'nden [17] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Veylün li'l-mutaffifin 
Elle~ine izektalfı 'ale'n-nasi yestevffın 
Ve iZa kalühüm ev vezenühüm yulısirün 
Ela yezunnu ulaike ennehüm meb'üsün 
Li yevmin 'azim 
Yevme yekümu'n-nasü. lirabbi'l-alemin. 

[17] Kur'an-ı Kerim'in 83 üncü Suresidir. 36 ayet'tir. Burada 1-6 ncı 
ayet'leri incelenmektedir. 
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MEALi 

«Vay o eksik ölçenlerin, yanlış tartanların haline ki: Baş
kalarından alırken dolu dolu alırlar da vermek için ölçer, ya
hut tartarken aldatırlar ! Acaba bunlar büyük bir gün için, 
e~et insanların Huzuru Rabbül aleminde duracağı bir gün için 
tekrar dirileceklerini hiç. akıllarına getirmezler mi ?» 

TEFSİR 

Mütaff,ifin suresi Meıkikidir. Bazıları, Medenidir diyorlar. 
İkinci iddiada bulunanlar şöyle söyliyorlar: Aleyhisselatü ves
selam Efendimiz Medineye hicret huyurdukları zaman şehrin 
ahalisi ölçüp tartmak hususunda pek insafsızca gidiyorlardı. 
Sure, bunlar, yani Medineliler hakkında nazil oldu. 

Muradı İlahi, Allahu alem şöyle olacak: Günün birinde 
insanların Huzuru Rabbül alemine çıkacağını yakinen bilmek 
şöyle dursun, bu hakikatı bir zan, bir tahmin, bir ihtimal ola
rak hatwa getirmek bile bu gibi rezaili irtikaba manidir. Öy
le iken başkalarını aldatıyoruz da kazanıyoruz, zu'mile hqki
katta alabildiğine aldananlar, alabildiğine ziyan edenler nasıl 
oluyor da bu hüsrana düşüyorlar ? Yoksa Ahiret hissinden 
bunlar büsbütün mü mahrum ? 

A'rabinin biri Halife Abdülmelike : «Allah, Mutaffifler 
hakında ne söylüyor işittiıı n~i?» demiş .. Dcmeık istemiş ki 
«teraziyi, ölçüyü bir az eksik tutanlara karşı Cenabı Hak o 
kadar elim bir akibet hazırlarsa, Ya sen ki, kuvvetine, cebe
rı,ıtuna dayanarak halkın malını, mülkünü ölçüsüz, hesapsız 
olmak şartile boğazına geçiriyorsun, acaba ferdayı mahşerde 
halin ne olacak? Vay asıl senin başına!» (*). 

(*) 5 Nisan 1328 (18 Nisan 1912) de yazılmıştır. 
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KEVSER SURESI [18] 

Bismi'Hahi'r-Rahmani'r-Rahim 

İnna a'taynake'l-kevser 
Fe salli li rabhike ve'nhar 
İnne şanieke hüve'l-ebter. 

MEALi 

}<Biz sana son derece çok verdik. Öyle ise Tanrın için na
maz- kıl, kurban .. kes. Asıl ebter sana buğz edenin kendisidir.» 

[18] Kur'an-ı Kerim'in 108 inci Süresidir. üç ayet'tir. 
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TEF'SİR 

Surei Ke:vser üç ayet olup Mekkidir. Sebebd nüzulü şudur : 

Aş hin Vail, UJ~be'b, Eıbi Mu'yıt, Ebu Leihep g;ibi Kureyş 
müstehzileri ne zaman Aleyhisselatü vesselam Efendimizin 
oğlunu irıtihal etmiş görürlerse <<Muhammed ebter kaldı.» ya~. 
ni n.amım andıracak bir evlat bırakmadı,· derlerdi. Hem bu~ıu 
Hazreti Peygamber .için büyük bir kusur sayariardı da halkı 
İslam din:ine katılmaktan alıkoymak maksadile dadma ileri sü
rerlerdi. 

Bundan başka müslümanların bidayetteki zaafı, fakirlik
leri ve aziıkiarı birer istihfaf vesilesi idi. Evet, bunları dinin 
hak olmadığına delil sayarlar; ilahi bir din, servetlerin, kuv
vetlerin sinesinden fışkırır, derlerdi. Zaten cehaletin hüküm 
sürdüğü zamanların, zeminierin hepsinde beyinsiz kimseler 
hakka, hakikata karşı ayni tavrı takınmıştır. 

Bu dedi kodular müslümanları, hususile dine yeni giren
leri incitiyordu. Bu surei celile erbabı imanı ferahlandırmak, 
eshabı · küfr ve tuğyanı mebhut bırakmak için nazil oldu. 

(Biz sana kevseri verdik) Kevser kelimesi kesretten mü
balega sig!asıdır, ç01kluğun gayesine varan şey demektir. 
(Oğlu seferden gelen bir arap karısına, çocuğun ne getirdi ? 
demişler. Ke:vser, yani pek çok, demiş.) 

· Ke:vser kelimesinden maksat ne olduğunda pek çok ihtilaf 
hasıl. olmuş. Khni AleyhüsselMü vesselam Efendiimizin kıya
metekadar payidar olan ashap ve ctbaıdır demiş. Kimi Kur'an, 
kimi İslam:, kimi tevhit, kimi iLim, l<ıimi hikmet, k~mi dünya ve 
ahiret nimetieni olmak üzere teıfsir etmiş. 

İbni Abbas'a «Kevser cemnetteki nehir değil midir?» de
mişler. «O nehir de Cenabı Hakkın Peygamberimize. verdigi 
çoğun içindedit. » cevabını vermiş. 
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«Asıl ebter sana buğz edenin kendisidir.» 
Ebter ismi, nesli kesilmiş manasma kullanılıyor. Aleyhis

selatü vesselam Efendimize buğz edenler onun şahsı müba
rekine karşı bir şey söylemiyorlardı. Zira nübüvvetten evvel
ki tarihi de gösteriyor ki şahsı herkes nazarında muhterem, 
herkes nazarmda sevimli idi. Bu herifler Cenabı Peygamberin 
zatına değil, dinine buğz ediyorlardı. Onun için küfür, inat 
zulmetlerinde kaynayıp gittiler. Bütün manasile ebter oldular. 
Çünkü bu alemde hayırlı bir ad bırakmadılar. Aleyhisselatü 
vesselain Efendimiz ise arkalarında muhalled bir din, namü
tenahi bir zürriyet, yani koca bir ümmet bıraktılar. (Sallalla
hüaley:hi Vesel1e11n) ("') 

'· 

(*) 12 Nisan 1328 (25 Nisan 1912) de yazılmıştır. 
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TAHA SÜRESİ'nden [19] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

izheba ila fir'avne innebu tağa 
Fe küla lehü kavlen leyyinen le' allebu yezzekkeru ev yahşa. 

MEALi 

«Firavuna gidiniz, o çünkü azdı. Kendisine yumuşak söz 
söyleyiniz; belki aklını başına alır, yahut içine korku gelir.» 

TEFSİR 

Talıa sılrei şeııifesinden naklettiğimiz bu ayetlerdeki hitap 
Musa ile Harun (Aleyhisselam) a dır. Harun daha beliğ oldu-

[19] Kur'an-ı Kerim'in 20 nci Süresidir. 135 ayet'tir. Burada 43 ·· 44 
üncü ayeİ'leri incelenmektedir. 
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. ğu için, Allahın Buyruğunu tebliğ ederken kendisine refik edil
mesini, Hazreti Musa, Cenabı Haktan istemiş idi. 

Kur' andaki kıssaların her birinde büyük büyük i b retler 
vardır. Dikkatle bakarsak şu ikinci ayette iki büyük nükte gö~ 
rürüz : Allah elbette firavun un tuğyandan vaz · geçmiyeceğini, 
akimi asla başına almıyacağını bilirdi. Böyle iken Peygamber
lerine «Belki .... » diye bir ümit veriyor. Siz vazifenizi azimle, 
kuvveti kalib ile, itminan ile ,ifaya bakınız. Evet, resulün va· 
zifesi yalnız tebliğdir. Siz bu tebliğin mübin olması için çalışı
nız. Karşınızdaki yola gelecek, yahut gelmiyecek, onu düşün
meyiniz. Bunu düşünürseniz yeis iç,inde kalırsınız ki, o zaman 
vazifei risaleti hakkile eda edemezsiniz, diyor. 

Demek ki hakkı, hakikatı müdafaa edenler, bütün dünya 
firavun kesilse, hiç fütur getirmiyecekler. 

İkinci nükte - Firavun küfrün, inadın, dalalın canlı bir 
Hmsali idi. Musa ile Harun ise birer pel)1gamiberdi. ilfrhiye.t 
davasına kalkışan firavunu yola getirmek için Cenabı Hak bu 
iki vücudu mübarekıi bin hücceıtıi kahire ile gönderebdlirdi. Öy
le iken «Sert davranmayınız, yumuşak söyleyiniz, rifk iİe mua
melede bulununuz» emrini veriyor. Maksadı ilahi şüphesiz bi
ze yol göstermektir. Evet biz müdafaa edeceğimiz fikre karşı 
ufacık bir itiraz serd olunsa, yumuşak söylemek şöyle dursun, 
en sert, en acı hücumlarla bile kanaat etmeyiz de ağız dolu
su söğeriz ! Bazen en temiz bir hakikatı en murdar küfürler
le kabul ettirmek isteriz ! En temiz, en meşru bir maksada 
böyle en n;ıülevves, en rezil bir vasıta ile varmaya yelteniriz! 
Sögüşler, döğüşler ancak sefil maksat takip eden reziliere ya
kışır birer silah olabilir. 

Kur'anın bize verdiği bu güzel derse dikkat edersek elde 
edeceğimiz istifadeler çok büyük olur ve her şeyden fazla' az
mimiz keskinleşir ve terbiyemiz yükselir (*) 

(*) 19 Nisan 1328 (2 Mayıs 1912) de yazılmıştır. 



ANKEBÜT SÜRESİ'nden [20] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve'llezine cahedu fina le nehdiye.nnehüm sübulena ve· 
. inne'llahe lema'al-muhsinin. 

ME ALİ 

«O kimseler ki bizim uğrumuzda . çalışmışlardır, elbette 
kendÜerine yollarımızı göstereceğiz; zaten hiç şüphe yoktur 
ki Allah iyilerle beraherdir.» 

TEFSİR 

. Bu ay:eti kerime Anke:but süresinin· sonundadır. . 
Burada mücahede mutlaktır; bir mef'ul ile mukayyet ohi.

rak i:rad. buyrulmamıştır. Bir kayıi: varsa da 6 da Allah için, 
cyani hayır için olmasıdır. 

Şonra (Allah yolunda mücahede edenlerin Allah yolunu 

[20) · Kur'fm~ı Kerim'in. 29. uncu Sunisidir. 69 ayet'tir. Burada son 
ayet'i incelenmektedir. 
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hulacakları,) suretindeki vaadi İlahi kat'iddr!. Demek, hayır 
için uğraşanlara, Allah için çalışanlara tevfik hazırdır. 

İhsan, (İsaet) in zıddıdır. İsaet kötülük etmek, ihsan iyi
lik etmek demektir. Muhsin· iyi adam, iyilik eden adamdır. 
Ayeti kerime Allahın iyilerle beraber olduğunu da gayet kat'i 
bir lisanla tebliğ ediyor. 

Ayeti kerime bize şunu bildiriyor ki, hangi hayırlı mak
sacia olursa olsun çalışanlar, çabalayanlar; lakin Allah için 
çalışıp çabalayanlar, hidayet yolunu, feyz yolunu, saadet yo
lunu mutlak bulacaklardır. 

E,vet, Allalhü z.ülcelftl feıyyazı kerimd1ir. Şanı az:inıi için 
-haşa- buhl mutasavver değildir. Ancak bir kerre Onun feyzi
ni kabul edebilecek istidadı hazırlamalı, yani çalışmalı; sonra 
da Feyyazın feyziııi es,irgemiyeceğinden emin olarak hiç fütur 
getirmenıelidir. İşte, tevekkül diye pek azımızın anladığı; ya
hut çoğumuzun anlamak istemediği mahiyet budur; yoksa «Ar
mut piş; ağzıma düş!» gibi miskin temennilerin, tevekkülle 
hiç münasebeti olamaz. Teveıkkül demek, insan iç,in mesaıisinin, 
mücahedatının evvelce 1k:i üç sıkmtı gözükse bile, mutlaka so
nunda tevfika mazhar olacağına karşı gevşemez bir ümit, sar
sılmaz bir itminan beslemek demektir. 

Hayatı mücahede içinde geçenler için mev'ud oLmadık ni
met; manasız bir tevekkül ile atıl yaşayanların ise mahkum 
olmıyacağı zillet yoktur. Fatırı Hakimin kavanini ebedidir, as
la değişmez. Allah o kanunların hiç birini"n, hiç bir noktasım 

·hiç bir mü'minin keyfi, hatta bütün müslümanların hatırı şe
rifi için ta dil etmez ! ... 

Şüun, haıdisaıt, Kur'andak,i hakikatları, o bizim bir türlü 
inanmak istemediğimiz hakikatları olanca dehşetile ihtar edip 
durmakta iken nasıl oluyor da bir türlü gözümüzü açmıyo
ruz ? Nasıl oluyor da meskenetler, ataletler, gayretsizlikler 
içinde sürüklenip duruyoruz? Efradı üç yüz, üç yüz eUi milt 
yona varan cemaatı müsliminin nedir bugünkü hali ? İslam 



79 

say dini, mücahede mesleki, şan ve şevk~t, şeref ve azıamet 
rehberi iken; o dini mübine intisap davasını güden biz zaval
lılar, dünyanın muhtelif iklimlerinde atıl, batıl, miskin, zelil, 
muhakkar, mahkum, iğrenç bir takım yığınlar, canlı laşe yı
ğınları teşkil ediyoruz ! Lahavle vela kuvvete illa billah ! Bü
tün bunlardan kurtulmanın bir tek çaresi vardır. O da dur
madan çalışmak, daima iyilik için çalışmaktır. Çünkü ancak 
bu sayede yaşamak, ve gayeye ermek mümkündür. (*) 

(*) 26 Nisan 1328 (9 Mayıs 1912) de yazılmıştır. 



H UCURAT SÜRESİ'nden [21] 

Bis:ıni'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

İnneme'l-mü'minune ihvetün fe eslihu beyne ehaveyküm 
ve'tteku'llahe le'alleküm türhamun. 

MEALi 

«Mü'minler birbirinin kardeşinden başka bir şey değil~ 
dirler; onun için iki kardeşinizin arasını bulunuz, Allahtan da 
korkunuz ki rahmetine nail olabilesiniz.» 

TEFSİR 

Ayeti celile surei Hucurat'a mensuptur. 
Zimahseri diyor ki : ' , 
« (Beyne ihvatiküm) kardeşlerinizin arası, yahut (Beyne 

ihvaniküm) arkadaşlarınızın arası suretinde kıraatlar olmak
la beraber kelime tesniye sigasile de olsa kafidir. Zira arala
rında dargınlık zuhur eden kimseler, ·en aşağı iki kişi olur. 

[21] Kur'an-ı Kerim'in 49 uncu Süresidir. 18 ayet'tir. Burada 10 un· 
cu ayet'i incelenrr:ı'ektedir. 
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Azlığı barıştırmak lazun olunca, çokluğun arasını bulmak el
bette daha ziyade lazımdır. Çünki iki adamın bozuşması yü
zünden husule gelecek fenalık hiç bir zaman camaatın yekdi
ğerine danlmasından meydan alacak fesada benzemez. ( Eha
ı·eyn- İki kardeş) den murat Ev s ile Hazrac kabileleridir, di
yenler de vardır.» 

Evet, hakiki müslümanlar birbirine kardeş nazarile ba
karlar. Zaten aradaki rabıta bu kuvvette olmazsa müslüman
lık kuru bir unvandan ibaret demektir. Azıcık dikkat olunur
sa görülür ki, İslam dininin hemen bütün ahkamı uhuvvet, 
vahde:t esasını tahkim eylemekted:ir. Namazlar, haclar, zekat
lar, şehadetler, oruçlar, ayni kibleye teveccühler, hep, müslü
manları birbirine bağlayacak vasıtalardır. 

Resuli Ekrem Sallallahüaleyhi V essellem Efendimiz Haz
retleri (Müslümanların haline aldırmıyan müslüman değildir.) 
buyuruyorlar. Şu hadisi şerife göre, hakiki müslümanların 

miktarını anlayabilmek için, nüfusu hazıradan ne dehşetli bir 
yekün indirmek lazım gelecek ! 

Bizler (Hiç bir müslümanın vücuduna bir diken batmaz 
ki onun acısını kendimde duymuş olmıyayım.) diyen bir Pey
gamberin ümmetiyiz ve bunu hiç bir vakit unutmamalıyız. 

Çünld birliğimiz bu sayede kuvvet bulur ve birliğiınİzin 
kuvveti varlığımızı kat kat sağlamlar. (*) 

('') 7 Mayıs 1328 (20 Mayıs 1912) de yazılmıştır. 



ENFAL SÜRESİ'nden [22] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve eti'u'llahe ve resulebu ve la tenaze'u fe tefşelu ve tez; 
hebe ıihuküm ve's:hirfı. inne'llahe ma'as'sabiıin. 

MEALi 

«Hem Allaha, hem Onun Peygamberine muti olunuz; bir
birinizle uğraşmayınız, yoksa kor}{aklaşır, kuvvetten düşers!
niz; bir de sabrediniz, zira şüphe yoktur ki Allaılı sabredeııler· 
le beraberdir.» 

[22] Kur'an-ı Kerim'in 8 inci Süresidir. 75 ayet'tir. Burada 46 ncı 
ayet'i incelenmektedir. 
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TEFSİR 

Müslümanlar apaçık ziyandan kurtulmak isterlerse; yani 
dünyada sefil, ahirette rezil olmıyalım derlerse, kendileri için, 
surei Enfal'e mensup olan şu ayeti celHey:i düsturu hareket 
edinmekten başka çare yoktur. 

ş,imdiye kadar gelip geçen İslam milletlerıinin tarihi üze
rinde kısaçık bir tıazar gezdirecek olursak, furkanı hakimin 
natık olduğu şu hakikati teyit edecek namütenahi sayfalar, 
hem pek acı, pek kanlı sayfalar görürüz! 

Evet, hiç bir cemaatı İslamiye yoktur ki, Allaha itaat et
sin; Peygamberin gösterdiği yolda gitsin; efradı arasında itti
hat olsun da o yine şevketinden, azametinden mahrum kalsın. 
Sonra hiç bir cemaatı İslamiye yoktur ki, Evamiri İlahiyeyi 
dinlemesin; Resulü Muhteremin tebligatına kulak vermesin; 
fertleri birbirine düşsün de o yine izmihlal uçurumlarına yu
varlanmasın. 

Müslümanların kaynayıp gittiği uçurumlar hep tefrika 
yüzünden açılmış; o tefr:ikayı ise bütün azgınlıklar, Evamiri 
İlahıiyeye mübalatsızlıklar meydana getirmiştir. 

İslam dini insanları yalnız ahirete hazırlamaz; onlara dün
yada insanca yaşamanın nasıl olacağını, hem nasıl kabil ola
bileceğini gösterir. Vazeylediği kanunlar ise kavanini fıtratın 
aynıdır. Bu alemi hilkat durdukça bir noktasının bile deW,ş
mesine imkan yoktur. 

«Tenazu» birbirile uğraşmak; tefrikalar, ihtilaflar içinde 
çalkalanmak manasınadır. Efradı birbirile boğuşan millet ha
rice karşı mevcudiyetini muhafaza edebilecek maddi kuvvet
ler~ tedarikine .. ne vakit, ne imkan bulamıyacağı gibi alemde 
hiç bir şeyle telafisi kabil olmıyan kuvvei maneviyeden mah
rum olur ki, bu en müthiş bir hüsrandır. İşte (Birbirinizle uğ
raşmayınız. Yoksa korkaklaşır, kuvvetten de düşersiniz.) neh
yi ilahisi en sarih, en kat',i bir tarzda gös,teriyor ki: ittihattan 
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ayrılan, birbirile uğraşan milletler evvela şecaat, metanet, iti
madı nefs g1bi seciy:eler:den cüda düşüyor; sonra da satveıtine, 
İstikialine veda ediyor. 

Ayeti kerimedeki (Rih) kuvvet, devlet, azarnet manaları
nadır. Ekabiri müfessirin kelimeyi hep o suretle tefsir buyur
muşlardır. 

Yaşamak isteyen millet için ittihadın lüzumu, bedihiyatı 

evveliyedendir. Öyle efradı birbirine kaynamış, heyeti mec
muası bir bunyanı mersus vücude getirmiş olan cemaatler 
düşman topile, tüfeğile k:olay kolay devrilmezler. (Kale, için
den fetbolunur) sözü ne büyük bir hakikattır. 

Ayeti celiledeki sabır her türlü güçlüğe göğüs germek; hiç 
bir düşman, hiç bir tehlike karşısında metaneti elden bırak
mamak manalarınadır; yoksa miskin miskin oturmak, mezel
lcte, malıkurniyete katlanıp durmak demek değildir. Tevekkül 
gibi sabır da bazıları tarafından yanlış telakki edilmekte oldu
ğu için şu ihtara lüzum gördük. (*) 

,.i'" 

'· 

('') 17 Mayıs 1328 (30Mayıs 1912) de yazılmıştır. 



SAF SÜRESİ'nden [23] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ya eyyühe'llezine amenu lime tekulune ma la tef'aliin. Ke
büte makten inda'llahi en tekuiu ma la tef'aliin. inne'llahe yu
lıibbü'llezine yukatilune fi sebilihi saffen keennehüm bünya
nün mersus. 

MEALi 

«Ey iman eden kimseler, yapamıyacağınız bir şeyi nıçın 
\ 

söylüyorsunuz ? Sizin böyle yapamıyacağınız işi söylemeniz 
indeilah ne k~dar çirkin oluyor ! Allah o kimseleri sever ki : 
parçaları birbirine kaynamış yekpare binayı andınr saflar ha
linde, Allah yolunda savaşırlar.» 

[23] Kur'an-ı Kerim'in 61 inci Suresi dir. 14 ayet' tir. Burada 2- 4 lin· 
ciY ayet'leri incelenmektedir. 
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TEFSİR 

Bu ayeti kerime Saf suresine mensuptur. Sebebi nüzulü 
bazılannca şöyledir: Müslümanlar, daha savaş farz olmazdan 
evvel, ( Nezdi ilahide en makbul amel hangisidir? bilsek de 
o uğurda malımızı, canımızı feda ediversei<) demişler. Yahut, 
Cenabı Hak Bedir şehitlerinin nail olduğu sevabı haber. verin
ce (Bir cihat olursa biz de olanca gücümiizü sarf ederiz.) ah
dinde bulunmuşlar; (Uhut) ,gazasında ise sözlerini yerine ge
tırmedikleri için böyle bir itaba müstahak olmuşlar. 

Bazılarınca da böyledir : Adamın biri muharebede öldür
memiş saplamamış, vurmamış, sehat göstermemiş iken (Öl
dürdüm, sapladım, vurdum, sebat ettim.) dermiş. Binaenaleyh 
tekdir ona raci imiş. 

Bir takımlarına göre, Suheybin öldürdüğü müşrikin kat
lini kendisine mal etmek İstiyen adam hakkında; diğerlerinin 
reyince de . münafıklar için inzal buyrulmuş. 

(Makt) bir adamdan çirkin bir iş zuhurunu görüp o ada
ma buğz eylemektir. Araplar (Şu heriften ne kadar hoşlanınam 
bilir misin!) yerinde olarak (Fulanun ma arnkatebu indi!) 
derler. Bu ibaredeki makt kelimesi lafzen taaccup sigası üze
üne gelCUğ,i gibi Zimahşeri'ye göre ayeti kerimedeki (Kebura 
makten) de manen, yani, S>igr:sı üzerine gelmek şaııtile fiili ta
accüptür. 

Hakikat, azıcık düşünülürse görülür ki, sözünü tutmarnak, 
alıdini yerine getirmernek kadar sevimsiz, bununla beraber 
mühlik bi"r itiyat olamaz. Efradı bu nakisa ile malul olan ce
maat için hela.k,tan kuı~tuluş yoktu;, "iki yiiz laf yarım işin 
yerini tutmaz!" diyen Firdeıvsi ne açık bir hikmet söylemiş~ 

tir.! 

Hazreti Osman'ın bilafeti zamanında valilerdl(n biri ilk 
defa olarak hutbe irat etmek üzere, minbere çıkmış; lakin 
bir türlü (Elhamdü lillah) ın arkasını getirememiş; nihaye1t: 
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(Ey cemaati müslimin,. görüyorsunuz, ben öyle natuk bir 
adam değilim. Yalnız, kavval (lafçı) bir emirden ziyade faal 
bir emire muhtaç olduğunuzu unutmayınız) diym-ek minher
den inmiş. Bunu işiden meşhur Ehnef (V allahi şu minbere. bu 
kadar beliğ bir- hatip çıktığını görmedim.) demiş. 

Acaba müslümanları birbirine bağlıyan rabı:ta ne derece
lerde muhkem o1malıdır ki, düşmanıarına karşı hünyanı mer
sus denecek kadar metin saflar vücude getirebilsinler? Şu ta
rihi vak'a işte o rabıtayı bize gösteriyor: 

Huzeyfetül· Adevi diyor ki : 
(Yermuk vak'ası günü kimi zi-ruh yatan, kimi bi-ruh se

ri/en ecsadı müslimin arasında amucamın oğlunu arıyordum. 
Yanımda azıcık su vardı. Şayet henüz ölmemişse hem bir iki 
yudum içiririm, hem de yüzünü gözünü silerim, diyordum. 
Nihayet kendisini baygın bir halde buldum. "Su ister misin?" 
dedim. Gözlerile "Evet" cevabını verdi. Lakin bu sırada öte 
taraftan bir inilti işidildi. Amucazadem suyu ona götürmemi 
işaret etti. Gittim baktım ki Hişam bin As imiş. Tam ağzına 
bir iki yudum su vereceğim anda bir az arkadan bir inilti da
ha duyuldu. Bu sefer de Hişam suyu içmekten imtina ederek, 
gözlerile ona götür dedi. Ben o son nefesin geldiği yere gittim, 
lakin biçareyi ölmüş buldum. Hemen koşarak Hişamın yanı
na geldim, baktım ki ölmüş; amuca zademe koştum. O da öl
müş~) ('~) 

(*) 24 Mayıs 1328 (6 Haziran 1912) da yazılmıştır. 



RA 'D SÜRESİ'nden [24] 

B ismi 'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

'· 
Lehii mu'akkıbatün )min beyni yedeyhi ve min halfibi yah

fezCmehfı min emri'liahi inne'llahe la yuğayyirü ma bikavınin 
hatta yuğayyirii ma bienfiisihim ve iza erade'llahü bi kavmin 
silen fe la meredde lehii ve ma lehüm min dünibi min val. 

[24] · Kur'an-ı Kerim'in 13 üncü Sılresi dir. 43 ayet'tir. Burada ll inci 
ayet'i incelenmektedir. 
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MEALi 

«İnsanın önünde, arkasında dolaşan melekler vardır ki 
Allahın emrile onu siyanette bulunurlar; şu muhakkaktır ki, 
bir kavm kendisinde olan güzide seeiyeleri bozroadıkça Allah 
. onun saadetini bozmaz; bir kerre de Cenabı Hak bir kavmin 
felaketini isterse, def'ine çare olmıyacağı gibi, kendileri için 
ondan başka sahip de yoktur.» 

TEFSİR 

Ayeti celile surei Ra'd'a mensuptur. Ayetteki (Mua'kkibat) 
melekler kafileleridir. Bazıları, melaikei sıyanetin, hatta bü
tün ecsami latifenin vücudunu inkar ediyorlar. Şayet bunlar 
alemi, bilkati baştan başa dolaşmış; fıtratın bütün zavahirine, 
bütün serairine mahrem dahilmiş iseler ona diyeceğimiz yok! 
Heyhat, beşerin nazarı ittılaına her an yeni bir cihan açılır du
rurken, idrakimizin ihatası haricinde, hem şu gördüğümüz bil
kati kesifenin fevkinde bir silsilei mahlukat daha olacağı aca
ba hangi delile istinaden inkar edilebilir ? 

Gelelim ayeti kerimenin diğer kısmına. Cenabı Hakkın 

gerek fertler, gerek cemaatler üzerinde cari bir takım kava
nini ezeliyesi vardır ki, bir hikmeti beliga üzerine mevzu olan 
o kanunlar asla değişmez. (Bir Millet kendisinde olan güzide 
seeiyeleri bozroadıkça Allah'ta onun saadetini bozmaz.) sure
tindeki t·erbliği beliğ de kıyamete kadar · mer'iyeıtini ınıuhafaza 
edecek bir kanunu fıtrattır . 

. · Ayatı muhkemei Kur'aniye bize gösteriyor ki milletierin 
arşı izzetten esfelüssafilini malıkurniyete yuvarlanması; niha
yet mevcudiyetlerine başkaları tarafından hatime çekilme~i 

hep o kanunların çizmiş olduğu fıtrat yolunu bırakmalarından 
ileri gelmiştir. Yoksa, o yolu takip edenler, hududu İlahiyenin 
baricine çıkmıyanlar için böyle bir akibet tasavvur olunamaz. 
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Zaten tarihin tekerrürden başka bir şey olmaması da kavani
ni fıtı'atın istisna kabul eylememesindendir. 

Uzaklara gitmeğe hacet yok! İşte efradı üç yüz elli mil
yona varan ümm:eti İsrlt'tmiye güzümüzün önünde duruyor. Kü
çük bir cemaat iken har:ikalar gösteren, oihana hakim olan 
bu ümmet, şu kesretile beraber, şimdi cihanm malıkumu bulu
nuyor! Bu ne musibet:tir! Bu ne felake:ttir! Acaba bu suku
tun sebebi, bu intihatın illeti ne\olabilir? Cenabı Hakkın bize 
karşı bir çok vaatları vardı. Acaba onlar hakkında İmanımızı 
mı değiştireceğiz ? Neuzübilh1h. Acaba rahmeti İlahiyeden ümi
di kesecek de (Aldanmışız) mı diyeceğiz ? Maazallah. 

Biz bu felaketlerin, bu büsranların esbabını hep kendimiz
de aramalı; hep kendi nefsimizi muhasebe altına almalıyız. 
O zaman görürüz ki, biz her ne çekersek kendi arnelimizin 
cezas1ıdır. Evet, şehameti, himmeti, say'i, sıtkı, istikameti, if
feti, teavünü, asabiyeti, gayreti, faaliyeti bırakmanın mukabi
li zillet ve mU:hkCı.miyettir. 

Ay eti celilenin ( Cenabı Hak bir kavmin felaketini isterse) 
kısmına gelince, Cenabı Hak bir kavmin felaketini isterse 
demek, yukarıdan vveri verHen ,izahaıta göre, o kaıvim kendi 
muamelatile, kendi harekatile felakete istihkak gösterirse de
ın::ıktir. c~ ) 

(*) 31 Mayıs 1328 (13 Haziran 1912) de yazılmıştır. 



AL-İ İMRAN SÜRESİ'nden [25] 

Bismi'IHihi'r-Rahmani'r-Rahim 

•. 

Va'tasimu bi habli'llahi cemi'an ve la teferreku ve'zkürü 
ni'mete'llahi 'aleyküm iz küntüm a'daen fe eliefe beyne kulubi· 
küın fe esbahtüın bini'ınetihi ihvanen ve küntüın 'ala şefa huf
ratin mine'n'nari fe enkazeküın minha kezalike yübeyyi;t.ıu'lla· 
hü leküın ayatihi le'alleküın tehtedun. 

[25] Kur'an.ı Kerim'in 3 üncü Süresidir. 200 ayet'tir. Burada 103 ün· 
cü ayet'i incelenmektedir. 

• 
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MEALi 

«Hepiniz birden Allahın Kitabına sım sıkı tutununuz; bir
birinizden ayrılmayınız; Cenabı Hakkın üzerinizdeki nimetini 
hatırlayınız: Hani, bir zamanlar birbirinize düşman idiniz, O 
sizin kalbierinizi birleştirdi de Omm lütfu sayesinde kardeş ol
dunuz; hani, bir zamanlar cehennem uçurumunun. kenarında 
idiniz, O sizi oradan kurtardı; işte, doğru yolu bulasınız diye 
Alialı ayetlerini size böylece bildiriyor.» 

TEFSİR 

' Ayeti celile Al-i İrnran suresine rnensuptur. 

«Allahın kitabı, gök yüzünden yeryüzüne uzanan }\.llahın 
bağıdır.» gibi ahadisi.sahihaya bakılınca ayeti kerimeeleki Hab
lullah'ın Kur'an olduğu anlaşılır .. "Bundan maksad İslamdır" 
diyenler de olmuştur. Zaten bu iki tevcih birbirinden ayrı de
ğildir ki! Öyleya, Kur'an İslamın kitabı, İslam ise o kitabın 
meali rnüstetabıdır. 

Müslümanların hem dünyada perişan, hem ıukbada 'llah
kurni büsran · olmarnaları için, her ne surette, her ne mahiyet
te olursa olsun, tefrikayı intaç edecek bütün hareketlerden 
hizi nehyeder: ayet yalnız şu tercüme ettiğimizdir, zannına dü<;:· 
miyeılim. Bir çok ayatı şerife iTe namütenahi ahaıdisi münife, 
hep ya ayni gayei vahdete sevk edecek birer emri, yahut o ga
yeden uzaklaşmamak hakkında birer .nehyi tazammun ediyor. 

Ne hacet! Bu evamirin, bu nevahinin hiç biri olmasa, eela
sile memur olduğumuz faraiz, ta Çin sudarına yaslanmış bir 
Moğe~ ile Şar balkanı eteklerinde dolaşan bir Arnavut arasın
da en sağlam bir uhuvvet rabıtası vücude getirecek mahiyeti 
haiz değil mi ? 

Tarihi islama azıcık vukufu olanlar Ansarın Muhacirine 
karşı ne büyük fedakarlıklar gösterdiğini bilirler. Evet, 1 sema-
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hatin, insan:iyetin bu derecesi o val,;te kadar vukua değil, hatı
ra bile gelmemişti ! Halbuki, zamanı cahiliyette bunlar birbi
rinin hasını canı idiler. Muhtelif kabileler arasındaki kanlı 
muharebeler bitmek, tükeornek bilir takımından değil idi. Ni
tekim Evs ile Hazrac tam yüz yirmi yıl birbirini boğazlamış
tL İşte asırlarca süren bu -müthiş muhasamata hatimeyi müs
lümanlık verdi. Kabail y~kdiğerine karşı hasını can iken feyzi 
İslam ile birdıen!hire yan can oldu. Artık bu ta:karrür eden sul
hün teessüs eden uhuvvetin sayei saadetinde pek bahtiyar bir 
hayata nail olan Ceziretül Arap sakinleri putperestlik lev
sınden sıyrılarak sahai nuranuru tevhide yükselrnek suretile 
hayatı bakiyelerini de temin eylediler. 

İşte ayeti kerimede bir üslubu imtinan ile beyan buyru
lan; her zaman yade alınması emir olunan nimet, bu nimeti 
uzamadır. 

Bu nimet, bu birlik nimeti, dünyada en büyük nimettir. 
Çünkü, ayrılık bir cehennem uçurumudur ve bu cehennem 
uçunımundan kurtulmak sayesinde yaşamak mümkündür. (*) 

C') 13 Eylül 1328 (25 Eylül 1912) de yazılmıştır. 



ENFAL SÜRESİ'nden [26] 

Bismi'Uahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve'tteku fitneten la tusibenne'llez.ine zalemu minküın 

bassaten ve'lemu enne'llahe şedidü'l-'ikab. 

MEALi 

' «Bir de, belanın öylesinden sakınınız ki, o hiçbir zaman 
yalnız içinizden zalimlere isabet etmez; sonra, bilmiş olunuz 
ki, Allahın azabı yanıandır.» 

[26] Kur'an-ı Kerim'in 8 inci Süresidir. 75 ayet'tir. Burada 25 inci 
ayet'i incelenmektedir 
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TEFSİR 
, 

Bu ayetikerime (Ey mü'minler, Allah ile Peygamberin si
ze· hayat verecek olan davetine icabet ediniz .... ) mealindeki 
aybti .kerimenin altmdaıdır; iıkisi de surei Enfal'e mensuptur. 
_(Beladan sakmınız) demek, o belayı getirecek sebeplerden sa
kınınız ... demektir ki, bu sebeplerinen başlıcası .fitne lafzının 
medlulüdür. 

Şimdi, bu iki ayeti celileden şu hakikat sarahaten anla
şılıyor ki, her biri müslümanlar için sermedi bir hayat olan 
Evamiri ilahiye yerine getirilmiyecek; geldiği zaman kurunun 
yanında yaşı da yakıp • kül eden salgın musibetleri önlemenin 
çaresine bakılınıyacak olursa helak muhakkaktır. 

Ne yapalım, kanuni İlahi böyle: kurunun yanında yaş da 
yamyor. , Beş on kişinin uyandırdığı fitne yangını binlerce, yüz 
binlerce, milyonlarca hanumanın külünü havaya savurmaktan 
geri kalmıyor. Evet, bir namerdin bırsına koca bir memleke·t 
kurban oluyor; bir münafığın yüzünden cemaatler, cemiyet
ler tar-ı-mar olup gidiyor. Hakim şair Ziya Paşa merhumun 
dediği gibi: Kahharı Zülceldl, 

Bir mülkü bir harisi sitemkar için yıkar; 
Bir kavmi bir münafık ile tarzmar eder. 
Pekala! böyle bir, iki, beş, on, yirmi, elli, yüz ... hatta bin, 

hatta bir kaç bin suçlunun cezayı arnelini geride kalan mil
yonlarca bi§ünalıa çeıktirmek A:daleıti İlalhiyeye sığar mı? Bu 
suali UJkdeıi hatır etmeıl{ hile haramıdır. Çünıkü, Hallakı Haıkim 
bu alemi bilkat için, hiç bir zaman değişmiyecek, bir takım 
kanunlar vaz'etmiş; o kanunların mahiyetini, ebediyetini bü
tün ~mükellef olan insanlara bildirmiş; hem onların hayatımı
za, bizim selametimize taalluk eden kısmını iyice anlıyabilme
miz için- gay'et basit, gayet vazılı bir surette tertip eylemiş; 
sonra, yine bizim; selametimiz nezdi ralımanİsinde pek matlup 
olduğı.ı iqin (Sakın bu kanunların gösterdiği yoldan ayrılma-
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ymız, zira mahvolursunuz.) ilitarını daima tekiarda bulun
muş ..... Artık biz kalkar da Allahın o emrine kulak vermez; 
Allahın gösterdiği yolu tutmaz; bilakis bizi, helak uçurumları
La doğru götürmek istiyen fesatçıların bile bile arkasma dü~ 
şersek; Adaleti ilahiye için bizi te'dip etmemek kabil olur 
mu? 

(Zalimlere dayanmayınız, yoksa yanarsınız) tehdidi gibi 
erbabı zulme yaklaşmayı, nehyeden, (Fas.ıklara uyımayınız ..• ) 
ihtarı gibi basiret, ihtiyat tavsiyelerinde bulunan ayati kerime 
ne kadar çoktur ! 

Onun için kuru ile beraber yaşın da yanmasına sebep olan 
felaketleri önlemek üzere el birliği ile hareket icap eder. Çün
kü, milli korunmanın esası, milletin el birliğidit. Ve bu el bir
liği .::::.:~!!-:ti, her şeyden önce bir takım zalimlerin oyuncağı ol
maktan, zalimlere oyuncak olmak dalayısile felakete müsta
hak olmaktan korur ve kurtarır. (*) 

(*) 20 Eylül 1328 (3 Ekim 1912) de yazıimıştır. 



MÜCADELE SÜRESİ'nden [27] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

İnne'IIezine yuhaddfıne'llahe ve resfılehfı ülaike fi'l-edal
lin. Ketebe'llahü le eğlibenne ene ve rüsuli inne'llahe kaviyyün 
'aziz. 

ME ALİ 

«İyi biliniz ki, Allah ile Onun Peygamberine karşı gelen
ler yok mu, işte onlar en zelil malıluklar sırasındadır. Ben 
de, Peygamberlerim de mutlak onları mağlfıp edeceğiz, diye 
Allah ezelde yazdı; Allah ise muradından, kabil değil, döndü
rülemiyen bir Sadiri Zülcelaldir.» 

[27] Kur'an-ı Kerim'ilil 58 inci Süresidir. 22 ayet' tir. Burada 2@ -21 
inci ayet'leri incelenmektedir. 
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TEFSİR 

Mücadele suresine mensup olan şu ikıi ayeti celile Kitaıbul
lahın ren mürtihiş parçalarındandır. Ancak, aslındaki ruhi şid
dete dair ufacık bir fikir verecek kadar olsun, tercümesine 
muktedir olamadık. Yoksa, edebiyada uğraşmak sayesinde 
arabın selikai beyanına ülfet peyda edenler için, bu müeyyet, 
bu müekket tehdidi tı&hi karşısında tirtir titremernek kabil 
olamaz. 

Evet, nazarımızı maziye doğru çevirirsek: Cenabı Hakkın 
gösteııdiği yolu tutmıyan, peygamberlerin sözüne kulak ver
miyen milletlerin, sonunda ne ağır bir zillete maıhkuın olduk
larını, ne acıklı bir sefalet içinde çalkamp gittiklerini görürüz. 

Hayır hayır ! Mazileri karıştırmaya, uzaklara gitmiye ha
cet yok. Yaşadığımız devirler de bize namütenahi ibret levha
lan gösterip duruyor : Hani müslümanların eski şevketi, es
ki saadeti ? Hani onların eski samanı, eski izzeti ? 

Bu diyar, bir zamanlar dünyanın mültecası iken, ne zil
lettir ki, bu gün adeta mülteci mevkiinde bulunuyor.! Bir za
manlar sıytı şevketimiz cihanı titretirken, ne tezalettir. ki, 
şimdi Bulgarlar bile bizi korkutmak ümidine düşüyor. 

Eğer aklımızı başımıza. almazsak; eğer kitabımıza dört el
le sarılmazsak; eğer aramızdaki nifaklara, şikaklani hatime 
vermezsek; eğer müslümanlıkta ataletin, meskenetin haram 
olduğunu anlamak istemezsek; eğer bu dini mübinin cehil ile 
payidar ,ola,:ır..ıyacağına an samimiıkalb iman etmezseiık; eğer 

bütün kuvvetimiıle düşmanlarımızdan daha kuvvetli olmaya 
çalışmazsak; eğer memleketimize garbiri rezaili yerine fennini, 
san'atını sokamazsak .... ne olacağız bilir misiniz ? El'iyazü bil
lah milletierin maskarası, müslümanlığın yüz karası ! 

Evet, alınları o bozgunluk damgasile kararan millet, ne 
kadar çalışsa, bir daha asude bir çehre ile' insaniyetİn huzuru
na çıkamıyor. Biz pek kaıt'i, pek sarih olan bu vaidi İlahinin 
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başkaları hakkında tahakkukunu gördük. Kitabullahın e.n açık 
mucizelerinden biri şudur ki, haJŞkaları dediğimiz o ZlaıvaHı 
millet eski hatalarını tamir, eski günahlarını tatbir için son
radan alabildiğine çalışmış, alabildiğine uğraşmış iken, kabil 
değil, mahkum olduğu büsranı müebbedden kurtulamadı; hem 
imkanı yok kurtularnıyacak 

Hüner, bu vaziyete düşmeden, kalkınmak ve vakit geçir
meden, hüküm giymeden toplanarak hal ve istikbali kurtar
maktır. (*) 

(*) Mehmet Akif bu yazıyı Eylül 1328 sonlarında (Ekim 1912 başla
rında) Balkan Savaşına çok yakın günlerde yazmıştır. 



AL-İ İMRAN SÜRESİ'nden [28] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ya eyyühe'llezine amenu'isbirfı. ve sabirU. ve rabitti ve'tte· 
ku'llahe le'alleküm tüflihun. 

MEALi 

«Ey iman eden kimseler, sehat gösteriniz, hem düşman· 
larınızdan fazla sehat gösteriniz; daima muharebeye hazır bu
lununuz; bununla beraber, Allahtan her zaman korkunuz ki, 
felah bulasınız.» 

,_ 
TEFSİR 

Bu ayeti celHe Al-i İmran sftrleSıinıin sonundadır. (İshiru) 
n; ( Sabiru) emirlerinin ne olduğunu iyice anlıyabilrnemiz için 
sabrın mahiyeti hakikasını düşünmemiz icap ediyor. 

[28] Kur'an-ı Kerim'in 3 üncü Süresidir. 200 ayet'tir. Burada sonun· 
cu ayet'i incelenmektedir. 
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İnsan için en büyük fazilet, sabırdır. Ahlaki kuvvetlerin 
hiç biri bu pek değerli kuvvet ile boy ölçüşemez. Onun için 
Kıitaıbullahta •saıbır kadat çoık zikredilen, sabır kadar sık emr· 
olunan bir seıciye daha yoktur. Sah.ahei kir'am (Radiya!llah.ü· 
anhüm) dan hiç bininin Surei Asr'ı okumadan arıkadaşma ve
da etmediği malumdur. Bunun hikmeti de insanın hüsrandan 
yakayı kurtarabilmesi için ha,kka, saibra dört elle sarılmatk
tan başka çare olmadığını birbirine ihtar etmekti. 

İyi amma sabır nedir ? Biz müslümanlar sabır dediğimiz 
mukaddes melimeııin medlLılüne salıip olmaık şöyle dursun, ına
nasma vakıf bile değiliz! Evet, sabır lafzı anddığı gibi zihni
mizi meskenete, mezellete yakın bir mefhum kaplar. Bize gö· 
re sabır mutlak surette (katlanmak) demektir. Neye katlan
mak? Her şeye ... Daha doğrusu 'katlanılmıyacak şeylere! Me
sela: Zelil olmaya, hakaret görmeğe, döğülmeye, söğülmeye; 
hülasa, insanlık şerefimizi lekeÜyecek musibetlerin hepsine ! ... 

Aman. yara b bi ! Kur'an ne söylüyor, biz ne anlıyoruz ! 
Sabır katlanmak değil göğüs germek demektir. Neye göğüs 
germek? Evet, sonunda katlanılmıyacak acılara katlanmak ız
dırarına mahkum olmama.k >İçin, önceden her türlü güçlüğe, 
her türlü zahmete mertcesine, insancasına göğüs germek. 

Allah yolunda, hak yolunda, din uğrunda, millet uğrun
da rahatını, uykusunu, malını, canını feda edivermek yok 'mu ? 
İ~te sabır budur. Yoksa, bu fedakarlıkların semtine yaklaşını
yarak miskin miskin oturmak; sonra da hissesine düşecek rüs
valığı (Kader böyle imiş! tahammül etmeli.) diye hazma ça
lışmak hiç bir zaman sa:bır ile telif olunamaz. 

Ne haceıt! Zimanşeri gibi eıkftlbiri müfessirin, sabra : teka
lifi diniyeyi hakkile eda etmek manasını veriyorlar. Öyleya, 
teklif külfet maddesinden geldiği için dinin bütün tekalifi 
ufak, büyük bir'er fedakarlık ihtriyarını istHzam eder. Lakin 
bir 'Kerre, o fedakarlığın kabulü yüzünden elde edilecek saaıde· 
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ti; bir kere de terki dolayısile baş gösterecek felaketi dü
şünmeli! 

İslamın en birinc:i ,teklifi ilim değil midir? Pekala! ilim 
tahsili için az fedakarlık, yani az sabır mı ister ! Lakin evvela 
ilmin, gerek bugünkü hayatı fanide temin eylediği menfaat
kri, gerek yarınki ömrü cavidanide vereceği mevkii düşünür
sck; sonra, cehaletin hem dünyada, hem ukbada ne büyük 
bir hecalet, ne yarnan bir rezalet olduğunu gözümüzün önüne 
getirirsek: dinıin o teklifini mahzı külfet olsa bile yinıe bin can 
ile kabul etmemiz lazımgelmez mi ? 

İşte sabır demek ulumu nafiayı tahsil için her türlü sıkın
tıya tahammül etmek demektir; yoksa cehaletin sürükleyip 
getireceği mülevvesat içinde boğulup gitmek değildir!. .. 

Son zamanlarda müslümanlığı ya büsbütün ortadan kal
dırmak, yahut ötesini beri ederek din nanıma bir şeyler yap
mak İstiyenler türedi. Biz bu adamların söylediklerini işittik; 
yaz,dıklarını okuduk. "Dini kaldımıalı" ~diyenlerin dünyadan, 
"Dinde teceddüt Jıusule getirmeli" fikrü1i besliyenlerinde din
den alabildiğine gafil olduklarına iman ettik. 

Evet, bu adamlar milyonlarca halkın hissiyatına, hareka
tına hakim olan ruhu ezellyıi görmiyecek kadar gaflet gösrter
ıneselerdi; dini kaldırmanın ne lüzumunu, ne de imkanını ta
suvvur edemezlerdi. Kezalik dinin hüviyeti hakikasına dair 
azıcık malumat edinmiş olsalardı; dine yenilik sokmak şöyle 
drusun, onun en eski, yani en sahih şekline rücu etmek ihti
yacı milbremirui gözlerile görürlerdi. 

İşte onların bu gafleti, bu cehaleti de hep, demindenberi 
anlatmak istediği;_niz seciyei mübarekei sabrın fıkdanından

dır. Öyleya, demek ki, bu adamlar ne milleti tetkik edecek, ne 
de dini anlıyacak kadar fedakarlık göstermemişler ! 

Bir zarnandan beri dir, dilievde (Karakter) sfuıü dolaşıp 
gidiyor. Azim, sehat, seciye, metanet gibi sözler ile tercüme 
edilen bu kelimenin tam rnukabili sabırdır. Öyle ise artık bu 
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ümmete Alman, İngiliz, Fransız milletlerinin ahlakile müte
hallik olmayı tavs,iyeden vaz geçelıim de ona maaliyi İslari1iye
yi öğretmeğe çalışalım. 

En büyük, en metin ahlak, hakiki müslümanlarda; en mü
eyyet desatiri ahlakiye ise hakiki müslümanlıktadır. (Ve in
.neke le' ala hülukln azim) (i:) tarzmdakii tekriİmi İlahiyeye maz
har olan Resuli Muhterem Efendimiz secayayı fazılanın bir 
timsali fevkelhayali idi. O zatı akdes'in mektebi terbiyetine 
yetişen eshabı kiramın da nasıl kamil, nasıl mükemmel birer 
insan oldukları hepimizin malumudur. Bu hakikatları yalnız 
bizim kitaplar yazmıyor; frenklerin oldukça insaflıları da iti
raf ediyor; (Gündüzün bütün malını mülkünü kapısına gelen 
muhtaçZara veren Muhammed'in akşama tek hurmadan başka 
yiyeceği kalmamıştı. Onu da en son ge/en fakire tasadduk 
ederek geceyi Ayişe (Rd.) ile birlikte aç olarak geçirdi.) di
yodar. 

Sadedimize dönelim : Ayeti celile bizi sabra davet ediyor; 
hem de düşmanlarımızın göstereceğine kat kat faik bir sabra 
davet ediyor. Biz şimdiye kadar Kur'andaki o emri ilahiyi din
lemiş, muktezasınca hareket etmiş olsaydık, bu gün mazimizi 
hasretle yad etmez, namusu dini, namusu milliyi düşmanın 
mürdar ayaklarına çiğnetmezdik; İşte (Rabitu: harbe hazır 
bulununuz), (Düşmanlarımza karşı gücünüz yettiği kadar kuv
vet hazırlayınız.) tarzındaki açık, kati emidere kulak verme
diğimiz için bütün alemi islam bir sahnei kıtal oldu. 

Evet, kuvvet hazırlamak hayli fedakarlık ihtiyarına müte
vakkif idi, hala da öyledir. Lakin o kuvveti elde etmek için 
ne kadar külfetler, ne kadar zahmetler varsa biz hepsini ik
tiham. edecek, hepsine ğögüs gerecek idik. Zira Kur' anın em~ 
rettigi sabır işte o idi. Yoksa vatanı islamın şu elim felaketi 
karşısında kulaıklanmızı sarkıtıp oturmak değil! (*'~) 

("') (Sen en değerli ve en iyi ahlak üzeresin)~ 
(*'') 6 Kanunuuevvel 1328 (19-Aralık 1912) de yazılmıştır. 



HA CC SÜRESİ'nden [29] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Fe ke~yyin min karyetin ehleknaha ve hiye _zalimetün fe
hiye haviyetün 'ala 'uruşiha ve hi'rin mu'attaletin ve kaslin 
meşid. Efelem yesiru fi'l-ardı fe tekune lehüm kuluhün ya'kı
lune biha ev azanün yesme'une biha fe inneha la ta'me'l-ebsa· 
ru ve lakin ta'mel-kulubü'lleti fi's-sudur. 

[29] Kur'an-ı Kerim'in 22 nci Suresidir. 78 ayet'tir. Burada 45-46 ncı 
ayet'leri incelenmektedir. 
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MEALi 

«Zulme daldıkları için helak ettiğimiz ne yurdlar var ki, 
üstü altına gelmiş yatıyor; ne kuyular var ki, başında, ne yük
sek kal'alar var ki, içinde kimseler yok! Acaba bunlar yer
yüzünde hiç dolaşmıyor mu ki, düşünecek kalbleri, yahut gö
recek gözleri olsun ? Şu hakikat iyi bilinmelidir ki, gözler kör 
olmaz; lakin asıl göğüslerdeki kalbler kör olur.» 

TEFSİR 

Bu ayeti kerime bir tehdidi mehip ile başlıyan Hac su
ı t~sine mensuptur. 

Kiıtabullahın duygusuzlukla, görgüsüzlükle itharn ettiği 
kıruseler doğrudan doğruya .Mekke müşrikleri ise de; göçmüş 

. milletierin ciasitanı izmihlalini, çökmüş memleketlerin. lisanı 
halinden işidip ibret almak ihtiyacı her devrin insanları için 
pek tabiidir. Zira tarihin bir tekerrüri daimiden ibaret oldu
ğuna, çünkü kanunu fıtratın asla değişmediğin~ yakin derece
sinde bir itminan edinebilmek için, ayni hareketlerin ayni aki
betler husule getirdiğini görmek, fakat gözle görmek, hem 
pek çok defalar görmek lazımgelıir. Bu ise ancak (Siyru filarz) 
feı:manı İlahisine imtisal ile kabil olabilir. 

Lakin heyhat! zamanımızdaki müslümanlar, hatta dün .. 
yayı dolaşsalar, göreceklerinden ne öğrenecekler ki, Asrı saa
dette yaşayan müşrikler gibi, biçarelerin a·sıl kalb gözleri ala
bildiğine kör ! işittiklerinden ne beliiyecekler ki, zavallıların 
asıl can kulakları alabildiğine sağır ! 

Hakikat öyle! isterse her adım başında bin .i!breıtamiz lev
ha, isterse her zerrei mevcudun yüreğinden bin dehşetengiz 
sayha yükselsıin .. Nazarlar içıin seçilmez bir karalüdan başka 
görgü, kafalar için anlaşılmaz bir gürültüden başka duygu 
yok! 



106 

Yarabbi, şu en elim hüsranlar, en vahim bulıranlar için
de çalkamp duran İslftımın int1iJbahı için tamikı nazar, tetkiki 
haber devresi ebediyyen gelmiyecek de bu ümmetin uyanma
sı sabahı mahşere mi kalacak? 

Ey cemaati müslimin ! artık Allah için olsun uyanımz; 
kalb gözünü, can kulağını böyle sım sıkı kapamay~nız ! Bir 
millet ne hale geliyor da topraklara seriliyor; bir vatan nasıl 
oluyor da ayaklar altında kalıyor; bunu görünüz, anlayınız ! 
Hala ını duygusuzluk? Hala mı görgüsüzlük? Etmeyiniz! 
Sonra, şu başımızdaki felaket yok mu, işte ondan beterine, 
hem Allah gösterınesin, bin kat beterine maruz kalacağız ! O 
zamaiı, hayatı milletten eser kalmıyacak; o zaman narnusu İs· 
lam büsbütün mahvolacak; o zaman haremsarayİ tevhidi en 
murdar ayaklar çiğneyecek; o zaman, İslamın o ma'sum nasi
yesi küfrün ınülevves elile yerlerde sürüklenecek ! 

Haydi biz, duygusuz mahluklar, bu zilletlerin, bu rezalet
lerin hepsine katlanalım; (Üç buçuk günlük hayatın ne değe
ri var ! ) diye kendimize teselli verelim de cemadatın bile da
yanamıyacağı haybetler, büsranlar içinde geberip gidelim! 
lakin çocuklarımızı, torunlarıınızı düşünmiyecek miyiz? Her 
halkası bir batından teşekkül edecek o canlı silsilei sefaletin 
kıyamete kadar la'netine hedef olmaya da katlanacak mıyız ? 

Haydi buna da aldırınıyalırn, buna da katlanalım ! Hey
hat! şu (üç günlük!) hay,atın arkasında bitmez tükenmez bir 
hayat var ki, bu gidişle o, bizim için namütenahi bir devrei 
azaptan başka bir şey olmıyacak ! Acaba orada ne yapacağız ? 
Dünyada iken, namusu milleti bile bile heder eden biz sefiller 
Huzuru ilahiye hangi yüzümüzle çıkacağız? 

Ey cemaati müslimin ! görüyorsunuz ki, duracak zaman 
değil : Çünkü zaman durmuyor ! Haydi bakalım, hüsranı mü
binden kurtularak yaşamak, islamı da yaşatmak ist1iyorsak 
durmayınız ! (*) 

(*) 13 Kanum1evvel 1328 (26 Aralık 1912) de yazılmıştır. 



HiCR SÜRESİ'nden [30] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

inna nahnu nezzelne'z.zikre ve -inna lehu le hafizun. 

MEALi 

«Kur'anı Biz indirdik, Biz; onu muhafaza edecekler de el
bet yine Biziz.» 

TEFSİR 

«Müslümanların istikbali yoktur; müslümanlık guııun bi
rinde yıkılıp ·gidecektir». diyenler, eğer o tasavvur ettikleri 
elini akubeti sevine sevine karşılayacak bir takım sefil kimse-

[30] Kur'iliı-ı Kerim'in 15 inci Suresidir. 99 ayet'tir. Burada Y uncu 
ayet'i incelenmektedir. 
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lerse; kendilerine hiç bir şey demeyiz. Yok öyle değil de, bu 
sözler hakiki ·dindaşlarımızın hasbalıali giryanı ise; onlara da 
«yuk'arki ayeıti celileyi tekrar tekrar okuyun» deriz. 

Görüyorsunuz kı : Allahu zülcelal Kur' anın ebediyetini en 
kavi tekidlerle vaad buyuruyor. Vaadi ilahide hu:lf tasavvuru 
kabil midir? Pek ala! Kur'anı rımhafaza islamı; islamı muha
faza ise müslümanları muhafaza demek de!~il midir ? Müslü
manların yokluğunu tasavvur edersek Kur'anın yeryüzünde 
yaşamasına imkan düşünebilir miyiz ? 

O halde yeise sapınağa yer var mı ? Bilakis yapılacak iş 

müslümanlara gayret, şehamet, emel, azim, faaliyet ruhu aşı
lamaktır. 

Yeis, imandaki zaafı, daha doğrusu hiçliği gösterir. 

İmanı sağlam bir mürnin böyle bir vaadi ezeli karşısırıda 
nasıl olur da Allah' dan ümidini kesebilir ? Eğer bizim o k alı· 
raman ·es1afımız en büyük imt~hanlar karşısında yeise uğrayan 
kimselerden olsaydılar, taşıdıkları din emaneti, elbette bugün 
başka ellerde bulunurdu. 

Bize yakışan, asırlardanberi elimizi kolumuzu kıskıvrak 
bağlayan mel'un yeisi kalıredip kendimizi kurtarmak için el 
ele, başbaşa vererok çalışmaktır. «Biz bu dini ilahiyi, yaşata
cağız. Bu dini ilahi bizi ebeciiyen yaşatacaktır.» diyelim de bu 
iman ile, bu itmi'nan ile geeeli gündüzlü uğraşalım. 

Ha vasdan geçinenlerimiz avaını ataletle, cehaletle, mis-. 
' kincesine bir kanaatle, büsbütün çığırından çıkmış bir tevek-

küJle itharn ediyodarken kendilerinin de serapa yeis ile allide 
dduklarını hiç düşünmüyorlar ! İnsaf edilirse, yeisden büyük 
atalet saikı, yeisden yaman zillet rehberi, yeisden fena mes· 
kenet sebebi olur mu ? 

Yeis mi meskenetten doğdu, yoksa meskenet mi yeisden 
peyda oldu? Suret~ kat'iy:edeı kesdirilmezse de asırlardanberi 
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cemiyetıin ruhunu kemiren, 1iliklerinıi kiurutan içtimal hastalığJn 
yeisten, azİmsiziikten ibaret olduğu pek sarih olarak görülür. 

Milletin, memleketin atisi olmadığı için kendini beyhude 
üzmeyerek vaktini hoşça geçirmenin yoluna bakmak ... Dünya
da bundan daha sefil bir düşünüş bulunamaz. Her şeyden 

. önce bu düşünceyi kökünden kazımak icabeder. Çünkü yaşa
manın, ilk şartı budur. Bizim Kur'anımız, ebedi olduğunu na
sıl ilan ediyorsa ayni ebedi ruhu içimizde taşıyarak yaşama
lıyız. (*) 

(*) 1 Ağustos 1329 (14 Ağustos 1913) de yazılmıştır. 



AL-İ İMRAN SÜRESİ'nden [31] 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Fe iza 'azamte fe tevekkel 'ala'llah. 

MEALi 

Bir kere de azınettin mi artık Allaha dayan ı 

TEFSİR 

Allahu Zülcelal, Nebiyyi Mulıteremi Aleyhisselatü vesse
lam Efendipıize buyuruyor ki : Dünyaya ait işlerde iyi düşün, 
taşın; ashabınla müşaverede bulun. Bir kere de kararını ver
din mi, azmi ele aldın mı, artık hemen Allaha tevekkül eyle, 
o işi yapmaya bak ... 

[31] Kur'an·ı Kerim'in 3 üncü Süresidir. 200 ayet'tir. Burada 159 
uncu ayet'in bir fıkrası incelenmektedir. 
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Azim ve tevekkül... işte müslümanlığın iki azim rüknü 
(iki büyük tem1eıi). Bunlar oLmadıkÇa islam için istikrar im
kim yoktur. Şurası da unutulmamalıdır ki: Ne yalnız başına 
<:izim; ne de azim olmaksızın tevekkül hiç bir zaman kafi de
ğildir. 

Müslümanların vaktile gösterdikleri harikalar heıp bu iki 
te,mele sarılnıaları sayesinde idi. Evet, seksen seneyi geçme
yen, ~ milletierin hayatına göre pek kısa addolunmak lazım 
gelen bir zaman zarfında, memleketin bir ucu Pirene dağla
rına, diğer ucu Çin sudanna dayanınıştı ki bu müthiş muvaf
fakiyetİn sırrı : Müslümanlarm sarsılmaz bir azim, yıkılmaz 
bir. tevekkül ile mücehhez, kahraman yürekli kimselerden te
şe.kkül etmiş olmasından başka bir şey değildi. 

· Tevekkülü bir nakisa, daha doğrusu bir rezilet addede
rek .bugünkü nı.üslrümanları onunla itham etmek kadar ser
semlik olmaz. Çünkü, evvela tevekkül gayet 'trüyük bir seciye
dir; saniyen bizler o seciyeye veda edeli pek çok oldu! Şura
sını da söyleyelim ki: biz tevekkülün manayı hakikisini mu
rad ediyoruz. O da meşru bir gayeye; meşru bir maksada 
doğru yürür·ken hiç fütur getirmemeık; tevfiki ilahinin tecel
lisinden emin olarak muttasıl ilerlemektir. 

Görülüyor ki tevekkül ile atalet ( uyüşukluk, tembellik) 
iki müntehadır. Zaten Cenabı Hakkın emrettiği tevekkül de 
budur (yani ataletin zıddıdır). Şeyh Mehmet Abduh'un dedi
ği gibi kaza ve kader akidesi cebrilik şenaatinden tecerrüd 
ederse azim, cür'et, istihkarı hayat, şecaat gibi değerli mezi
yetlerin hepsi bu akidenin etrafında pervane gibi dönmeye 
başlar. Estaıizübillah: "O müminlere Allah nezdinde büyük 
ecir var ki : Bir talnm kimseler kendilerine «düşmanlarımz si
zin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkmalısımz» de· 
dikleri zaman bu sözler imanlarını artınr da «Allahın yardımı 
bize yeter, ~. ne güzel muhafızdır» derler." Ayet,i celilesi tevek
külün nasıl olmak icap edeceğini gösteriyor. 
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Ey, bu tekrimi ilahiye mazhar olan, eslafi güzin! Acaba 
mezarlarınızın yarıklarından bakıp· da ahlafmızın bugünkü 
halini görmüyor musunuz ? Ah ! Onlar sizin tuttuğunuz yolu 
bıraktılar; Girivei dalale (sapıklık çıkmazına) saptılar; fırka
cılık, tarafgirlik kavgaları içinde tanmar olup duruyorlar! 
Öyle bir acze, öyle bir meskenete, öyle bir zillete düştüler ki : 
yürekler dayanmaz, ciğerler pare pare olur ! 

Toprağınızda bir bakiyyei ruh yok mudur ki huruç etsin 
de ölmüş kalpleri uyandırsın; dalale sapmış fikirleri yola ge
tirsin. Yarabbi! Bize her şeyi olduğu gibi göster. (*) 

(*) 8 Ağustos 1329 (21 Ağustos 1913) da yazılmıştır. 



BAKARA SÜRESİ;nden [32] 

Bismi'llahi'r-Rahmfuıi'r-Rahlm 

Ve la tekulu limen yuktelü f.i sebili'llahi~ emvatün bel eh
yaün ve lakin la teş'uriı.n. 

MEALi 

<<Allah yolunda öldürülenler (Şehit olanlar) ıçın ölü • de· 
meyiniz; hil'akis onlaı· diridir, lakin siz farkında değilsiniz.» 

TEFSİR 

Bu aye1ti kerime suve:i Baıkaraya menısuptur. Al-i İmran'sü
resine, ait bir ayeti celilede ise (Bil'akis onlar diridir, Nezdi 
ilahide merzuk oluyorlar.) denilmektedir. 

Ruhun bedenden ayrlıdıktan sonra payidar olacağı erbabı 
imana göre muhakkak ise de, ervahi şüheda için daha yük~ 
sek, daha mümtaz bir hayat olmak tabiidir. Şühedaya mev'ud 

[32] Ki.ır'an-ı Kerim'in 2 nci Süresidir. 2Ş6 ayet'tir. Burada J54 üncü 
ayet'i inceleı:ımektedir. 



114 

olan bu hayatın, bu rizkın nasıl bir hayat, nasıl bir rızk olma
sı lazımgeleceği hakkındaki sözler müteaddittir. Şeyh Meh, 
med Abdu'ya göre, bu hayat bir hayatı gaybiyyedir ki,. ervahı 
şüheda ona mazhariyetle başka ruhlardan seÇilecek; .o haya1 
ile ınerzuk, o hayat He müteııa'im olacak. Ancak, ne o haya· 
tın hakikatı, ne de o rızkın mahiyeti bilinemiyeceği için, bah
sedilemez. Bunlar alemi gaybe ait o esrarı İlahiyedendir ki 
vücudüne iman olunur, alt tarafı Allahü Zülcelale bırakılır. 

Hakikat, Hak yolunda, Allah yolunda feciayı can edenler 
elbette ervahı zekkiyeye mev'ud olan güzel hayata yüz bin kere 
layıktırlar. Dünya alıretin bir tarlaısı değil mi? Burada ne eki
lirse ö-tede, o biçilJ::njyecek mi? O halde, Allah yolunda ölenr 
lerin, yani bu toprağa hayatını ekip kanile sulayanların fer
dayı cezada biçecekleri mahsul, sermedi bir hayatı nuranur
d~m · başka ne olabilir ? 

Yığın yığın efradı beşer, hayatı kendilerince bir gaye bi
lerek onu elden bırakmamak için, çok zamanlar, insaniyetİn 
alnını karartacak kadar rezil yaşayışlara katlanır dururken; 
ne mutlu o yüksek fıtratlara, o pak hilkatlere ki, pek muazzez, 
pek mukaddes bir gaye uğrunda hayatlarını naçiz bir vasıta 
gibi feda ediyorlar ! 

Sırası gelince hayatı ıisühfaf edemiyenler, şühedaya mev'
ud olan safayİ. cavidaniyi bulmak şöyle dursun, yaşadıkları 
müddetçe kabil değil saadet yüzü göremezler. Servetler, sa
manlar, refahiyeder insan için hakiki bir mesudiyet temin 
edemiyor. Bir fert yahut bir cemaat için yaşamak, nasıl olur
sa olsun yaşamak iştiyakı yegane emel sırasına geçerse, sefil, 
rezil, namussuz bir hayat şanlı bir, öltime tercih edilirse; o 
ferdin, yahut o cemaatin kıyartıete kadar nasiyesi esaret, zil
let damgasından kurtulamaz. 

Eski şan ve şevketinden cüda düşeli secayayı kerimesinin 
bir çoğunu kaybeden; hayır, yanlış söylüyorum, o secayayı 

kerimeye veda edeli şevketi kadimesinden cüda düşen alemi 
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İsla.mda hala bu seoiyeyi, bu hayatı hiçe saymak, Allah yolun· 
da feda edivermek sedyeyi dini mübinin bir emaneti kübrası 
gibi sinesinde taşıyan cemaatler, meğer eksik değil imiş. Alla
ha yüz bin kerre hamdler, senalar olsun ki müslümanların yü
reğinde ruhu şehamet henüz ölmemiş. Biz bu ruhu öldürıhe
ihek için ne lazımsa esirgememeliyiz. Zira bütün varlığımız 
bu ruh ile kaimdir. 

İşte zırhlıları ile denizden gülleler; tayyarelerile bulutiar
dan ateşler yağdıran; müstahkeı:n mevaki arkasından gece 
gündüz kurşunlar püsküren yüz binlerce düşmana karşı yalın 
kılıç, yalın sine ile ç1kan şanlı müoahıiıtlerimiz mey;danda du
ruyor. Biz bunlar için· muvaffakiyet, sair cemaatı islamiye için 
de halden ibret temenni ederiz. (*) 

~--~-

(*) 10 Mayıs 1331 (2j.Mayıs.l915) de yazılmıştır. 
Çanakkale Zaferine değiniyor. 
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Bu kısımda Mehmed Akif'in Balkan •Harbi sırasLnda irad 
ettiği 4 mev' ize ( vaız) ile İ stiklal Savaşı sırasında ir ad ettiği 4 
mev'ize sunulmuştur. 

Balkan Harbindeki mev'izelerin bazı pasajları Safahattaki 
aynı tarihli şiirlerle müvazi görülmektedir. N e yazık ki, Büyük 
Vatan Şairi bizzat yaşadığı İstiklal Destanımızı kendisine has 
üslubu ile dile getiremeden ebediyete intikal etti. Onun canü 
gönülden katıldığı, canla başla didindiği, bu savaştaki muhte
şem inancını ve gür sesini (BÜYÜK İSTİKLAL MARŞJ. hariç) 
pek mahdut yazılarında ve sunduğumuz 4 mev'izede kısmen 
bulabiliyoruz. 

Tarih sırası ile sunulan ımev'izelerdem yalnız birincisinin 
kesin tarihi tespit edilememiştir. Diğerlerinin tarih ve mahal
leri belirtilmiştir. 

Rumi (M all) Takvimle ve Miladi Takvimle gösterilen tarih
Zerin aralarındaki bağlantıları ve bu bağlantıların geçirdiği 
değişiklikleri gösteren küçük bir açıklama, metnin sonuna 
eklenmiştir. . 

Bu kısımdaki dip notlarından ayet meali'ni gösterenler 
Ömer Rıza Doğrul'un 1944 te «Kur'andan AYETLER ve Nesir. 
ler» adı ile toplayıp yayınladığı ciltten alınmıştır. Kastamonu 
M ev' izesine ait iki belge ve takdim yazısı (dip notunda da açık· 
ladığımız veçhile) keza sözü geçen eserden alınmıştır. 

' Açıkrama notlarında (dip notu veya parantez) mevcut Ro-
men rakamları sözü geçen Surenin Kur'an-ı Kerim'in kaçın
cı suresi olduğunu gösterir. Bu tarz nuı:zaralama, ayet klişe
lerimizi aldığımız -,::-birinci· kısım Not'unda sözü geçen
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Sure başlıklarında da vardır. 

SUAT ZÜHTÜ ÖZALP 



BALKAN HARBiNDE 
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~f~~------------~1 
~--:::~\~~t~iı-:-if@ 

.. ' 'ı':: .. 

MEV'İZE [ 1] 

Bisıni'Ilahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ya eyyühe'llezine amenfı. 'aleyküm enfüseküm ...... [1] 

MEALi 

Ey lınan edenler, başkalarının hesahım sizden sormazlar; 
siz kendinize bakınız. 

[1] MAİDE SÜRESİ. (V). Ayet: 105. (Bir kısmı) 
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Me:alini na:klıettiğimiz hitabı ilahi ·.dbığrudan doğruya biz 
Müsıliiınanlara alit iken, yazıklar olsun ki, hiç birimiz o em
ri yerine getirtrniyıot; en kıymetli zaımanları:ınız, o nefsimizi 
mura;kabe altinda brulundurrnıa:kla geçecek saaıtlenimiz, gün
lü:rıiımiz, haıtta ömürlerimiz hep başkalarının ha:ta:sını araştır
makla, başkalarının fenalığ:m:ıı sıayıp dökmeıkle lheder oLup 
gidiyor. 

Gerek islam cemiyetinin, gerek o oeımiyetten bir ferdin 
hayri için teklif edilen işlere ka:rışı: (Neme lazım! ne üstüme 
vazife!) ceıvaıbı misıkıinanesini , atalar sözü ıgiıb!i aynen tekrar 
ediyoruz; cennetlik vıücuduımıuzu azıcık yıo!1mak şöyle durısun, 
ağzımızı bile açmıyoruz da mes:ele, Zeyd' in, Amr'ın hareket
lerini ınuahezeye gelince olanca faaliyetiınizi, olanca talaka
li,mizi sarf e1;me:kten asla geri ıdurmuyıÜ'ruz! 

Yer yüzünün dörtte üç bölüğünü kaplıyan Müslümanların 
ylne dörtıte üç bölüğü ıhiç bir :eıseri ıhayat gpsrteırmiyor. Bu bıiça
relerin hayat alenüne, şüunu alıerne (diünya işlerine) afal afal 
bakan gözleri (N e gelenden haberim var, ne gidenden habe
rimf) meahni ne açık bir beyan ille anlatıp duruyıor. Geride ka
lan azlığın fırıl fırıl dönen nazarlan. ise başkalarının ne:kais:ile 
(kusurlaı:ıile, eksikliklerile) uğrıa;şmaMan baş alıp da bir k'e
redk olısun ,kendi ımuhitine, k~ndi ş;ahsına, dönınüyor! Hülasa, 
ekser~yet tefr~itin, ekalliyet iff·atın kurbanı olup gidiyor. 

Müslümanlık fııtri din, ilahi din, hem en son İlahi din 
o1ınak itiba,rile ibıir i'ıtidal elini iken nasıl oluyıor ıda bizler hiç 
mu'tedil ıbiır hattıhareket tcı.~kip odemiyoruz? Bunun cevabı pek 
kolaydır: '·çünkü Müslüman namı altındaM cemaatin çoğu is~ 
!amin aslından ve dosdoğru şeklinden alaıbildd.ğine gafil. Dün
yada, ukıhada bizi insaınların en mes'udu sırasına geçiDrneyi 

· h:afil olan böyle bir dfiıi cehlimize kurban ettik; ha1a da edi-
yoruz. Yaz~klar olsun. · 

islamiyeti şimdiki halıine getiriııce arlt]k lı1ç birimizde 
uyanıklıktan eser kalmadı; Ahlakı fazılanın (değeri yüıkse1k ah-
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lakın) dısmini bile unutmak derekelerine düıştük. Hvet, h:a.ydi 
maziden ,ih:rıet ~almıyoruz; çıünkii ıgözümüzle ıgörmediı:K. Haydi 
zaımammızda, fakaıt başka iiklimle:rıde yaşayan dindaJŞlanmızın 
felaketine bakarak kendimize gelmi;yoruz; 9ünikrü zaıvallıların 
k·aynayıp gittiği a:dem girdıapl.an hizim denizlerimizden uzak
ta bulunuyor. Lakin şu bizim kendi gözümüzün önünde geçen, 
kendi başımızın üsitünde dönen facialaııdan olsun ibret aımak 
y'Oik mu? 

Müslümanlar pek iyi bilmel:üdıirler ki, bizi dörıt taraftan 
çoviıren felakette her feı:ıdin, evet, bila isti!sna her ferdin bir 
mes'uliye:t hissesi vardır. Eğer herkes gerek kendi ne:fsirıe, ge
rek HaHkma, gerek dindaJŞlarına, vatandaşlarına karşı ifa ile 
mükellef bulunduğu vazifeleıli ihmal etm~ş olmasaydı bu mu
srbeıtler, bu belalar, kaıhil değil başımıza gelmiye::::e:kti. 

Başkalarını muaihaze edivermekle ,Hmıse vıLodanı huzurun
da mes'ul olmakitan, mahkum olmaktan lmrtulamaz. Biz dört 
serıe evveline gelinciye kadar geçen zamanı s.uısup oturmakla; 
şu dört seneyi de oturup muttasıl söylemekle heder otti:k. Ef
radmın bütün azası atalete mahkum kalarak yalnız çenesi iş

liyen bir millet elbetıte yaşayamaz. 
Biz sair milletlerden o kadar ·r;eri kalmışız ki, aradaki me

safeyi t.ay edebilmek için ıher ferıt undesindeıki vazifed:on baş· 
ka birde fedakarlık hisısıile mütehaıssis olacalk idi. He:Yhat, biz
ler o vazifeyi bile külliyen ihmal ettik. Büsük, kriiçük bütün 
cfra~ın vazifesi muahe:zeye, intikada mJÜnhasır kaldı. 

Memleketin en haımiye1ı1i, en dirayetli, en doğru düşünen, 
en do·ğru söyliyen maJ:ııdut bir kaç ervladına münhasır kalmak 
şartile rnuahaze ve intikad mHli selametin ye:gfuıe çaresi ola
bilirsede bu hak taammüm ettiği (umum:ileştiği) gibi o de:va 
salgın hir hastalık kadar büy:ük rarhneler açar. Nitekim açıttı. 
Şiımdi hayatı milleti kökünden sarsan içtimai hastalıklar için· 
de en dehşetHsi, mursap olduğumuz intik:ad has:talığıdır. Es.l~rf 
«Söz ayağa düşmesin» derler, hem bu sukuıttan pek kor kar· 
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larmış. Ancak onlar bir çok mrürt:eıfeM{)ir kafaları da ayak sıra
sında görürlermiş. O şiddet pek fazla idi; lakin hiffetin (ha
fifliğin) bu kadarı da ayni akibeti husule getirir. Nitekim ge
tirdi. Şimdi yapılacak şey bundan böyle olsun, ağzımızı değil, 
gÖ2lÜmÜZıü açarak, kusurlanmızı yakından .görerek onları ik
male; A1laha, ibadullaha (Allaihın kullarına) karşı mükellef 
olduğumuz vazifelerimizi hakıkile ifaya çalışma:ktır. Ye'sin ma
nası yolCtur. (*) 

'· 

(*) Tarihini tespit edemediğimiz bu mev'izenin -metninde 2 nci Meş
rutiyet kastedilerek, dört sene sonra konuşmanın yapıldığı açık
landığına göre- Balkan Harbi sıralarına ait olması gerekir. 



MEV'iZE : [ 2] 

BAYAZIT KÜRSÜSÜNDE 

30/Kanunuevvel/1328 [12/K.Sani(Ocak)/1913] Pazar günü 

Bismi'llahi'r-Ralunani'r-Rahim 

Ya eyyühe'llezine amenf.ı.'stecibu li'llahi ve li'r-resi'ı.li iza 
de'aküm lima yuhyiküm va'lemi'ı. enne'llahe yehf.ı.lü beyne'l
-mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşeri'ı.n. Ve'ttekiı fitneten 
Ja tusibenne'llezine zalemf.ı. minküm bassaten va'lemi'ı. enne'l· 
Iahe şedidü'l-'ikab. [2 J 

[2] ENFAL SÜRESİ. (VIII). Ayet: 24, 25. 
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MEAL İ 

(Ya eyyühe'llezine amenu) Ey camaati müslimin, ey Al
lahın dinine iman edenler! (htecibu) icabet ediıliz: {Li'llahi) 
Allaha, Allahın davetine; (Ve li'r-resuli) Allahın Resuiüne, öRe
suli Muhteremin davetme. (İza de'aküım lima yuh.yiküm) 
Evet, onlann sizin için hayatı mahz olan davetine. Allahın, 
R~sulünün hakkınızcia . mahzı ihayat olacak bir çok evamiri 
var; ohlan ifa ederseniz gerek bugünkü hayatı faniyenizde, 
gerek yannki hayatı Sıennediyenizde mes'ut olur, rah~tla, 
saadetle yaşarsımz. {Va'lemu enne'llahe yehulü beyne'I-ill'er'i 
ve kalbihi) sonra bilmiş olunuz ki, Cenabı Hak, insanın kalbi 
ile kendi arasına girer; yani malılukunun bütün esranna 
muttali olur. {Ve ennehu ileyhi tuhşerlın); Şunu da biliniz ki, 
yine merciiniz (dönüşünüz) Allahü Zülcelaldrir. 

(Ve'tteku.fitneten) O musibetten, o fitneden sakınımz ki, 
(La tusibenne'llezine zalernfı ıminkürn hasseten) O bela, o fe
lftket hiç bir zaman içinizden yalnız suçlu olanlara gelmez; bel
ki umumunuza birden müstevli olur. (Va'lernu enne'llahe şe
didü'I~ikab.) Bir de gözlerinizi açınız; iyi biliııiz ki, Allahın 
ikabı (cezas;ı) şedittir, müthiştir. 

Bu ild ayet Suvei Enfal' dedir. Allahü Zülcelal buyuruyor 
ki: Benim bütün evamirimde, e~ert, gerek size Kur'an ile bil
d!irdiğirn, gerek Pıeygaımberimin lisanile, srünnetile tıebliğ etti
ğim emirlenin hepsinde sizin için hayat vardw. Hem naısıl ha
yat? Bütün manas.He bir haya~t. Mrütfessirini izamı buradaki 
(Haya:t) ı,yalnız maneviyata hasr'eumiyıorlar; rnaddiyate de teş
rn:iıl ıile ayeti ona gıöm tefsıir ediyorlar. Zatıen maneıviya~t ile 
m;aiddiyat, birbirinden ayrılamaz. Bedensiz mh olmaz, rUJhsuz 
beden olltna;diğı gibi. Deımek, Evariı:~ri İ13ıhiyenin kaıffesinin 
zı:mnında biz:iırn için, biz müslümanlar ıiçin, hayat var. T'er~ 
Mnde ise helak muhakkak. 

Artık düşünmiye hacet var mı? İşrte ıgö:rıüyoruz. Alemi İs
lamın başına gelen musıiibetler, ıbu ayetin ne k·adar kat'i ne ka-
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dar ısarih, ne kadar doğru olduğunu gösıterdi!. Şimdiye kaıdar 
muZımahil ofan ne kadar Akvamı İslami)le var'sa hep Alıkarnı 
Haıhiıyeyi •]fa etmetrrlıe:k yüruillden mahvoLdular. Vaıkıa Cenaib~ 
Hak (Malikülmülküm) diyor; Bu alemlde istediği gilbıi tasar• 
ruıf eder; dilediğinden alır, dilediğine verir; istediğini _izaz ey
ler, istediğini ·teızlil eder. Şüpıhe yıok. Fakat hiç rbir ıkarvirı:n, giÖS· 

teırilemez k:i, kendisi,· zil1ete, esatete, maıhkumiytete istihka:k 
kesp etmeden inrNiraza gitmiş olsun; hiç bir millet görülemez 
ki; mülküne sahip olmraık iısrtridaıdını kaıyıbetmeıden ·vaıtanı elin
den çırkmış bulunsun. Oe:na:bı Hakkın rbir taıkım ıkarvanini, ka
vanini ıezeıliyesi varrdır. Eveıt, o :kanunlar, hem ezelidir, h~m 
ebedidiır. Hiç die derğişırllez. Cenaıbı Ha:]( bütün ha:kayiki bu. ka" 
nunlamida birer rbirer gösıtermriış; müteaıddit yer'lıeırıdeı; müte· 
addit şekıille!ide bildirn1iştir. 

··· 'Gezinii dünyayı; arza, seımaya bakınız; muhtelif kıtalar:: 
daıki harc\ibdeıri rgötunıiiz; sizden evıvel gerçmiış miU<:derin :t'ari~ 
hiiıi akuyunuz. . . Göreoerk:sinıiz ki, hreıpsi ayni esbaib, ayni' • şe• 
rait taıhtında ·teıraıkrki eıtmrişlei·, yine ayni es:bap, ayni şer~;~ tah• 
t'ınidaı marhvöılmıuşlar. Çünkü ayni sebepler, daima aıyni netice·· 
leri .tevlid eder. · 

Evamiri İlah:iyeı dendi mi, hepsinin: zımnında hayat var. 
Haıtta nef'i Hk mizarda sırf aıhriı:ıete ait zannoılunan bir ·takım 
ibzı,deıtledmiz var ki, onlan da teıt;k:ik edeıısek gö,ffirüz ki, her 
birinde bu dünya için de peık çok faydalar vardır. Mesela: Na
maz, müslümanlara. farzdır. insan günde beş defa hahkıile ken
di arasındaki rahıtayı tecdit eıd:iyıor. Dünyaya da taalluku bü~ 
yük, f:ıidesi çok. Çünıkü insanlan bıir çok kötulüklerıd:en men
ediyor; sonıra ayni dıine taıbi miılyronlarca beşeri a;yni zainan
da, yilzler ayni kabeye, ayni kıhleye mıü:teveccih olm;ak şartile 
ayni kubbe:le:r altında ifropluyor. Çünkü islam, dini teiVIhididir, 
çünkll islam ekımeli edyandır. Dini İslam kadar Allahın kuiJa. 
rını te:vhk etmiş (ıbrirlerşıfirınıiş) biribirine ısındırmış bir din 
y;oktur. · 1 ı • : 1 , 1 1 ', , , 1 
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Birlirsiniz ki, Hazreti Peygamberin bi'setinden evvel (Evs) 
ile (Hazrac) k8Jbileleri arasmda tam yüz yirmi sene ihtilal, kı· 
tal devam etmişti; Hicaz haıval,1si mezibaha haline gelmişti. 
İslam geldi; nifakı, şikakı k:'aldırdı. 

İsl~ın <tayin etmiş olduğu ibadat ile ahkam, ferdler ara
smda ittihadı temin içindir. Böyile riken maaleısef görüyoruz 
ki, müslümanlar kadar ·tefrika içinde kalmış; teşettüıt içinde 
bunalmış bir millet yok! Deım,in söyledim, Allahın bütün emir· 
lerinde hayat var. Evamiri ilahiyenin işte en birincisi ittihat
tır (birleşik olmakıtır). 

Cenabı Hak diyoııki, "Hepiniz birden habli ilahiye, Kur'a· 
na sanlınız; ·-y;ıni alıkarnı Kur'aniyeden ayrılmayınız.- Sa
kul tefrikaya düşmeyiniz; sonra mahvolursunuz. Allahın üze· 
rinizdeki nimetlerini hatırımza getiriniz. Biliyorsunuzya: hani 
aranızda niza'lar, ihtilaflar vardı, birbirinize düşman idiniz; 
İslam sayesinde Cenabı Hak kalbierinizi tevhit etti; kardeş ol· 
dunuz ... Hani ta cehennem uçurumunun kenanna kadar gel
miş idiniz. Allah sizi oradan kurtardı. .. " 

Filhakika ırkı, lisam, mUJhıiti, adetleri, elhasıl her şeyi yek
diğerine aykırı olan bu ~kadar akvamı müslümanlık kardaş 

yapmış, hepsini kaynaştırmış ve biır arada yaş atmıştı. Bu yüz
den muhtelif kavimler arasmda iMilaftan eser göruimiyor. 

Cenahı Hak "Ve la tıeferreku" buyuruyor; tefrikaya düş
m,eyin, fırkalara ayrılmayın, diyor. 

- İyi amma, bütün milletievde bir çok fırkalar var. Dün
yailan da~pek iyi giddyor. Terakki edip duruyorlar. Bu fır:kalar 
hiç de onİarın izmihlaline sebep olmuyor ... 

Evet, lakin onlar (Fırka) yı (Tefrika) manasında telakki 
etmiyorlar. Onların fmka hayaıtını size -lateşıbiıh- şöyle temsil 
edeyim: Tıpkı hizdeki mezahip gihi, ben Hanefiyim, sen şafii
sin, sana itiraz ediyor mıyım? ikimiz de ayni Halika ibadet 
ediyoruz. İkimizin de Kur'anımız, Peyga;rniberimiz aynı... İşte 
onlar da yekdiğerine karşı bu nazarla bakıyorlar. Bizde is~ 
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böyle mi? Heyhat! Fırıkacılık te:frikacılıkta karar kılıyor. Bir· 
birimize düşman kesHiyoruz. Her fırka diğer fırkayı vatanın 
düşmanı tanıyor, o naz~rla bakıyor. Maksat memleketin sela· 
metıidir; filan fıııka selam1eti şu yoldan harekette görmüş; bi· 
zim fır~ka da bu tarafa gitmekte, diyor .. İşte bu tefrikalar, hep 
o .yüzden oldu. Nihayet memleket uçurumun, helak uçurumu
nun ta kenarına kadar geldi. Yuvarlarnnasına pek oüzi bir şey 
kaldı. Şu son nefeste olsun aklımızı başımıza almazsa;k, yrine 
böyle gidersek -ımaa:mllah- ümiıtler bitecek. Ey Cemaati 
Müslimin! aııtık gözünüzü açınız, aklınızı başınıza toplayınız; 

Biz gerçi dini emirleri ifa ediyoruz; fakat onlardaıki mak
sadı fevt ediyoruz; Mesela bugün şu camide toplandık; ayni 
kubbenin altında, ayni imarnın arkasında namaz kıldık, fakat 
camiden çıkınca yine bir birimize bigane oluyoruz. Acaba bu 
namazlardan Halikin maksadı ner idi? Bize ·b iribirimizi tanıt
mak; müslümanlardan bir oemaat, bir cemiyet meydana getir
mek. Çünkü din cemaat1e kaimdir. Cemaatsız din yaşamaz. 
Dinsiz cemaat belki yaşar! İslamın cemaata olan rihtiyacı ce
maatın islama olan ihtiyacından ziyadedir. Aleyhisselatü ves
selaın Efendimiz öyle buyuruyor. Dinin bütün alıkamındaki 
ruh: cema~te, vahdete sevk etmektir. Biz bugün, ne oluyor biJ
miyorum, en müteşettit :millet olduk. Zahir ahvalle~ine bakar
sm, yekpare bir kütle. Fakat hakikatı halde kalbieri perişan. 
Güya ki, "Tahsebulıüm cemi'an ve kulubülıüm şetta." ('~) ta
rifi ilahisi biztm hakkımızda! i'tisam bihablillah (**) bu mu? 

Sonra felaketimizin başlıca esbabından biri de lafcılığı
mız oldu. "Ya eyyülıe'l-lezine amenu lime · tekulune mala tef
'aliin. Kebure makten indallalıi en tekulu mala tef'aliin.'' (Ey: 
erbabı iman yapmıyacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Bu, 
hareketiniz indallalı fevkalade mebguzdur; Rizayi ilahiye kül· 

(*) Onları, birleşik ve bütün sanırsın, fakat kalpleri ayndır. (Ö. R. 
Doğru!). 

(H) AHabın kitabına bağblık. (Ö. R. Doğru!) 
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liyen muhaliftir, haramdır.) "Kebure makten indallahi en te· 
kulu mala tef'alfı.n. ·inne'llahe yuhibbiillezine yukatilüne fi se· 
bilibi saffen kennehüm hunyanun mersus." (Allah o kulların
dan razı olur, o kullarını sever ki, dediklerini filen yaparlar; 
işi sözde bırakmazlar; sonra, onun sebili ilahisinde cihad eder· 
ler. Hem nasıl cihat ederler? Hasının karşısında bütün eczası 
yekdiğerine perçin edilmiş yekpar~ bir bina gibi dururlar da 
öyle merdane cihad ederler.) 

Apa'p:ı biz . ne yaptık? Dört ibe:ış sene erweline geılinciye ka· 
d:ır geıçcr:ı:ı za:manımız sükı1t ile geçti. Şu son dört rhuçıu:k, beş · 
seıieyi de mlittasıl sıöyl,eımekle geıçiııdiık! Bir millet ki, brütün 
·d.iıcuıdu dumrda yalnız geneısıi i~şler, elbette y3!şamaz. Şunu bil
ıneli ki, mille:t1er1n hayaıtında taıvafuku.f yokıtur. Bir :millet ne 
kadar ileri giderse ıgi'tsin; ne ılmdar yükseklere Ç]ıkarsa çıksın; 
oklluğ:u yerde du.rdu mu mahvolur. Çünkü bütüın insaniyet ala
bildiğine peık: uz;:;]dardaki bir noktaya, bir gay-·eye dıoğru krü
şuıp g·:dıiy·or. Beşeriyet c10şkun ibir sel gi!bi ummanı terakkiye 
atilmaık için alabildiğine akıyor. Bu selin önüne dıı.ırulamaz. 
İşt~ biz de ya boğulac.ağız, ya 10 sd ile beraıber gidec:eğiz. Gö
riiyıors:unuz ıki, bütün akvaımı insaniye ileriye g1diyor, ya1niı 
biz duruyoruz ... Bundan on sene, yirmi sene, haitta daha evvel 
bu fela:keti kesdirenler, gıörıenler vardı. Söylediler, kulak ver
medi,k'. Adam sendıe! dedik Ne ise şimdi "M aza ma mazd." ( '") 
diyelim. G·eçen geçmiştir. 

Fakıat şu kalan hayatı olsun kmtaralırh.. Olan oldu; ·diye 
yeis getirmek, dört ucunu salıver:rrıerk . akıllı işi değildir: Za
ten mü~lümanhkta bu yoktur. "La tey'esu minravhillah" (İna
yeti ilahiden me' yus olmayınız; Sakİn ümidinizi kesmeyinh:.) 
"LA takiletil min rahmetmah"{**). Yeis harariıdır. Oyle ise 
bundan sonrası için ne yapmak lazım gelirse yapa:hm, ve el 
birliğile yapalım. 

(*) Geçen geçti. (Ö. R. Doğrul) 
(**) Allahın rabm~tinden ümidi kesmeyiniz. (Ö. R. Doğrul) 
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- İsılam nedıir, YamsrulullMı? ... 
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- "El'islamü husnü'l-huluk." (İslam hüsnü ahlaktan iba-
rettir.) buyurdular. 
Yine sıordlu : 

- Ya ResuluUaıh, hüsnü huluk ne dir? 
Buyurdular ki: 

- "Sana darılan, seninle rabıtay~ kat'edıen adamla ba
rışmand!ır; seni mahrum bırrakana bilmrukabele verı.-
mendir; sana zulüm edeni hoş görüp affetmendir." 

Artık bundan böyle ahlaklı o1mıya çalıışalnn. Çriinkiü ah· 
Iafusız bir' cemaıat yaşamaz .. Maza ma maza diyelim, tefdkala
ra haUmeı iVerelim. Çiinıkü akİbetini gördük. İyi ıbilmeliyiz ıki, 
felaketi hazırada heprnn:rizin, e;v~t, hila istisna hepimizin bir 
hissıei mıesuH}'Ieti vardır. Hiç k1mse :kendisini dar'aya çıkar
masın. ŞİI111di ih:erKes vicdanına :karşı felakeıtıi hazıradan me
sul oı1d:uğunu; umUJmun mesruLiyeti meyanıında kendisininde 
hıissedar oldiuğunru itiraf eder'seı o zaman i'ş başıkalaşır; o za
man el hirliğ:ile basıtalığın çaresine bakılır. Hükumet, millet, 
oı:idıu ... bizıden bir çok fedakarlıklar beıkliyor. Biz bu feda
kadığı diniımizi, vaıtanımızı, kenıdimiz1i mtıJha,faiza için: ihtiyar 
edeceığiz. AlimLer ilmirle, zenginler rseı:ıvetile, fakirler güçlerri 
yıeutiği kaıdarile, eli ısıilM:ı: tutanlar k'uviveıtile çalışacak. Bu bir 
bovçtur. Bundan ıkaçrnaık iharamdır, dine !hiya:neıttir. Her şeyi 
hükumetten helde1111emeli. 

Çünkrü müslümanlığın son· ümidi olan :bu hükumet, artık 
hayata vıeıd!a: eıtımıek üzere. Di1şrmarn meı:ıkeızi ihilafeıtten beş al
tı saat ötede duruyıor. (''') Şimdiye kadar onlar naJSıl ça:lış.tı

Iar, briz ne kadar Iakaryt kaldık, hepimiz biliyoruz. Bununla 
heraber daih:aı iilmitler ibü:sıbütün a:nıünkati o1ınamısrtır. · Daihı:ı 

, İslam içim ha~at mewcuttur. çalışımalı, hüıkumeti, orduyu tal(· 
viye etrneli. 

:. ~ 

(*) Balkan Harbindeki işgaller ... 



MEV'İZE : [ 3] 

FATİH CAMii ŞERİFİND'E 

25/Kfmunsani/1328 (7/Şı:Ubat/1913) Cuma günü 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Kuli'llahümıne maıike'l-mülk. Tu'ti'l-mülke men teşau ve 
tenzi'u'l-mülke ınimmen teşau ve tui'zzu men teşıiu ~e titzillu 
men teşau, biyedilre'l-hayr. İnneke'ala külli şeyin kadir. [3] 

[3] AL-İ İMRAN SÜRESİ. (III). Ayeti: 26. 
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MEALi 

(Ya Muhammed!) deki: Ey mülkün sahibi olan Allahımi 
Sen mülkü dilediğine verirsin, Sen mülkü dilediğinin elinden 
abrsın. Sen dilediğini aziz kılarsm, Sen dilediğini zelil eders,in. 
Hayır, yalmz Senin elindedir. Sen, hiç şüphe yok ki herşeye 
kadirsin! 

İlahıi, emrinin avare bir maıhıkCımudur alem; 
Meşiyyıet Sende, heı· şey Sende ... hiç bir şey değil adem! 
Fakat, h:ala vüoud isıbat eder, kendinoe, hey seırsem! 
Bugıün, üç beş karış toprakta varlıktan wıruııkJen dem; 
Yarm top~ak kesiılmiş varlığınıdan fışkırır matem! 

İlahi, (malik-el-mıülküm) diyorsun... doğru, aınenna. 
Halkiki bir tasarruf var mıdır insan için? A:s:la! 
Eığer alımllşısa bıir mille1t, edip bir ımüLkü isıtila; 
Eğelr vennişse bir millet bütün bir mülkü ibi - perıva; 
Alan Sens!in, veren Sensin, Senin hükmündedir dünya. 

İlahi, en asil akJvamı alça1tırsın isteı:ısen; 
DHeıı:1s:en en zelil e,şhasa iZZ!eıtılıer verirsin Sen! 
Bu heybetler, bu büsranlar bütün Senden, bütün Senden! 
Nasıl ıta Arşa: y:üıkselmez ki me' yusane bin şiven? 
Ne yerler dinLiyor; Yarab, ne gökle:r, rtıhum inlerken! 

Şu sesısiz kuıbbenin ahında insandan, eser yokimuış! 
Diyorduk: (Bir ibuçuk milyar!) Meğer tek bir neıfer yokmuş! 
Bu ılıisısiz toprağın üsıtünde mazlumine yer yokmuş! 
Adalet şöyle du:rsun, böyle bir şeyden haber yok:muş! 

, Bütün boşlukmuş insanlık: ne ister'Sen, meğer yok'muş! 

ilahi, ahı yıüz bin müslüman hivdan lboğazlandı.. 
Yanan oan, yırtılan ismet, akan seller tbütün kaıı:d~! 
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Ne masum ihtiyarlar .sünıgülıer altında ıl(wrandı! 
Ne b[kes hanumanlar 1işte, yangın verdiler y:andı! 
Şu krüHeı:ımıiş yığınlar hep birer insan, ibirer candı! 

Saibah-ül-ihı~r-ıi hürdyet, ilahi, [eyl-i-gun o1du; . 
KJaranlık . bir hezimet her rtaraftan runemun oldu! 
Şehamet gitti; gayret ısöndü; kudretler zeibun oldiu! 
O mevcamevc sancaklar ne müthiş ser-nigün oldu! 
Sukutun dehşetinden KaLb"i Raıhm1elt, belki ihun oldu.! 

Ezanlar susıtu ... Çanlar inLetip dmtrnakta afakı. 
Yazık: Şaııkın semaısından Hilalin geçti işrak'ı! 
Zaman artık saıHibin devr-i iıstiilası, ilıhaıkı. 
Faıkat, yerleııde ıkalmı.ş hakların ıferdayı ib:kakı, 
Nıe doğ:rna,z grUrımüş ey aCiizierin ıkud11etli Hallakı! 

İlahi, şer-i masumurı şu topraklardı ısıon yurdu ... 
Naısıl:te'yid-i ,kaıhnn en ııezil akıvama vutdurdu? 
Evet, miUetlerin en kaih1beısindea1, üç leim ordu, 
Gelip ta sıinemi2ıdJen vurıdu, sıeyre1t ihem nasıl ıvurdu: 
Ki iıs·tikbal için çarpan yürekler ansızırı düııdu! 

Tecelli etmedin bir kerre, Allahım,, Cemalinle 
Şu üç yüz elli milyon ruhu öldürdün Celalinle! 
Oturmuş eğlenirilerkecn sen·in - haşa - revalin1e, 
Nedir ilhadı imhalin o sarmit inıfia:Hnle? 
Nedir isılamı ıtenık1ilin bu müstacel nekalin1e? 

Sus ey <:l;iıvane, durmaz ·kainatın ıseyri mu':taıdı; 
Ne sandın? f1ıtratın alıkarnı hiç dinler :mi feryadı? 
Buıgün sen ıl(endi kendinden ürn:it •et ancak hndadı! 
EN'e1t, !Sıen lk:!endi ikdamınla kaldır g:it de ibidaıdı. 
Cihan kanuni sa'yin bak naısıl bir hi!sle m,üiı'kadı 
Ne yaptırı? (Leyse li'l-insani illa ma se'a) (*) varıdı. 

(*) İnsana kendi çalışmasının veriminden kazancından başka bir 
şey yok. (Ö. R. Doğru!) 



133 

İnsan .İçİn ne hu dünyada, ne ôteki dünyada kendi çalış· 
malarının vıedminden, kendi kazancından başk'a bir şey yok. 
İnsan ne ~ekerse onu biçiyor. Hk:meden biçmelk. olmuyıor. !şıte 
bu, fııt:raıtı:rı: bir kanunu, Allahın bir kanunu, hem de Kur'an 
ile 1:elbliğ edilmiş bir kanunudur. 
. Demek, o denıinki fmyatların hepsi beyhıude imiş!. Öy
Leya, kime diuıyuraıcaksın? (Yer pek, göık yüksek!). Acizin fi
ganına karşı brütrün lk['dna;t hissiz, brüıtün meıvcudat duygusuzl 
ya sen ne isıtiyo:Pdun? Baksana hem aıc:cinden dem VUr1Uyor
SUil1; hem, kioca kaina!tı keyfine ram etmek ümidine düşüyor
sun! 

Alem, fee.a dediğimiz şu ucu bucağı olmıyan boşluk için
de donüp duruyor; Allahın ezelde çimniş olduğu haıttı hare
keti ıta'kip. ed:ip gidiyor. Hiç bir zerre ikendi seyrinden, faali
yetinden geri duvmuyor. Yer ytürrüıyor; gök yürüyor; dağ yıü
rrüyor, taş yürüyor. Hiç biri atıl değil, hepsi çalışıyor'!. Şu ca
mit gıördüğüın,fu, şu cansız Jdiediğıimiz toprak yaradırlışından
beri acaba bir lahza olsun boş kalmış. m,ı? Hey!hat! heıı'giin, 
her saat, her saniye bitmez, rtüıkenmez inkilaplar geçiriyoır : 
bulutlara su: rveıriyıor; bulutlardan su alıyor; snitmcLa otlar, 
ekinler, ağaçlar yetiştiriyor; karnmda maıdenler beıs.liyor, ta
baikalar vıücudie getiriyor .. Ya rtapraktan doğ:an ibu. malıluk 
duruyor mu? Aısla! onlar da anaları gibi murttasıl çalıışıyıor:. 
Mutta:sıl bir dmıirden diğer devre, 1hir halden başka bdr ılıale 
geçiyor. 

Yer, yani ıbi:zim dünyaım.ız ıböyle. Ya gök:?. o bizim dünya
mız giıbi milyarlarca dünyayı g!öğsünde 'taşıyan alem nasıl 
acaba? Nas.ıl olacak! O da tıpıkı yer giıbi. Ev:et, bizim pek azı~ 
nı görebildiğimiz, alt tarafını da rtaılımin ıile bu1duğuırpuz n:a
IllJ'i.iteınahi alemlerrin .h:epsi ya:ratı1dıkJları za:maDJdaın ıitibaren 

faaliyete ,girmişler; İlamaşallah o faaliyeti muhafaza edip gi
decekler. 

Biz tutmuş da mahlukaJtitan ba:hsediyoruz. Haliık yıoık ınu, 
HaUk, işıt.e O da .kıeyıfiyertini, suretini ta:s.aıvrvur' eıdem~yeceğimiz 
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bir faaliyetle kainati idar:e edip duruyor! Allahii Zülcdal her 
an bu kainaıta hayaıt veriyıor; her an bir şan, bir ihaıdJi,se vucu· 
da getiriyor. Hallakı azimüşşan ıkısa, lakin bizim tahayyül 
edeırniyeoeğim~z kadar bsıa bir an ıiçin faaliyetri :bırakısa rbü:tün 
varlıklar alt üst olur. 

Cenaıbı Hak, a1emi yalnız bıir ,](,er:rıe yo](,tan var etmedi. 
Onun halk'ı daimidir. EiV'et, Alla:hii Zıülıcelaıliıı iki muhtelif 
teoellıisi v:ar ki, biri meıvrcudatı yok etınek,te; diğeri ise var eıt

mek:te. Ancak bu iki ·tecelli amsmdaki zaman mesafesi ıbizim 
aklımızia ölçülemiyecek kadar kısa da onun iıçin ne oluyor, 
ne bitiyıor, farıkında oLmuym-ıuz. 

Şimdi, mademiDi yer çaJışıyor; gök çalışıyor; yerleri, g,ök
leri yaradan Allahü Azimüşşan, yaratmaktan biııan tariğ olmu
yor; sıen nasıl atıl batıl oturuyor da hayat umuyorsuıı? İşte 
bütün kainaıtı gıörıdün; hiç bir yerde, h~ç bir zerrede sükun var 
mı? Ataleıt var mı? Öyle iıse sana emeksizce yaşaım:aık, çalışm.ak
sızın naıili meraını olmaık haıkkını, böyle hir ümidi kim veri
yor? Müslümanlık galiba? Belki. Öyleya, Müslümanlar Alla
hın sevgili kullar11dır'! İyi amxnıa :işte göruyarsun iki, ıbu alem
de, bu alemi fıtratta, :bu alemi tabiatta ihiç ISiÜ!kun yok. Müs
lümanlık ise fıtratın dinidir. Belki fıtratın kendisidir. Dini 
İslam hatemi ıedyarıdır. (Dinlerin sonuncus:udur). Bu itiıbarla 
en mükemmeil dindir. Cenahı Allah Kur' arıda saratihaten bizt 
bildiriyor ki, bu din, dini fıtddir; diııi haıkikidir'; dini tahii
dir. Lakin insaniann çoğu ıbilmiyıorlar, çoğu gafildirler de o 
pak dintn içine kendHerinderı ·bir takım fıtrata miUiga:yır aih· 

' kam · kariştı:ıtrn:a:k istiyoı:rhr. 
Hepimiz biliyoruz, ilk doğuş sualannda İıslam ne halde 

idi. Hicaızın ıbir k!öşesinde parlıyan o nur yi:rtrnJi beş sene için· 
de driinyalan 'tllittu. Misli görolmemiş oJan bu ısüratin hikrne
ti ne idi? Şüphesiz dini hakilki olması, dini fıitri olması. Hat· 
ta şu hakiıkat bıu günkü g:arp hiikema:smın irıd:irıde ıhile mü· 
seUemdir, Onlar da böyle söylüyıovlar. Müstteşr1kler içinde bir 
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çok namuıslru adamLar var. Diyorlıar iki: "Bakıyoruz, Müslü
manlar her tarafta atıl, her tarafta gafil; çalışmıyorlar. Fakat 
Afrika' da, Çin' de Müslümanlık alabildiğine ilerliyor . . Bizim 
misyonerlerimiz bu kadar çalıştıkları halde yine muvaffak 
olamıyorlar. Düşündük, taşındık, tBtkik ettik, nihayet anladık 
ki Müslümanlık gayet fıtrı bir din imiş." 

Fatkat diğerleri öyl~e söylemiyorlar: "Müslümanlık, insa· 
niyete, medeniyete aykırı bir dindir, ıdıiyıorlaı:. Şahit istemez. 
Hak~kat meydanda. Bu gün yer yüzünde 350 milyon müslu~ 
man var. Bunlar muhtelif kıt' alar da küme küme oturuyorlar. 
Hepsi mahkum, hepsi esir, hepsi cahil. Üç buçuk yabancı bü: 
yük bir ülkede ki bu kadar milyon müslümanı esaret altında 
tutuyor ... Bu, ne haldir? Dört buçuk Felemenk Cavada yirmi 
milyon müslümanı istediği gibi kullanıyor; içlerinden biri ses 
çıkarmıyor! . .. Eğer dininiz hayırlı bir din olsaydı, haliniz böy· 
le olmazdı! ... " 

Acaba hang~s~nin dediği doğru? Malum ya bir dinin lehin· 
de, aleyhinde söylea:nek için eıvıvela onu teıtkik lazım. Yoksa 
yalnız o dine mensup olanlann thaline baıkmak kafi değil. Er
baıbı insaıf Kur'anı, hadisıi ıtetkıik ediyor. Bu günıkü müsılüman
larm müıs1ümanhk1a alakasını gayet gevışıek huluıyor. Va,kıa ÖY: 

le: Müslümanlık naırnına birzde anc:ak bir kaç gösteriş kalmış. 
Alt tarafı bilerek, ibilmiyereık ,kaıbul o1unmiUış bir yığın bkt'atl 

Ey Ceımaati Müsliminl Bu din, irfan dini idi; halbuki biz 
bu gıün mil1etlerin en caihiHyiz! Bu din, şeıha:inet dini iıdi; gay• 
ı:ıeıt dini idi; biz ise şu zamanda milletierin en misıkiniyiz! 'Eğer 
d1ni islamın ruhıunda · Maazallaıh · 1bu gün gözüken fenairklar
dan bir danes[ olsay;dı, Müslümanirk bize kadar gelebilir mi 
idi? Elbet o büyük emanet çoktan kaybolur gideı:1di. Biz Müs, 
lümanlar, ben öyle görüyoruim, Allah ile pek lauıbal:iyiz! Zan· 
nediyoruz ki, Cenaıbı Haık ot:ur:duğumuz yerıden isıteyiNteı:mekle 
haıtırımırz için İlahi kanunlarını değiştirir. . . Zaıvallı bizler! Beıy
hude yere fecyat edip duruyoruz! Za1t'en Allah gökte, yer:de de· 
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ğil; her yerıdie hazır, her yerde nazu". :B,izer şaih idaanarlanmiZ· 
dan dlaib:a yakın. 

- Peik:aHL Bu dualar nedir? hani bir az evtv:el «Selaten 
Tüncin:ü> okuduk. Bunların aslı yok mu? Tesiri yok mu? 

.. Hay hay~ var. Fakat düşünmeıliyiz: D:ua :p.edir? ALlarha dıö
nüıştür; ..Yani Allahın emirlerine. Oenarbı Hakkın gerek Kur'a· 
nile, gereik Peyıgaa:nJbei'inin lisanile, rsrünne>tile, tebliğ etlt~ğıi emir
l:eir dair'es1nrdıe hareket etmıemeık yüzünden mutazarrır olan in· 
sanlar ~tekrar Allaha rucu . edeııse, Allahın göstecrdiğıi yıolu tu· 
tarsa dua makbul olur. Başıka 1trürlü kabulüne imkan yıok:. Al· 
lah niçin islamı gönderdi? Çünkü heşeriyeitlin saadeıti, , maithı· 
bu İlahi idi. Bundanervrvel de bir çok edyan v~rdı. Fakat oi za· 
manlar beşeriyet henüz çocukluk. çağında idi. İnsaniyet heı:iliz 
keniale ertrnemişti. Beşeriyeıt bir ıçıark de:virler, biir ç10k 1nkilap· 
lar geçirdL Her dievre gö,H'! din ıgıôn,dermeik lazım geldi. Niha
yet Cemııbı Hak Hatemrül Edyan (Dinlerin sonuncusU:) oılmaık 
üzere bu dini gönderdi ki, ahk'amına taJbi olanlar, heırrı, dün: 
yada, hem· ıarhirıevte sermedi nimetiere mıaz;har olsunlar. Bvet, 
Allah bu dini müıbinıi bu ÜKtJksatla gönıdevdi. hlam;, say dini
dir, amel dinidiir, mrücarhede diniıdıir. Cenarbı Hak Kur',aıu ke~ 
rimde nerede namaz kılınız buyurmuşısa m[U!tlarka arikaıs,mdan 
zekat veriniz! ıdiye ~emrertmiş:tir. Pekala! Zekatı ık'im verir? El
bet seweti olan. Ser:vet ne ile :kazanılır? y:a;bi,i çalıışmaıkila. O 
halde en büyıük ibadertri yerine getirmek ıiçin bile sıay lazım. 
Kur' am kerimin: i9dr çok yerinder bize iHihaıt i1e, ıitt,ifak; ile, mü
calıedre emir , buyruluyor. Kitalbıullaıh, hadis hep bizi ittifa
ka, mücaihedeye, dhada davet ediyor. B:u em1irİeır nasıl, ne ile 
yerine gelecek? Şüphesiz hep say ile. Eğer İslamiyetin bida· 
yet1ndıekiler> sonmkiler gibi, ibıizler gibi oJsalarrdı; o muvaffa
kiyetler, o hariıkaılar vrücuıt brulahilir miydi? Ne idi .o gayre1tler, 
neidi o himmetler? Her tarafa gittiler, ftwç fevç Ashabi Kiram 
bıüıtün dünyayı ı;liola:şrtılar, oturmaıdılftr, durmadılaır, çaılıştılar. 
O ~sayede neler> neler yap.tıhir! 
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Sonra, ne oldu da bu haLe geldi Alemi İslam? Çin'de Hind'
de, mağrip~e, maşrikte, şimaJde. cenuptıa, her :y"erıdie ıgtÖ\l.Üyıorsu~ 
nuz: Mi.i!s1üımaın1ar durıgunlUJk içinde, gevışeklik içıiıi!de, uyuşuk 
bir haikl!e! ıbirıbirlerini ıtoonna~lar, birıbirlerini sevımıezler, .şu 
cemaatin içinde hiç birimiz hihr..eyiz. ki, dünyanın ııeresdnde 
n.e kadar Müs1ürrnan var? Sonra o Müslümanların adetleri, ah· 
lfrkı nedir; hatta lisanı nedir? Yazıklar olsun :b~ze lki, ıbirlbiri
mizi · tammıak isıtediğı~miz zaıman bile yine rfreınlldere, frenik ki· 
taplaı:r:ına mrüracaaJt meıoburiyetinde ikalıyoruz! Bru ne bıüyük 
zillettir? Anlamalı! 

Hani Müslümanlık bir uhuwet. husule getirecekti? nere" 
de? Bu gün Müslümanlar kadar dağınık ve ayrı bir millet var 
mı? Her tarafta Müslümanlık cehalet, Müslümanlar ise sefal~t 
içinde matl:ıJViolup gidiyor. İşte sörtıüııgecilerin i.daresindeld 
Müslüımanlar! Hi nd' de yüzlerce milyon nüfus var. Bir kıSı.rn~ 
mecusi, bir kısmı Müslüman. İkisi de aynı ırktan, tikisi de ay
nı ıuuhiıt içinde yaşıyorlar. Sömrü:ııgec.iler ne yapıy10r bı.ınlara? 
M:üs1ümanla,rıa diyorlar ki, Kunban Bayramıuda öıküz . kesin. 
Halbuki mecusilerce öküz mukaddeıs bir hayvan. Bizim Müs· 
lümanlar .da yaıbancüarm fesadına ıkarpıla:ra,k mecu!siler;e ·inat 
muttasıl öik'üz kurban ediyorlar. Mecusilıer bunu ıgörünce küp~ 
lere hiniy!Orlar! Yine ayni yabancı tutuyQr, mecus.ileri :kızd!rı.p 
cc;,milere domuz kafası attırıyor. Böyle, böyle mecusi1eri MU.'sr
lümanlara, Müslümanları mecusileııe ·tutuşturuyor. Sonra yok 
yere biiibirine düşman kesHen her iki taraf hi.i!kCımeıte, yanh ya· 
bancılara müracaat ediyor; o da kıoş:uıp mec:uısıinin d1e. hakıkın
dan geliyor. Müslümanın dıa! Bir aralık Efgan emiri. Haıhibul· 
lah han Hindistana gitmiş; hali gördükten sonra Müslümanla· 
ra demiş ki, -Yahu! ne yapıyorsunuz? kurban ... evet Hane~ 
fi:lerce vacip. Fakat mutlak öküz mü olmak lazım? Keçi, deve, 
koyun ~k:esseniz olmaz m:ı? Neye böyle budalalık ıedtp de. ya~ 
hancıların eıkımeğine yağ sıürüyorsunuz? 

Emir mecusHeyıe de gitmiş, .işin iç yrfuıünü anlatmış .. Bir 
dereceye kadar iki fıı:ıkanın arasını bulmuş. 
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Çin'e git. Orad:ada aynı! Neden? hep ceıhıil yüzünden. Hiç 
başka bir şeyden değil. Çünıkü Nasranıiyet ilim ile payidar ola
maz; Müslümanlık ise cehil ile baka bulamaz. Öyledir: HıPis
tiyanlığın ilme karşı yıüzü yoktur, tahammülü yoktur; Müslü
manlıık dla ceihalete, ,kabil değjl dayanaımaz. 

Hepimiz bil1yoruz ki, Müslümanlığın asrı saadete ya:kın 
olan zamanlarında şeref, şan, ışeıVket ıalabıildiğine ileri iıdi. O 
zaman iilimce, fence, o kadar ileride idik ki, caılıil frenkler tah
sil için ta Avrupadan kalkıp Bağdad'a gelirler: ulemayı islam
dan ders alırlardı. Endülüs medmselerıinde bir çoık krallar, 
bir çok papazlar vaktile okurrnuşlardı. Öyledir, irıfan yurdu idi 
orası. Sonra cehalet yavaş yavaş yayıldı. Nihayet, biz de bu 
haile geldik! Eğer elbirliğile bu cehaletin izalesine çalışmaz
sak; maihvımız muhakkaktır. Yoksa yarım tedbirlerle iş bit
mez. 

Hazreti Mevlananın şöy1e bir h~kayesi var : Fa:kirin biri
nin harap bir ev;i varmış; çoluğunu, çocuğunu onun ~çinde ba
nndırırım.ış. Adiamca·ğız her sa:baıh işine gide1:1Ken, eve dermiş 
ki, "Ey esıki y;uı:ıdwn, saıkın ibana haber vermeden yıkılıp da 
çoluğuı:n~ çocuğuİrıJu maıhvetmiyesin!" Bir gün gelir, ıbakarki 
ev yı:Kılmrş, üç çocuğunu da e:zmiş. Yıkık yurdun harebeleri 
üzerine çı:kar, baykuş griıbi Ö'lmeğe başlar: 

- Bana haber vıenneden neye yıikıldın da hanumamını 
söndıüı:ıdiü:n? Ben sana her salbaih yalrvarmamış mıydım? Bu 
kadar vefasızlık olur mu? 

Ev de ona der·ki: 
- lileni azarlama, ben sana şimdiye ıkadar binlerce kerre 

bu akiibeiti anlattım. Benim artık ayaıkta duracaık ılıalim kalma
dı, demek: isıtedıim. La!kin ne va:kit .. ağızımı 8Çtıimsa ,sen hemen 
bir avuç çaımur tıkaıdın. DUivarlanmdaki çatlaklar ih:ep birer 
lisan idi. Fakat ıbıir türLü hakikatı anlaıtamadı. Beni halime bı
raıkmaıdın ki, sanıa halimi söyliiyeyim! .. 

Bizim vaziyeümıiz de aynıdır .. Binamızın neres.i çaıtladı.ysa 
yamamaya bakt11k: bir avuç çamur ıtıkadı,k; esasa, teımele hiç 
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bakmadl:k. Nihayet ıbir giiin geldi ki: ansızın yıkıldı. Teşekkür 
olunur ki, ıkamıilen yıkılmadı. Fakat y,ine gaflıeıt gösterd:rısek 
alt ta~afı da yıblaca:ktır. 

- Ne yapayım? 

Yapılacak şey zaman fervt etmeıyıip çalıJŞimaktır; aramızdan 
nifa.k:ı, ş:ükalkı :ka1dı11maık, hirbirimıize sanlıp el birliğile çalış
maıkitır. Yloksa hiç bir taraftan yardım beıkl~mi:yeliim. Bir za
manlar Avrupadan sefiirler gel:ir1erdi; cuma selamlığında pa
dıişaıhın ü:zengisinıi öpmek şerefine nail olmak için aylarca İs
tanbu1da dolaşırlarıdı. Bu gün is:e: İngiltere hari:ciye nazırı mec~ 
lisi m~bu.sıandla~ bizim leh~mize bir kelimei tayyibe sarf ede~ 
ceık mi; yaih:ut Fra:nsa başvekili bize ıkarışı olan huşunetini bi
raz olsun ;tadil edecek mi diye dör't gözle bakıp ümitlerıiyoruz! 
Eıvvel ne idilk, şimdi neyiz, anlamalı! Fiakat beylhude irrtizar! 
Bu gün cihan, khvvetten, servetten başka bir şeye boyun eğ
mez. Onların nazarından haklı, en zenıgıirıdir, en kaıvidıir. Ad
zin ferıyıaıdım kimse dinlemez. Hak!kına kani değil ıki, feryadı

m dinLesin! 
Mısır müftüsü merhum Şeyh Mehmed Abduh hikaye edi

yor. Kend.li,si bir araılık İngilıtereye gitmiş. İnıgi1iz hıükemasm
dan meşhur Spenser, Mısırdan Müslümanların büyük bir ada
mı geldiğini haber almış. Gidip görmek istemiş. Uıkin kendisi 
ha:sıta intiş. Onun için şeyhi çağırmı!Ş. Şey4h Melhmeıd A:bduh da 
kalkıp gitmiş. Srpenser, Aibdruıh:'a çok iltifat etmi<ş biraz görüş. 
tükten sıonra sormuş : 

- Bizim garbı nasıl buldun? 
Abdv.h demi:;; ki : 
- Efendim gm1hı bana sonmayınız. Onu ben sizden öğ

renm,ek isterim. Siz bana Şarkı sorarsanız anlaıtınm. 
O vakit Spenser kemali teessürle şu sözleri söylemiş: "Bu.-

1 rada insarniyet ma; alesef hiç kalmadı. Beşeriyet, mede~i beşe
riyet hisrten, insaftan büsbütün tecerrüt etti. Ben seniıı hak
kım gaspediyoru:nı, çünkü kaviyim; sen ezilip gidiyorsun, çün· 
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kü kavi değilsin ... Atiyi pek fena görüyorum. Biz böyle iste
medikti. ·Fakat böyle oluyor." 

Av:rıuıpaı medJeniyeti bir meldleniyeti fa:zıla, ibir haıkiki me• 
deniyeti insaniye değil. Faıka:t ne yapılır? Önüne durUilamaz. 
Makine lresHm.iş herifler; uğmşıyorlar, çabalıyorlar, .maddi 
namütenahi teml&iyaıtıa ınıazihar oluyorlaır. Sıoıwa. da gelip bizi 
eziyorlar, pavçalıyorlar. · 

· Bin naısihattan bir mJüsiıbeıt daha 1111iÜ!~ssıirdir, dıeırler. Hay
di verilen naısihatleri dinlemedik ... Laıkıin uğmdıığnnız musi
hetler bini bile geçti. Onun için bar,i bundan ibıöyle olısun z,ı:.ı;ra

rımızı telelfiye çaıhşalımı. 
Evıet çalışalım. Fakat nasıl çahşalrm? Bu, g;ayeıti mühim 

bir mesıeıledir. Bundai). yıüz sene kadar eıv!Vel ayni fe1fuket bir 
milletin başına daha gelım:işti. O millet dıeı harp etmiş; pek bü
yük ra!hnelere uğramıştı. Sonra ukalası toplandılar; ne yapa
lım:, şuı muısibetıtıen yakayı nasıl kurtaralım? diye mrüşavere et
tHer. Hüıkeması, siya.siy:unıu, içtimaiyıuınu, her ıbıiııi birer fikir 
dermeyan eıtti. Kimisi: düveli muazz~adian birıinin himaye• 
sine girelin:n; kimis[: ittifak' yapalım; kimisi: orduım1unu islah 
edelim; kiıınrsi: ticarıeti bahriyernizi ileti gö1ıürelim, dedi. İç· 
lerıinde ihtıiyar bir adam vardı. Söz orıaı geldi. Sen ne dersin? 
Dediler. «Ma;haille meıkıtıepleri yapalım!» dedi. Hepsi grüldüler. 
He~ sersem, mahalle mekte:pleri mıi bu :f1elak.ete çare bula
cak?!.. dıiye eğlendiler. Fakat o adıarn söylediği ısöZJÜi bilocek, · 
cÜi:şıünereık söyieiı:niş oldluğu ıi.çin ıkalkııp maıkb~adını izaıh ıetıti. 
Efradı arasmda IJ:naar'iıfi iptidaiyıe taaımmüm etmiyen milleıtin 
ne orrdus:u, ne dionarıması, ne ıticareti, ne seıı\"etti olaımıyacağ:ını 
saatlerıc1 arılattı. Fikrini de ,kabul eıttirdi. Çünkü baışlarına ge
len felaketin, mağluibiyetin, snıf kenıd:i rterıbıiyei ilmiyel.erinin, 
kendi riıfanlarının karşı·larınd:aıki drüışman!dan daiha aşağı bir 
seviyede olmasırıdaın neşet eıttiğini dıeıla:ilile ~örsıterıdi.. Bunun 
ÜZeQ'ine el birliğile çalıştılar ve murVıadifak oLdular. 

Maarirf, maariıf!... Bizim için baiŞik!a çare yıoık; eğer. yaışa
miaık İstersek her şeyden ·eıvıvet maarife sarılmahyız. Dünya da 
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maarifle, dıin de maaniHe, aihiret die tmaarirf1e ... Hepsi; mr ,şey 
maarifle kaiım. Bizim dinin cehalete tahamımriilıü yok, dahiHer 
eline geçince mahvıoılur. 

Kur'andla, hadisi Peygamıbe:rıide namütıenaıhi haik:ayik var. 
Onlar nasıl me~dana ıç~kar? İlia:nle, irıfaınla. Bundan üç d!öııt 
yrüz sene evıvel ha:k!lcile anla:şılamıyanı ayıati oelHeden b~ gün 
namütenaihi hükümler zuıhıur ediyor. Meçhul hakikatler bu
gün inıkişaf ediyor. Eğer Kur"an şu gıörıdıüğıü:mfu mil1etılerin ibi
risinin elinide olsaycih; görıi.irdiünüz, neler ıkeşrfededer ve nasil 
bütün dünyayt Müslüman yapadardı. Kendi batıl, muiharref 
cilinierini neiŞ'ir için nasııl çabışıyıorlar. Sıonm biz ne yapıyoruz? 
Onların, Nasraniyeıti, İnıoili müdafaa için, terıviç için sarf et
tikleri hiımmetin onda bir'ini biz saıf etısek ibuıgrün mrüsıLÜJ!illan~ 
lar bu halde kalmazdı. 

Biz, Müsliimanhk deyince dinin şekli salihini, devri esha:b
taıki şek1inıi kasdediyıoruz. Şu ciham medeniyet, ibımkalım ·pe~~ 
gamberi, acaıbaı Bbubekir gibi, acaıba Ömer giibi, acaba, Oso:nan, 
Ali gibi, yahut diğer Ashabı Kimm gibi adam yetiştirdi mi Ye
tiştirebildi mi? Pek ala, onlar o siyasıeti neredleı öğre:ndiler? 
Kablelislam hepsi cehalet içinde idiler. Dünyanın en ücra bir 
köşesinde oturuyorlardı. Onlan Dini İslam terbiye etti. Evet, 
dini İslam, dini İs1amın şekli saihi<h:i. 

Bu gün dinin şekli sahibine uucu nasıl olrur? · Ervet 0ı da 
maarifle, iiimie olur. Cehaletle olmaz. 

Bir itiakımlan diyor ıki : Bir zamanlar dinler iş görebilirdi. 
Mesela: Nasraniyet, bundan bin, iki bin ·sene evvel insaniyet 
için belki müfit olabilirdi; fakat artık bu gün muzırdır. Sizin 
Müslümanlığınız da böyle. Bundan bin üç yüz sene evvel işe 
yarayabilirdi; fakat bugün manii terakkidir. 

Buna cevap çok: Eıvieıt, sıizin Nasraniyetiniz hakH~a:teın ma
ı nii terakkidir. Nirteıkim sıiz Hıri:sıtiyanlığa vieda etmeden teı:ıaık
ki edemediniz. Biz ıise aıkısineı: müslümanlığa veda eı1ıtiıkten son
ra tedenLITiyıe başladık. Gitgide ibru ~ünk!i..i hale geldik. ' 
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Müslümanlığın ahıkamı, fıtratın aıhıkfumdır. Hiç değişmez. 
Fikrıi beşerin teraıkkisi alemi fıitraıtıta yeni bir çok haik:ikaıtler 
bulduğu gilbi ayni terakk;i ile dini MUJhammed:i içinde, yeni ye
ni bir çok ineeliider gıöriilür, anlaşılır. Ne ile göı:ülür, ne ile 
anlaşılır? ilim ile, i:nfan ile. Bütiin içıtimaiyaıtçılar arıy;orlar, 
tanyorlıaır, bizim inih:ita:tNmzı, inkirazımızı hep iı:ıfansızlığımız
da, i1imsizliğimiZ~de huluy:orlar. 

Eviadımıza evvela milli terbiye vermeli; sonra asnn ulu
mu nafiasmı, fünunu sahihasını öğretmeliyiz. Hem terbiyeye 
ailelerden başlamalıyız, bunun için de evvela kendimizi terbi
ye etmeliyiz. 

Birıbirirncize karşı müna:sebeıtsiz harc.'lket1eri, ıkaibalığı, hu
şuneıti bıraıkmalıy1z. Ayyaş bir herifin halkı meşı:ıuibatı krüuliye
den tmeıne1ımeısi, hevesatmdan vaz geıçmiyıen ibir va:izin ihıal:kı 
te1kvaya davet etmesi nıe kadar ıgıülünç olur, ne kadar maskara 
olur! E>vvela ,kendimiz terbiye o1malıytz, sonra ervladımıza din 
hakkında bir f1kri sahih vererek ok,U:tmalıyız. ,Wiıtekim bizden 
yıüz .sene evrvel ayni akibeti geçiren millet okumruk sayesinde 
bu gün bütün dünya siyasetine hakim oldu. 

Müslümanlık bize dünya hesabına iyıi bir hayat vaad edi
yordu. Neıye vıeı:ımedıi? İşte vermed,i? İşte heıp bizim ceha:leti
miz yrüzıiinden. Şimdiye kadar birıbirimizi anlamaıd11k, hala da 
anlamıyoruz. İşte bu hal, şu menhus felaketi ( *) başımıza ge
tirdi. Çünkü müslümanların hepsi cahil. Herpirniz iğvaata ka
pılıyoruz. Asırlar geçti biz hala bir araya gelip de bir iş göre
meıdik. ~ilakis :ayrı ayrı hareket ederek memleketin hıer tara
fmda sudşler, :6esatlar çııkardık. Hükume:t, ordu bu fitneleri 
hastırmalda yoruldu, hitap düştü. llerifler beynimize bindiler. 

Donanma için herkes bağırdı: Bir iki gemi alalım. Al
mazsak Bal1kan Hükumetleri ittifak edecekler. Bir kaç gemi 
bu ittifaka mani olur. Yunanlılar olsun ittifaıka giremez ... 

('"') Balkan Harbindeki işgaller. .. 
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Adam sende! dedik; hiç Bulgarlar Yunanlılar bir yere 
gelir mi? Evet senin manıtığına bakarsak geLmernek icap ede
l'Ck ... LMdn geldi! Herm bu gelişinden başımıza bu ,kadar fe
Utket geldi. 

A!hrvalden hecr 1kime şikay'et etsek; cevap hazir: Ah ben 
ıfe yapabilirim? Ben dinimin evamirine itaat ediyorum. Na
mazımı kılıyorum, istiğfar... bol bol. Zekat... onu da işte 

lıiylei şer'iye ile filan yoluna ko yduk. Hac ... vakıa gideme
dim, fakat bizim sakayı bedel gönderdim. Gitti, geldi. Allah 
kabul etsin. Evin kapısını geçende en koyu yeşile boyattım. 
Vaktim oldukça Müslümanların. haline acıyorum. Eh kader 
höyle imiş. Ölümlü dünya ... 

İştıe hiziJm sofular höy1le söyl,iyor. Bu doğru mu? Haydi 
ölümlü dünya böyle gideceik; ya ahiretıtie ne oıla:caık? Elbet 
bu sıkmtıların mükaıfa:tını göreceğiz, yani cennete gideceğiz. 
Belki. Fakat Allah böyle söylemiyor, Kur'an böyle bir şey
den haıber venniyor, hele hadiis :hiç böyle demiyor. 

Bakınız Kur'an ne diyor: "Cenabı Hak sizi sıkı imtilıan
lara çeılonedikçe, siz de sabır ve sehat göstermedikçe cennete 
gireriz mi zannediyorsunuz? Yanlış." Sonra Hazreıti Peygam
ber Sallallahüaleyhi vesellem buyurdu ki," "iman olmadıkça 
cennete giremezsiniz ... " Malum. Fakat alt tar·afı var: "Birhi
ı·lnizi sevnıedikçe de mü'min olamazsanız." Lakin ben bütün 
Mü!':.lümadarı seviyorum. Kalbirnde din kardaşlanma karşı 

hiç buğz, nefret yok:. İyi amma muıhabbet, şefkat gibi şeyler 
hep umuru batıniyedendir. Vücuduna hiikü:m olunmak için 
hariÇ'te asan, tecelliyatı görülmek lazım. Yalnız hisısiyatı kal
hiye kafi olsaydı, Cernabı Hak bu namazları, bu oruçlan, bu 
ibadetleri emre:tmezdi. KaLben beni tanıyın, bu kadarı kafi! 
derdi. Halbuki böyle değil. Allaılı bHe ::ııhrva:li ka'Lbiyemizi, ah
vali viadaniyemıizi harici eşkal ve a'mal ile gıörmek i!sltıiyor ... 
'0 Alilah ki, gizli aşikar her şeyi ıbilir. 

Naklettiğimiz hadisi şerif gösteriyor ki, biz Müslüman
lar ihvanı diniımizi sevmezsek imanrmız tam oLmaz. İmanı-
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mız t:a:m oLmayınca da oenneıt yıok! DeliDek dunya olmadığı 
gibi, alhiret te yı01k. Hem burada hüsran, hem oraıda hüsran. 
İşte neuzihillah hüsranı mühin budur. 

Müslümanlar böyle perıişan mı yaşayacaklarıdı? Hani mü'
minler kardaş idi? hani Müslümanlar hasma karşı bünyani 
marsus olacaklardı? Aleyhisselatü Vesselam Efiendimiz buyu
ruyor ki : "Dünyadaki Miislümanlarm hepsi bir vücudun. aza
yı muhtelifesi gibidir. Birisine bir elem isabet etti mi, diğerle
ri de duyacaklar." Aleyhisselatü vesselam Efendimiz: "Dünya
nın öbür ucundaki bir Müslümana diken batsa ben onun acı· 
sını kalbirnde duyanm." buyuruyor. 

İşte Dini İslam nazarında medeniyet bu, başka değil. Biz 
ceha1etimiz yüzünden dini bu: hale ıgetirdik. Din deı hizi bu 
hale geıtirdi. hlam meskenet dini oldu. 

Kana:ati, terv:ekkülü, sabrı, hepsini yanlış anladık. Siyretl 
Resuli, Sıiyreti A:shabı gözetmez olduk. Aslıabı Kirarn nasıl ça
hşı:yorlardı? Dini yüks.~Ltmek ~çin ne kadar mücaheıdede. bu
lunuyorlardı? Hazreti Omerin Islamdald mevki:i malum: Ikin
ci hal:ife. Hazreti Peygamberin o kadar iltifatına mazhar ol
muş M : "Benden sonra Peygamber gelseydi Omer gelirdi," 
buyurmuşlar. İşte o ha:zret bir gün Medinedie dolaşmken bak
mış: bir adam ynıtık pırtı;J( eılhise içıiııde, boynunu bir tarafa 
büıkmüş, süklüım, piilklüm duruyor. Hemen ,kamçıyı herifin 
omuwna indirtm:iş; demiş ıki: "Miskin herif! Bizim dinimizi 
böyle ölü şekline koyma. Allah seıni kahretsin." Bu din mes
kenet di:ı:ıi değil, yoksulluk dini dieğ;il. 

Hele teve:k!kül. . . hıiç bizim anladığımız mahiyette mi? Te
vekkül, Kur'anın gösterdiği, Hadisin gösterdiği tevekkül, bü
tün e:shaha sanldıktan sonra ol:aıı tevekküldür. Ne güzeldir 
Sa'di'niın şu hi,kaye:si: 

Adamcağızın bıiri geceyi ıkırda geçirmek mechuriyetinde 
kalmış. Lakiin yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir 
ağ:<wa çıikmLş. Bakmış, ağ;aıeın dibinde: ~k!ötürıüm :bir tilki yatı-



145 

yıor. Bu saıkat tilkıi acaba ne yiyor, p.e' 'içiyor? driye merak et
mi:ş. Bir arahk uczaktan ibir . arslan göru~müş. Ağzında bir 
ceylan varmış. Arslan ağacın diıbjne gelmiş, ceylanı parçala
mış; yiyeceği kadar yemiş, savuŞmuş. Derken, tilki de sürüne 
sürüne g~tmiş, ceylamn bakiyeyi iVÜıCUJdrunU yerri>i~Ş; 'ii:ıine çe
kilmiş. 

Ya! demek kıi, Cen:abr Hak arnelmanda bir mail:ılukun bile 
rızıkını ayağına gönderiyor. İşte •kıötıfu1üm ibir tHki! fakat. yine 
aç kalmıyor. Öyle ise ben de arıtık oraya buraya baş vurmak" 
dansıa bir Jcöşeye çekilip mütev:eıkkil olayım. . . Herif ağaçtan 
iner, biraz gider, yolun ilierinde bir mağara bulur. İçine gi
rer. Bir gıün beık1er, iki gün bekler, .gelen giden yoik. Üçüncü 
gün açlık biçaı:ıenin iliğine, damıarına kadar işlemiş; hitap 
düşmüş, uymnlll:ş. Rüyasındla: biri geLmiş; demiş ki: "Ey bu.
dala, kailk! ne yatıyorsun? vıücuıdun sapsağlam iken hu mes
kenet ne? nasıl oluyor da kendini ,saıkat bir ıtHki menziline in
diriyıorsun? Git arslan ol da bakiyei şiıkarınla baışkaları geçin
s,in!;' 

Sonra yanlış anladığımız hakikatierin bir~ de: Sabır. Biz 
zannediyoruz ki, sıabı,r zillete tahammü1dür. Halbuki sabır, 
katlanmak değil, hayatın güçlüklerine göğüs germektir. Ku
r' an diyor ki : sabrediniz, hem de sabırda düşmaniannızla 
müsabaka ediniz, Onlardan fazla güçlüidere güğüs geriniz. 

Kur'anm bu ha:Hkatlerini ne ile anlıyacağız? ilim ile, ir
fan ile. Biz anlamadan gidiyoruz. Bari çoıcuıklarrm.ız anlasın: 
Demeık feılakebi hazıranın eshahamı tefrikada bruldlll:k. Tefri
l{anın esası isıe oehalet imiş. 

Ey Cemaati Müslimin! Biliyorsunuz ki : bu gün harp 
var, (*) hali hıarpıteyiz, karldeışlerimiz, evlatlarımız düşman 

karışısında can feıda ıeıdiy:orlar. Hükümetin mi.izayıka:sı ise ma
/ lum. Hei1kes elinden geldiği ıka:draır gaızileırimrize muaıvenette 

(1') Ballçan Harbi. 
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bulunınalı. Zeng,i.nler çok verırneğe k.ıyamadı. Fulmra az ver
mekten sıkı1dı. . . Onun için şim!ddye kaldar hiç hir şey olmadı. 
İaıneye az çok' herkes iştirak etırnıelidir. On paııa da verHir, on 
lira da verilir. Hiç kimse dririğ etmesin. Naımusu İ,sJarm mu
hafaza etmeık için herkes elinden gelen fedaıkarlığ.ı yapsın. 
Duracaık:, düşünecek· zamanda değiLiz. 



MEV'İZE [ 4] 

SÜLEYMANiYE KÜRSÜSÜNDE 

Balkan hezimeti üzerine 

(7 Şubat 1328 - 20 Şubat 1913) 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Ve'llezine calıedi'ı. fina le nehdiyennehiim sübulena ve in
ne'llahe lemaı'a:l-muhsinin. [ 4] 

MEALi 

Allah huyuruyor ki: (Ve'llezine) o kimseler ki (cwhedıl) 
mücadele ederler, çalışırlar, çabalarlar ... (Fina), bizim uğru
muzda. Allahu Zülcelal öyle söylüyor: Benim uğrumda çalışan
lar, beııimı için çalışan, çabalaya:n, mücaihedede bulunanlar ... 
ne olacak?, (le nehdiyıennehüm) biz onlan mutlaka mazharı 
hidayet edıeceğiz; hiç şüphe yok, edeceğiz. { Süıbulena) kendi 

/ sübuli ilahi.:ımze, kendi yollarunıZa. Yani benim için çalışan· 

[4] ANKEBUT SÜRESİ. (XXIX). Ayet: 69. (Sürenin son ayeti). 
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Ian, benim uğrumda mücadele edenleri ben mutlaka mazharı 
tevfik edeıceğhn. Hem (le nehdiyennehüm) sigası tekiddir: 
Mutlak edeceğim, şüphe yok, o mücahit kullarımı hiç bir za
man mlahruıniyet içinde öldürmiyeceğim. (ve !İnne'llahe leıİıaal 
muhsinin) ey Müslümanlar, bunu bilmiş olunuz ki: Allah iyi
lerle ~raberdir. «Muhsin» yalnız ihsan eden ,para veren de
mek değildir; iyi demektir, iyiHıki eden demektir. Yani «mü
si'nin» kötülük edenin zıddı. 

İşte ayeti celiledeki va,a:di İlahi ka:t'idir, sarihdir. Şüphe
ye a1sla maih:al yok. Cenaıbı Hakkın vaadi ilahıisi hulrf kabul 
etmez. Kuranın bir çok yederinde musarraıh:. Cenaibı ha:kkın 

vaadinde hiç hulrf yoktur. Allahın va@di, vaaldi lütfu hiç hulrf 
kabul etmez; vaidi, yani vaadi ,k.aıhrı :böyle değil; dilerse, bel
ki afrfeder rfaıka:t vaadini he:rıhalde1 dırfa buyurur. 

Pekala! Madem öyledir, madem ayeti - l<Jerime: Hak yo
lunda çalışanların Allahu Zülcelal tarafından hiç bir zaman 
mahrum bıra:kılmıyacağmı büdiriyor; o halde nedir Müslü
manların bu hali 350 milyon mu, 400 milyon mu, ellianda bu 
kadar Müslüman var; ş arkta var, garpta var... şimalde var, 
cenupta var... !hepsi hir:man içinde yaşıyorlar. Nereye gitti 
Cenabı Hakkın vaadi suphanisi? (lenehdiyennehüm subulena) 
ne oldu? hemen hemen Müslümanlar bu vaadi İlahinin tah!a(k
kuıkunıdan ümidi kesecekler. Hatta bir ktsmı kestilerı Nedir 
Alemi İslamın başında dönen bu felaketler? 

Hani sen Allah vaadinde hulrf etmez, diyordun? Pekala, 
Allah ne buyuruyor: Bizim uğrqmuzda mücahede edenleri bii 
mazhan. tevfik edeceğiz. Şimdi şu 350, yahut 400 milyon Müs
lümanın hepsinin vicdanına dehaletle sorarım: Hangi'si böyle 
bir mücahedede bulundu? Müslümanlık yainız keHmei şaha
det ile, yalnız beş vaıkit naımaz1a, yalnız ribadeti bedeniyet ile 
değildir. Ben bu sözü akl:ımdan, cebimden söylemiyorun1; ba-
kınız, Peyg:a:mberimd.z Aleyhisselatü V esselam Efendimiz ne 
buyuruyor:· «Bir adam ki Müslümanların derdile dertlenmez; 
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müslümaniann felaketinden müteessir olmaz; oruarın imda
dma koşmaz; o adam hiç bir vakit Müslüman olamaz.» Mü:s· 
lüınanlık yalnız lafız ile değildir. Somrım: şarkt~ki Müslü
man garptekinin imdadma koştu mu? Şimaldıeıki Müslüman, 
oenuptakıi din J<:aı:ıdeşinin halinden müteesrsir o1du mu? Lcl
vallah olmadı. Öyle ise Alemi islam felaket üstüne felaket 
göreceğine, birinden kurtulur kurtulmaz başkasına uğraya

cağına şüphe etmesin! 
Geçende de söyledim. Biz Müslümanlar birıbtirimizi, bir

birimizin ahlakını, adatım Freni< kıitapJanndan öğreniyoruz; 
birbirimizden anerak bu vasıta ile haberdar olabiliyoruz. De• 
rnek Frenklerin himmeti olmasa bir iklimdeki Müslümanlar 
öbür iklimdeki Müslümanlar için yok hükmünde kalacak! 
Bakınız şu bizdeki himmetsizliğe, şu bizdeki gayretsizliğe! 
Sonra da utanmadan, sıkılmadan Allahtan tevfik istiyoruz? 
Acaba böyle bir talep için yüzümüz var mı? Biz diyoruz ki: 
Müslümanız, o halde Allah bize tevfik vermelidir. Demek sen 
Müslümanlığınla Allahı minnet altında bwakmak istiyorsun? 
Ne .kadar cür'et, ne kadar hamakat! Baık Allalıu. Züloelal ne 
buyuruyor: Estaizulbillah (yemunniı.ne 'aleyke en eslemiı.) 
ya Muhammed, geliyorlar, bir takımları: « Müslümanızı » diye 
seni nünnet altında bırakmak istiyorlar. Öyle mi? (Kul la 
ternunnit 'aleyye islameküm) habiJbim, onlara de ki: hey ser
semler, «biz Müslümari olduk» diye bana minnet yüklerneye 
kalkışmayınız. (Belillahu yemunnu 'aleyküm) bilakis siz, Alla
ha karşı minnet'tarsınız. Zira bu nimeti, bu nimeti islamı size 
vermiş. Öyle ya! Bir nimet~i veren mi n?.ıinnet ahmda kalır, 
yoksa o lllimeıte mazhar olan mı? 

Ye'se düşmeye kimin haktkı var? Kim ne yapmış ki mü· 
kalatını ,bekliyor? Hangimiz ne yaptı? Karşımızdaki mille,tler, 
vazife hissinden başka bir de fedakarhk ihiss:ile mrüteharsrsis ol

/ dıular. Gece gündüz çalıştılar hem. de cansiparane çalışrtılar. 
Bizde hani say, hani mücaheıde, hani azim? Hiç biri yok; hiç 
bir şey yoik:! Dünya duıımuyıor, ıbeşeriyet dunmuyor, bütün mil-
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letler alabild:i:ğine gidiyor! Biz uyur'kıen onlar uyamktılar! Biz 
oıturuken onlar ~oe.li gıündlüzlü çahşıytHıdlular. 

Başımıza gelen bru felaketler evvelce görtülmez bir şey mi 
idi? Valiahi değildi. Vallaıhri hepdııniz biliyofldıuk. O kadar ba
ğırdı:k, çağıfldık: dıin gidiyor, vatan gidiyor, dedik. kim. din
ledi: Hiç rb~rimiz aıman gitmesıin, rtutahm, diye el uzat:t:uk mı? 
Uzatımadık Felaketi h~ıradan hepimiz mes'ulüz; Evet, hem 
indallaıh, hem :indennas mes'u1üz. İçimizıde meıs'ul olır..ıya
cak ferd yok. Başkalarını muaheze ile kendim~zıi kurtarmış 
olmaıyız. Cenalbı Haık: "Başkalannı muaıhezeden ne çıkar? Ken
dinize bakımz." diyor. 

Herkes kenıdini, nefsini muaıheze etsin; herkes kendi nef
sini müraıkabe altmda bu1undursun. Herkes k!endıinden mes'ul. 
Doğrusu hiç birimiz vazifesh1i hakidie ifa edemedi. Eğer herkes 
çalışsaıydı, va:zıifiesini i:Ea etseydi, vatan böyle perişan mı olur
du? Biz aklın hüıkmünü tatil ettik; Allaihın eıın1:1ini ıtıutır.adık ... 
Zaten akıl ile din başka başka şeyler değil ki. Uı:nıirhalde bile 
öyle denımiyor mu? Efali mükellefin, akili ıbaliğ olanlar için 
değil midir? Tekalifi İlahiye, bütün aklı baışında olanlaradır. 
Aleyhisselatü V esselfun Efendimiz buyuruyorlar ki: «insanın 
dini aklından ibarettir; aklı olmayanın dini de yoktur.» Ha
disi saıhih bu! Diğer bir hadis de şöyledir. «Bir adamın müs
lümanlığını sakın .ceffelkalem beğeniveniıeyiniz; Evvelılı dere• 
cei aklım yoklaymız, bakalım.» Daha bir kaç hadisıi şerif var 
ki, :übarei şerifesini aynen naıkledea:niyeceğim; mealierini söy
leyeyim., «Kıyamet günü herkesin nezdi iliHudeki mertebesi 
aldı nıikdanndaı olacaktır.» «Halk, arneli lıayırda bulunur; 
(hayJ.rh işler yapar) lakin Cenabı Hak sevabı kullarının aklı
na göre verir.» 

İyi ama aıkla bu kadar hürmet neden? Çünkü eııbaıbı akhn 
imanile senin breniım imanım bir mi ya? Sen, bren babamızdan 
gördük; yani hazır dıine klonduk. Akıl saıhipleri ise böyle değil; 
Kafalarında her gün binlerce kıyamet kopuyor. Şüpheler za" 



vaJllılann imanma 1111UJt1taJsıl hücum ediyor. Uğraşıyor, birisini 
deviriyor, biri daıha peyıda oluyor. Onti ·dıa yıkıyor, üçüncÜ!siÜ 
çı:kıyıor. Hasılı ibiçarenin ömrü müicaıhedle ile geçiyor, bertf ai
nının terile Müslüman oluyor. 'I'abiidir k.ri ferdayı kıyametıte 
onun, Allabi inıdiindeki, Peygamberimiz inıdindek:i meıvkii sen
den, henden çok yükse!k olacaık:. Hiç lbenıim imanım; ile mesela 
Gaıza1inin imanı biir olur mu? Elbet olmaz. Ben hazı:ra. kon
muışuım. O hazret ise, ömrünü :mücahede ile geçi:runiş! 

Vaziyet bu merkezde olduğu hallde biz hakiıkatİ dos doğ
ru göreceği.m,W, rfelakıertimizin asıl .sebeplerini bularak rkendi
mi:zıi kurtam:ı~ğa baıkacağımıza, ıkaıbaıhati şuna buna yüık:lemek- . 
le, şunu bunu muahezeı etmekle meşgul oluyoruz, vaıktıimizi boş 
boşuna 1israf ediyoruz. Araıda koısıkoca Rumeli'yi kayıbe·ttik. 
Bu ne mütihiş ik<I(Ylptır. Fakat biz hala sen,. ben diyiıpı duru
yoruz. Ne oldu bize? 

Bizde his kıalma:rruş, bizde duygu kalmamış mı? Hani 
herifin k'ıçına w.rriııu;şlar, aşağı maıhallede daVU!l çalıyorlar 
die.i:nıiş; sonra kaıfasına vurmuışlar, davul gaHba· bizim mahal
leye geldıi demiş. Biz de şimdi tııpkı böyleyiz! yangın hacamı
za ·sardı, biz hala uyuyornz! Sadinin ne güzel bir hikayesi 
var: 

«Bir gece kervan halkına karışmış, gayet vasi bir çöldeiı 
geçiyordum. Pek yorgun olduğum için bir kenarda yattım, 

uyudum. Deveci geldi: Kalk, dedi, kervan geçti, gitti. Sen ne 
yapıyorsun? Benim de senin gibi uykum var; Ben de senin 
gibi yorgunum. Kaç gecedir gözüme uyku girdiJği yok. Fakat 
nasıl yatarım? Çöl tehlikeli. Sağda, solda, arkGda namütentt
hi mehalik var. Kalk, gözünü aç, bak: Yolda kervandan ese'r 
var mı? .. 

«So'nra kalktım, koşarak kervana yetiş tim ... » Nihaye·~ 
hazreti Sa' dıi diyor iki: «Yolda uyuyanlar gözlerini açtıkları 
zaman kervanı göçmüş bulurlar; yolda kimseyi görm~~
ler!» 
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Hikayeyi bizim haLimize ~ta:tbi:k ,edJeııısek: ıglörüı:ıü:z ki: Ker
van:' Milletler, çöl de: Bu mazİi atalettir. Madem ki dünyada 
bulunuyıoruz, bu çölü geçip gitmek meciburiyeıtin!deyiz. SJJkın
tıya k:atlanacağız. Ka:tlanmazsaık arkadan gelenler yolda uyu
yanları ezer, geçerler. Kanunu hayaıt !böyledir: Duranilar için 
halcin hayaıt yok. Bıeşerdye:t durmuyıor. Durursan mııhakka.K 
ezilirsini 

Tarihten misıal aramaya ihacet va,r mı? Dünıkü çalhanlar 
adam oldular cia bizi e:?~diler. :Su h!ıeriflıer .otuz seı:nıe e!V'Vel sayı 
biLmezlerdil Otuza ikadar, o da parımaıkla, güç saya;bilirlerdi! 
I;Iesaıbı yüze kadar ibii'i de çııkaraırna0dı! Fakat ibiiligün baıkın 
11~ hale geidi:lıer! Askeri as:kerimizıi peri:şaın etti; siyasileri si
Y~işilerim~zi baıstırdı. Muarllıimleri ibizbı m:ualllıı::ıJerimizden 
fa~la yı;ıradık gösterdi. . Mağlup olan yalnız ordumuz. değil. 
Evet, sen ibu ımemlekette hangi mevkide iısen, kendıi ınemleıke
tiJ:ldıe senin mevkiini işgal eden düşman sana gailip. Bakın, 
']:,:~~;lar otuz ş.e:ıle iÇinde bu ,İı;ale geldiler. Dün bir vilayet iken 
puglln kıral oldular; metbularım çiğneidiler, geçtiler. Çünkü 
çalış~tıla:r. O. sayede ~nsaniyete kaıtıldilar. Biz ise etrafı görnie-
dik, .ııyu~a.>K ist:edl.k, onun için çiğne:ndiik. ' .· 
' ·. ·n izde v:azi~fe hissi yok. Onlar ise vazifelerini 'Lfa eUikten 

başka fedakarrlı~k da gö,sit!et.rdiler. Benim ~ewelce Edd:rne vilayec 
tl 'ıdahilinde memuııiyetim, vaı:dı. Ara sıra Bu:lıgatis1tan' a geçer~ 
dhı).; ~köylerde heriflerin ne:. kadar çalıştıklarını gözürole gör
düm. Hatta bir ikere köyün tbirinde çanklı, kepetli bir bulgar 
gördüm. Çoban zannettim; lakin azıcı:k konuştuktan sonra he
:dıfi pek,. yamtın buldum. Sonra ıbir · mrünaseibeıtler Darülfünun 
mez1md ~lduğunu öğrendim. Bakınız tahsili alıi görmüş bir he
rif çoban kıyafeıtirie giriyor da, kö}rlüile,ri irşad ediyor! 

İşte düşmanlarımız böye çalıştılar. Biz ne yaptık? Hiç bir 
şey. Bundan s:onra da yapmazsak yaışaımak yok. 

Bizi kurtaracak yegane ça:rıe - geçendie de söylemişt,im
maaı;i,ftir; sağlaını maa:rıiftir, il:ıaldıkf maariftir .. Memlekete bu
nu so:Karsaik: kurtuluruz, fakaıt maanirf hala memlekete girme-
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di. Avaımı bsonı hiç oıkuanuyor, yazmıyor. Okuyup yatZam.lar ise 
ne dünyaya, ne ahirete' yarar bir yığın n~ariyaıt ile uğraşıyor~ 
lar. Eğer el birliğile çahşınlarsa eminim ki kurıtulacağız, yok
sa kurtulmak Lmkanı yok. 

Evet, din de maarifle kaim, dünya da~ Dünyanın rnaarifle 
kaim. olduğu ko1ayJık1a anlaşılır. Faikaıt din nasıl maa:rifle ıkaim 
ola!bilir? O da peık tabii. Çünkü insmıiyeıt d!ur:rrıuy:or. G:ündıen 
güne teaili ıeJdip gidiyor. Müslrümanhktan evıvel bir. çok ı:Lirıle.r 
vardı. Bugün onlar me!ll:suıhıdur. Fakat rn:azil olduklan zaırnan o 
valkiıt ki iıısanlar için kafa idi. Sonra dievirler dieğişti, insanlar 
terakki .etıti. Onun için her din yerl.ni k:endisüıden daiha m:ü
kemmd bir dine bıtaktı, çekildi. Ta Müslümanlığa kadar hal 
böyle idf. MüsLümanlık hateınüledyandır (dinlerin sonuncusu
dur). Bundan sonra bir Dini İlahi daha gelmiyecektir. 

P:ekala! Nasıl olur dıa Müslümanhik kıyarrneıte kadar gelip 
gidecek· insaniann iıhtiyacma ,Jiafi gelebilecek? Elbet. Çünkü 
Allalım kita:bmda, R:esulullaıhın sözlerinde her devrede yaşa
yacak insanların ihtiyacını 1::emine kafi haıkiJkatiler var~ Y almz 
o hakiıka:tler ilimle meydana çıkar. Kıur'an, Ayetullaıh dıeığil mi? 
Arz da semıa da birer Ayetullaıh'dır. Bizim giıbıi geri milletlerr 
topraktan saıde ekin alır; tbir az daiha gayret ederıSie su çıkanr. 
Medemi milletler ise anaden çıkarır. Biz •sıudan yalnız değirmen 
yapıyoruz. Onlar elek'trik isıtiıhısal ediyıo·r. Biz ibulu:ttan yağınur 
topluyoruz; onlar yıldınan bile arvlıyorl 

Maıddi:yaıt böyle olduğu giıbi maneıviyat da böyle. Müteraık
ki milletler nasıl bu alemi hilkatteın, bizJden çok, hem kıyas 
katbul etmiyecek kadar çok müsrtefid oluyorlarısa alim bir Müs
lümnn da Kitaıbu.Uahıt!an aıhadi:si iNeheviyeden, şimdiki cahil 
müslümanlara nisbetle namütenahi hakaik çıkaraıbilıir. Yoksa 
vaktile icaıbı kwdar ·tefsir yazılmıs, eılıv:erir diyem~yeceğiz. Eslaf 

' , 

çalışmışlar, Allah ıkendile:rinden razı olsun, bir çok eserler vü-
/ cude getirmişler, fakat dememişler kii: bu eserlerimiz kıyame

te ·kadar size elvedr; siz artık çalışmayın da, yalnız bizim ki· 
tapları okuyunuz! .. 
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Bilakis demişler ki: siz de çahşacaıksmız: hem bunları 

okuyacaıksmız, hem de kendi fikrinizi ilave ederek, zamanınıza 
göre yeni yeni eserler vücude ıgeıtireceksiniz. Böyle böyle sonu
na kaldar g:üdeıcek. 

HaLk haynnı, şerrind. ibilmiy:or. Çünkü büsıhütün cahil. Biz 
oklur yazar ta!baka da ~aıvallılan hüshüıtıün makus yollara sevk 
edip duruy1orue.! Dört senedir ayaklanan, nihayet başımıza bu 
fel:aiketi getirenierin çıkartmış oklıuik:ları isyanların ısıebebi ney~ 
di? 

Hep ceıhaletleri! Kışkırttılar. Onlar da ne yapsın, hakikati 
hali fa:rik: edemedıiıkleri için, ılrer rfesaıd!a kapıldılar. İşte Arna
wtılar.! Bakıiillız ne ılıaıle geldiler! Bizi de ne hale\ geti:qd:i.Ielr! 
Bu da pek taıbii:dir. Böyle g1deıısek eliyazüıbillruh a:kvamı saıire 
dJe ayni hale gelecek. Herıkes felrulreti görsrün, a;kıheti düşünün 
de ona göre çalışın. Artık nifaklan, şikakları gömellı:n. Eski 
yarailan bir daihaı deşmiyelim. Örttüğümüz mezarlan tekrar 
eşm1iyelim. İstikbaı1den ümidi !kesmiyelim. Meyus olmıyalrm. 
Zira yeis hara:mdır; zira yeis en büyük ölümdür. 



MİLLİ MÜCADELEDE 

MEV'İZE [5] 

BALIKESİR'DE ZAGANOS PAŞA CAMii ŞERiFiNDE 

Cuma günü, 6 Şubat 1336 (1920) 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

Va'tesiınu bihabli'llahi cemi'an ve la teferrekU ve'zkürii 
ni'mete'llAhi 'aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulft· 

/ biküm fe esbahtüm bini'metihi ihvanen ve küntüm 'ala şefi 
hufratin mine'n-nari fe ankazeküro minhil. [ 5] 

[5] AL-İ İMRAN SÜRESİ. (III). Ayet: 103. (Bir kısmı) 



156 

MEALi 

Hepiniz birden Allahın bağına sııwııkı s.<trılınız. Sakın ara
nıza ayrılık, gayrılık girmesine meydan bırakmayınız. Allahın 
hakkınızdaki nimetini düşününüz. Hani sizler, birbirinize düş
mandınız. Cenabı Hak kaılplerinizi birleştirdi de Onun nime
ti .sayesinde k:ardeş oldunuz. Hani sizler bir zaman ateş çuku
mnun ta kenarına kadar gelmiştiniz de Cenabı Hak sizi oradan 
k:urtanmştı! 

Ey Musl:üman! 

Cihan alt ÜS!t olurlCen seyre baktın, öyle durdmı da, 
Bugün bir sersedsin, derbedersin k.endi yuııdunda! 

Hayat elbetJte hakkın ... Lakin, ettir hayıkırıp irhkak;· 
Sağıvdır ku:blbeler, bir S!es dıuyar: davayı isıtiihikak · 

Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar, enginler; 
Oturmuş ağlayan avarıe ,bir masUiffiu rkim dıinller? 

Emekler:Ken sabi tavrile topraklarda sen hala; 
Beşer doğrulmuş etmiş, bir de baıkıtın oevıvri istila; 

Yanar dağlar uçurmuş gezdirir beyninde dünyanın; 
CeihenneimLer ibatırınış yüzdürtir rkal:binde deryanın; 

Delşer arfaıkı, bir şeyler sezer esrarı kudrıetten; 
Eşer a'makı, izler keşfeder edvarı h:ilkatten. 

'· 
Zeımin maihıkumu olmııştur, zama,n· malıkumu olmakta; 
O, heyihaıt, istiyor hakim kesi1me:K bu'di mutlaka! 

Tarbiaı~ bi:ıı çelik ıbazuya sahipken, cılız :bir kol 
.N~ k~?ir saltanat sürmeıktedir! baık bak da hayran ol!· 

Hayır, bir kol değil, binİerıee, milyonlarca :kıollardır, 
Y ekahenk olmuş işler, çrüııku birleşmıelde muztardır: 



Bu:gün ferdi mesainin bütün maıhsulrü ibir hüs.ran, 
Birer beyihude yaş:tır rdamlaıyaın efradın alnindan! 

Ciihan artık değişmiş, infiraıdın yoktur imkfuıı, 
Göçüp :inamurıelerıden boyla:san, hatta, ibeyaibanı: 

Yaşanmaz bö:ynle teık tek, devri hazır: devri cemiyet; 
Geıbermek fstemezsen, yoksa izmiıhal için niyet. 

Şu vahdet tanmar olsun diyip saldırıma islama; 
Uzaıklaışsan da iri:mndan, oemaatıten uzaklaşmal . 
İşit; bir hükmü kat'i var ,Id istinaıfa yok meydan: 
«Cemaatten iUZaıklaışmaık, uza:klaşmaıkıtır Allaıhtan.» 

Nedir irrıari kadar yükselterek alçaık bir ilhadı, 
P•erişan eylemek zaten perişan o1muş aıhadı? 

Nasıl yeıkpare milletller var etrafında 1bir seyr et, 
Nas;ıl teivıhidi ahenk ey !iyorlar; baık da al ibret. 

Geıbermek isıtiyorsan<başka. ~. lakin, korkarım, yandın. 
Ya sen mahkum iken, sağlık, ölrüıı:n hakkın mıdır sandın? 

Zfunamın hangi ellerdeyse arbk. onlarınsııi sen; 
Behimi bir tahamımül varlığından en büyük hissen! 

Ezilmek', inlea:nek, yatmak, silrunmek var ki adettir; 
Ölrüan1 dünyada mahkumine en son :bir saaıdettir. 

Desen bin kere <<insanım))) o, kanma:z; hem niçin ıkansın? 
Ya sen hürriJeıtlitı, ihaıkkın a:nasrun öldUikıç'a insansıni 

Bu hürriyet, bu hak bizden bugün &hengi sa'y ister; 
Değil üç dört ahndan, hep alınlarıdam boşansın ter. 

157 

Evet, biz Müslümanlar cihan çalışırken, d1dinir.kıen, uğ:ra
şı,rken, naım:ütenahi temkikiler, narrn:Litenaihi· ihi:ldlaplar geçirir.: 
keıi uzaktaın seyirıci sıfa,tile bak tık. Bilhaıssa şu sion · sene:! erde 
baışımiza lbir Çok felaketler yagd1; El'an çilemizi dıo1dıurmadl!k. 
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Sebebi? Hep seıyi~ci kalınamız., din işlednde olduğu gibi, dün
ya işlerine karışı ıda bilgane duı:ım1amızdır. 

Hayaıt, henkesin hakkıdır. E:vet, Allahın bütün yıarattıkla
rı, hayaıt hakıkma maliktıir. O halde Allahın diğer maıhllııkla:rı 
arasında biz de yaşamakta ihaıklıyız. Lakin bilirsiniz ,kıi haıklı 
olmaık başka, haklı ÇJJk!rnak yine başkadır! Herihangi iha:k olur
sa olsun ihka:k olunmadl!k!ça (hıaık olarak yaşatılmadl!kça) sa
hibine hiç bir menrfaat temin etmez. BUigÜn hangi milletin 
maıhkemei adaletine koşsanız elinizde kuwetiniz :vaıısa rderdi
nizi duyuraıbilirsiniz. Yok, ıböyle yapmaz da ağlarsanız; onun 
insanlıılC mssine, medeniyeıt hissine ilticaya kaLkışırsamz hıÜs
randan başka bir netice elde edemezsiniz. istihkak da:va:sım 
yüıkseltelbiHr misrin, herılıangi ma.hJkemeye gitsen hakhsın. Yok
sa milyonlarca, miilyarlaroa maihluk: 

- Yaşamak hakiknndır, bu haıkkı benden kimse alamaz!.. 

Diye haykırıp dururken senin, ibenim giıbi bir mlisıkin, bir 
köşede ağlaıım.ş, inlemiş, merhamet dilenmiş ... ihiç tesiri ol
maz, haıtta duyulmaz. Çocuk yürümezden 'erviVIel bilirs~niz ki 
emekler. Biz Müslümanlar da tıpkı henüz doğrulamayan, yü
ıi.iyeıneyen sabiler giıbi yerlerde emekler duruı:1kien bir de gö
zümüzü a:çtı:k, gördük ıki eWaıfımız,dlaıki milletler gıökleııde uçu
yorlar. Gelip çöLdeki masurrnların tepesine ateşler :ycağdırıyor
Iar. Biz Bandırma'dan İsrtanbula kıadar adam akıllı :vapur iş
letemezken herifler Bahri Muhitıi altından geçiyorlar. Nev
yorktaa:ı dalıy:orlar, Haınburg'rtan çıkıyorlar ki araıdald. mesafe 
bizim -v:apurla:rın a:yağ:iıle bir aylıilC yoldur. Berlinden uçuyor
lar, Traıbııona konuyor1ar. Biz ise .hala yer yüzünde yürümeyi 
temin edemedik. Tabiart brhı çelik ıbazuya sah:ipıken insanın bir 
cılız ıkolu nasıl 1kainata hakilm oluyror? Nasıl bu kadar trubil 
kUIV!vetleri hükmü altına alıyoll'? Haıyır, yanlışın var. Bu kadar 
işleri gören bir rkol değil, binleı:;ce, mily-ıonlarca koldur. Bun
la:nn hepsi bir araya gelmiş, 1teşriki mesai etmişler, geeeli gıün
düzlü .çalışıyorlar, uğraşıy:orlar. Çünkü aaılıamışlar ki birleş-
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meseler kendilerini her <taraftan kuşatan tclıliıkelere karşı du
ramıyacaıkilar. Dem:ı~k hirleşmek'te zarurıet var~ Bu ıztırar ol
masaydı, hirleşmeleıi de mümkün olmazdı. 

İşte biz şimdi derdimizin başını :bulduk. Başl}aları zaru
reti görünce hirleşmıişler, biz ise o zarureti görmediğimiz için 
bu birliği viicude getirerı:nern:işiz, yaıhuıt gördüğümüz hakle bir
liği temin etmek dhetine yanaşmamışız. Bugünıkü hayatın, 

maişetin, hUigiinkü ihtiyaçların aldığı ta'l'Z itibarHe bir insan 
tek başına bir iş göremiyor. Bütün işler şirkeıtler, cemiyetler, 
milletler tarafından meydana getiriliyor. Ne fa:brikalar, ne de• 
mir yolları,' ne vaıpurlar, ne limanlar, ne hastahaneler, ·ne ca
miler, ne mektepler, ne ticaretıleT, ne de din ve vatanı lll.ij:dafaa 
edecek toplar, 1tüfeikler, cephaneler ... elhasıl hiç bir şey ferdin 
sayi ile, yani tek başına çalışınakla kabil alamıyor. Bugün ha
yat öyle bir şekil almış -ki tek' başına çalışan bir adamın alınn
dan damlayan terıler, tıpkı göz yaşı gibi dökülüp gidiyor, ihiç 
bir fayda temin etmiyor. Ne Ziaıman bir yere gelmiş binlocce 
alin birden 'terleDseı işte O Vakit ıbu say'in yer yüzünde bir ese
ri, bir izi göııülebiliy~or. 

*** 
Madem ki ıtekibaşına &arf olunan mesaının ikıymeti yoık.

tur, biz de aramızda vaihdeti teJm.in ederek topluca çalışımaya 
koyulmalıyız. Cemaatsiz yaşamaya, cemaatten aynimaya gel
mez, Cerr..a:aıti İslamiyenin kesafet peyda etmesi için çalışmalı
yız. Ufak seıbeplede birıbiiine küısmemeli. Biliyorsunuz ki ya
bancılar asırlar:danberi tefdka tohumlanin aramıza serp~t'iler. 
Bir hayli de maıhsul aldılar. Biz ıgözürrnrüzü açsaydık bugün al
tında inim inim iniediğimiz şu felaike:tleri eLbette görmeyecek· 
tiık. ReT ne ise geçm;işe esetfin fa)'1dası yoktur. Maziden yalnız 
ibret alınır. Eğer Müslümanlar yaşamak istiyorlansa cemaat 
aı;a:sında nibka, şika:ka, dargınlığa, küskünlüğe, ayrılığa, gray· 
rılığa meydan açab<ileıcek en ufa::K sözlerden, en eıhıeınımiyetısiz 
görünen hareketlerden bile çeıkin:rnelidirler. Yok, yaışa:rnaik is-
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temezlerse ona diyecek y01k. Ancak bu hal ile insan gübi yaşa
mak elde olmadığı gibi ya:şamaım:ak ta e1de değildir. Çünkü biz 
mıaazallah hakkı hayatımızı k'ayibettiğimiz g;ün mah:kfuniyeıt fe
lakeıtine düşeriz ki hizi ·taha:k!kümlerıi altına alanların nazarın
da hayvandan farkımız.kalmaz. Hayvan gibi biziıkendi hesap-

. larına i'Şletirler; ısn'tımızdan rrnıernfaatlerini Itremin ederler. Dün
yanın yedi iklim dört köşesinden sürü sürü, ordu ordu getir-il
miş, renk renk mahkum rı:nrirlletlerin ne halde bulunduklarını 
gözü:m:üzle gördük. Maazallah ısonra ibiz de onlar gibi oluruz. 
Biz . sığırlanmızı, be~girleriımizi narsıl 'kullanıyorsak onlar da 
bizi öylece kullanırlar. 

* *·* 
Acaba biz Müslümanlar nıiçin bu hale düştük? Bunur:ı. il

letini ben şöy1e ,görüyorum: Doğduğumuz günden itjiQaren ba
b;ılarımız, · analanm'ız,, hocalanmız, siyasıilerimiz, ediblerimiz, 
şairleı:~.nıiz, muharrirlerimiZ bize ıisti;kbal için , ümid . verecek 
bir şey söylıt)mediler. Ben çocukLuğumdanberi : 

- Biz yaşamayız. Avrupalılar teraıkki eyılemiş. Siz çok fe
na günler göreıcek'sıiniz!.. 

Na:karatından başka ıbir şey işirtmedim: 

- Çocuklar, Siiz geeeli gündfulü çalışınız ki bu memleket 
kurtuisuri ... 

Diye bizleri sa'ye, m:ücaheıd~ye sev,k edecekleri yerıde rast 
gelen adaau ruhlarımıza, kalplerimize yeıis mayaısı aışıladı. 
Garbin teı:akkilerinden bahsederılerken diyeceklea:ıdi ki : 

'· 
'-'--- Evlatlar, görüyorsunuz ya, Avrupalılada bizim aramız-

da çok m:esaıfe var. Bu mesıaıfeyi telafi edecek surette çalışı
ıuz. Yoksa· daha geride kalır, m,ahvıolursunuz. Sakın azıniriize 
fiitur geıtirmeyiniz!; .. 

Evet, böyle diyeceklerdL Lrukin demediler. Bilakis yüz. bine. 
ler1ce halık bu devletin lbatacağına k'ail idi. Bit taraıftan Avru
palıların terftlkkileri .gözle;:dmizi kama~Ştıı:ıdı. Diğer taraftan mu; 
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bitilmizin bt.ı giJbi - inakus 1telkinler:i ısinirlerimizi uyuşturdu. 
Onün için 'ileri· gidemetdHc: Hala o ·yeis ruhlatımııZJda hüküm~ 
İ'andır. Hi'Ç biz Kita:bullahı düŞünmediık O Kitabullail:ı ki bir 
çok ayıeti celi1esile ümmeti islamiyeyi yeisden, azinisizHkten 
sakınmağa tdaıveıt ediy:or. 

Esıtaizuhillah "ya beniyye'zhebu fetehass·esi't mhı Yusufe 
ve ehihi ve la·. tey' esu min ravhi'llahi innehu la yey' esu min 
ravhi'llahi ille'l-kavmu'l-kafiriin" yani. "Oğullanım, gidimz, Yu
sufla kardieşim araş.tınnız, sakın Allahin inayetiniden ümidini
zi kesmeyiıiii; Zira. şunu iyi hilill:iz ki kafiderden başkası Al
lahın inayetinden ünlidini kesmei/' · 

Demek: ıki bir müsLüman İçin Alhiihın inayetindJen, mer
hametinden üımidi kesm~:k küfürdür. 

Sonra su~ei l:Lioirde "Kale ve . men yakna.tu min rahmati 
rabbihi ille'd-dalluıi" bruyruluyor. Bu ayeti ·lcerime Hazreti ib
mhimin Hsanından varid olmuştur. Melekler: «Allah sana ha
lini selim, hayıdı bir oğul ihsaİı edecektir'.» dediiler. o da «ben 

· artık doksan yaşına geldiim. Bundan sonr:a çocuğıum ·olur .mu?'' 
diyince «hizim sana veııdiğimiz müjde haktır, doğrudur. Sa
kın bu saadetin husrul bulacağından · ümidiini kesme. Allahın 
ina;yettı!nden yeisıe dıütŞime» die:diler. Bunun fu:.e:rine Hazreti İb
rahim: ~<Haş~; Cenabı Hakkın inayetinden, kereminden ·ancak 
dalale düşenler ümidi kesebilir, yeise düş,ebilir. » buyurdular. 

Erbabı i~nan_ için· ye'se düşmek imkanı yoktur. Elhasıl 
= n~~:ari Islfuİ{da AJlahtan 'ü!nicİi kesrnek .haramdır. Haram da 
değil, küfürdür, şirıktir. Anoaık Mevlanın ınerhametinıe · bıel 
bağlayarak emrettiği yolu tutmamak tarbii caıiz olmaz.· Allahın 
inayetini ·1tiemenni içiı'ı; elbette :o inayete veılev crüz'i olsvn is
tihk:a:k ·lazıım: Allahın fıeyz:i holdur. Şu rvar ki o fieyze isrtidad 
Şarttılr.-·.·· 

Kitabru:llah' da "Ve'llezine cahedft fina lenehdiyennıehüm SÜ· 

bulima ve inne'llahe lema'al-muhsiiıin" buyurıu1uyor. Bvet bu 
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ayeti kerime saraılıten gösteriyor Iki «Allah yolunda, hak yolun
da mücahede edenler için tevfik, hidayet mev'uddur, muhak· 
kaktır.>> O halde daha ne ,istiyoruz? Niçin bu feyze, bu inayete 
kabi1iyet gösterebilmek için çalışmıyoruz? 

Bu drünyada hiç bıir şeye gıüıvenilmez. Ne servete, tl:e sıh
hate, ne alkla, ne ilme, ne ahlaka, elliasıl hiç bir şeye dayanıl
maz. Baıkarsmız: milyonlarca serıvet ırnf(ll}wolur, eın metin sılı
hatler hir an içinde deıvrilir; en temiz huylar değişir, kirlenir. 
Hülasa maddi, maneıvi, nıhani, cismıani, ne varsa hiç biri için 
beka. tasaıv:vur edilmez. En sağlam yapılı hüıkCımeıtler çöker. 
Dünyaya meydan okuyan saltanatlar, bakarsınız, yıkılır gider. 
Dünyaları huzurunda titreten kudretler bir vaımış bir yakmuş 
sırasına girer. Güvenerek, dayanacak: bir şey vardır ki o da an
cak AHaıhın merhameti, A11aıhın inayetklir. A.ıllahın eıın~rlerine 
inkıyad etmeli. Onun yapırnayınız dediğıi şeyleıııden saıkınmalı, 
Cemaati İslamiye el ele vermeli, çalışmalı. Evet, vahdet lazım
dır: dünya için de, ahiret için de. 

İslam bundan bin üçyüz şu ~kadar sene ewel dünyanın en 
ücra bir köşesinde karanlıklar arasından bir kandil gibi parla
dı. Peık az zaman içinde o 'kandil büyüdü, ~bedir oldu. Daha bü
yüdü, güneş oldu. Nuru bütün aleıw.i kapladı. Yinnibeş sene 
zarfında yıirm~beış bin seneJik bir tealiye mazıhar oldu. Bu ınıaz
bariyetin sım A:sıha'bi Kiraın ( ndıvanullaıh aleyıh:in oornain) ha
zeratının el birliğile ~çalışmaları ~idi. İsılamdan evvel aralarında 
senelerce, hatta asırlarca süren bir çoık kanlı muhareıbeleri in
tae eden, ne kadar kabile giirülıtüleri, aşiret kaıvıgaları varsa 
hepsini unuıttular. 

Bilirsiniz ki, Asıha:bı Kirarn ,iki kısımdır: Ansa:r, Muhaci· 
rin .. Bu isimler Cenabı Hak tarafından kendilerine verilmiş
ti ... «Ansar» esasen Medineıde bulunanlardır. «Muhacirin» ev~ 
velce Mekkeli olup da müşniJkJerin eza ve cefasın~ dolayı 
Aleyihisselatü Vesselam Bfenclimıizin aııkaısındian Merlineye lık
ret edenlerdir. Bu Ansarın Mulhacırlara ::Karşı yaıptıkları feda-



163 

karlıkların tarihi alemde hiç bir misli görülmem~ştir. Ansarı 
Kirarn (Ev<s) ile (Haz:rec) kabilesine mensuptur. Bu iki kabile 
esasen amca çocuıkjarıdır. Lakin müruru zaman ile Evsiliık· 
Hazredlik meselesi bu iki kaıbileyi binbirine düşman yaptı. 
Değil akvaımı iptidaiye, en terakıki etmiş milletlerde bile, asa
biyet gürilltıüleri en müthiş muhasamata sebebiyet verir. İş
te bunların beyinlerindeıki muhambe yüz seneden fazla devam 
etti. Hatta Hicretten bir sene evvel de ayni harp tazelenmişti. 
Bunlar şeniii islam ile müşerref olunca islam onları. barıştır
dı. Kardeş oldular. Peygamber AleyisseH1ma destek oldular. 
islamı neşr için fedayı can etmeye ba;;ladılar. 

*** 
Asıhaıhı Kiramın giyd:tkleri liha:slar neresrinden eskirdi, bi

lir m.dsiniz? Oimuzlarından. Çünikü daima cemaa1ı1e kıldııkiarı 
narınazda saflar adeta saıbun kalıplan giJbi idi. O ayrı ayrı vıii
cutlar yekpare birer duvar ıkesilirdi. Aralarından su sızırnaz, 
hava geçmıezdi. Görüyorsunuz ya, Aleyhissel;Mıü Ves:selam Efen
dimizin saflan dıüzeltmeye Clltf huyurdukları eıhemmiyet neden 
dolayı imiş. Hep camaati arasmdaıki birliği sağlamloonak! 

*** 
Faıkat Müslümanların bu hali o zaman Medine'de bulu

nan yahudilerin J:ıiç hoşuna gi·tmiyoi'du. Hatta günün birinde 
şöyle bir va:k'a oldu: ihtiyar yahudinin b1ri baktı ki Ansari Ki
ramdan bir kaç genç bir arada oturmuşlar, tasarvvur edilenii
yecek bir samirniyetle konuşuyorlar, ffil;lsahebe ediyorlar. He
rif bunu görünce İslamın atisinden kendi hesabına ürktü. İçi 
gıcıklandı. 

- Ne olacak bu, dedi; bir az daıha böyle giderse bize ek· 
rnek kalmayacak: ... 

Bunun üzerine bir delikanlı yaıhudi buldu. 
- Git, şunlara E:vs ile Hazrec arasındaki vukua:tı hatır· 

lat, geç! 
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De:di. ·O da gitti. Heır iıNi tarafa ait şairle:rin vaıktile olup 
bi:ten maceraları muısıavvir olmak rüzereı söylemiş oLdukları şi
irleıri okudu. Bunun üzerine gten\)lik saikasHeı iher ~ki rtaraıfın 
kaihadayıhk damarları galeyana geldi. Her biri ·kendi ka'brile
sinıin kahramanlı'ğını sa~p dökmııeye haışladı. iş alevloodi. Hat
ta biri: 

- İsrerıs:eniz o geçmiış vaık'aları tazele:ye:bıilir:iz. 
SöziÜınıü ortaya aıttı; Bunun ü:zednıe öıteik:iler: 
- Hay haıy! Si~den ne korkumuz 'Var? 
Dediler. Hepısi ayaklandıla:r. S~laihlarını alıp Meıdıine hari

cindeki taşlıık bir vardıiye ç.ı·k:tılar. Muihareibıe ıbaşlamaık üzere 
iken vakadan haibıerıdar olan Aleyhis:sala:tü Vesıselam Efendimiz 
hemen oraya kıoş:tular. Haz,r·eti Peygamberi ·g.ör!iince: her iki ta
raıf durdu. Aleyıhissalatü Veıs:se:lam Efendimiz yük;sekce bir ye
re çıkar·aık : 

-Ey müslümanlar! Allahtan korkunuz, Allahtan korku· 
nuz! Aklınızı başınıza alınız, daha ben sağ iken, henüz araruz· 
da bulunurken cahiliyet davalarile mi ayaklaruyorsunuz? Bu 
hareketlerinizin akiheti nereye varacağı11:1 düşünmüyor·· musu
nuz? .. 

Mealinde gayet mües:s:ir, gayeıt ibeliğ ve muhtasar bir hut
be irad bruyu.vdular. Bunun üzerine: her 1ki tarafın akılı başına 
geldi. Yaptıklarından nadim olamk ağlaışa ağlaışa sarma:şıp 
barıştılar. · 

İşte bru vaık'ayı müteakip şu ayeıti celile nazil oldu ki: "Ya 
eyyuhııJlezine amenft in tuti'ft ferikan minellezinıe ... le'allekiiıırt 
tehtedun" Bu ayetlerin meali keı:ıimi şöyledir : 

«Ey Müslüınanlar, kendilerine sizden evvel kitap gönde
rilenlerdıenı bir kısmına uyacak olursanız siz şerefei i.İnan ile 
müşerref olmuşken onlar sizi yeniden küfre sokarlar. Yaı siz 
henüz aranızda Cenabı Hakkın ayati celilesi okunup dururken, 
Altlahın Peygamberi içinizde yaşıyorken, naısıl bu suretle küfür 
yolunu tutarsanız? Kim Allahın gönderdiği raıbıtaya sınısıkı 
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sanlacak olursa doğru yolu bulmuş olur; Ey Müslüınanlar, 
Allahtan nasıl korkrtııak icab ,ederse öylece korkunui! Ve an· 
cak Müslüman olarak Müslümıanlıkta can veriniz. Sonra, he· 
piniz birden hahli ilahiye sımsıkı sarılma. Sakm aranıZa ay· 
rılık gayrılık ginnesine meydan bırakmaymız. Allahın ·hakkı·· 
nızdaki nimetini düşününüz~ Ham sizler birbirinize düşman 
idiniz; Cenahı Hak kalpleriDizi :IJeyzi İslam ile birleştirdi de 
onun sayei nimetinde kardeş oldunuz. Ham sizler bir zaman 
ateş çukurunun. ta kenarına kadar gelmiştiniz de· Cenaıbı. Hak 
sizi oradan kurtarmıştı. İşte, belki . tariki hidayeti bulursiınuz, 
diye, Cenabı Hak ayati celilesini size böyle sarih olarak teb· 
liğ buyuruyor ... >> 

·İşte bin üçyiiz bu kadar sene eMvel nazıil olan bru aıya:ti ce
lilenin hıükmıü ~kıyamete kadar rbakidiir. S~b~bi nuzuli olan 
vak'a maalesef tekerrür edip duruyor. BinıaenaLeyh Müslüman
lar araılannda ayrılığ:ı gayrılığı mudb olaeak en UJfak hıadise:
lerden, darg:ınıhğı intac edecek en hafif hareketlerden, sözler
den kat'iyıen çelkinmdidir. Fırkacıhk, komitaıcılıık ... Bunlar ar~ 
tıılC s:usımah. El birliğile buıgün vatanı mrüdaıfaa eı1Jmeli. Asla 
meyus olmamalı. Emin olma.rlıyız ki canla başla çalışaraık, ara
daık:i 'tefriık:a seıberpler:ini katdımcak ol:urısıak vatanı kurtarırız. 
İnşallah bundan sonra ALemi ts13:m1· haıkıkmdla:ki ~tecelliyd. ceJal, 
cemale iiJikila.p edecektir. Önümüzde hamdolsun bir çoık beışa
retler var. Bugün bı:üıtrün Müslümanlar uyandı. Geıreık dü.nyay1, 
gerefk k'e[]dilerinin dünyadaki mevkilerini arhk anlamaya baş
la&ı. Sonra gözleri büsbütün açıldı. Müslümanlar ıkendi baş
larını kurtarmaya, kendi hakkı hayatlarını :ii:hilmk etmeye çalış
mıaziarsa kıyameteı 1kadar zillet içinde, mesıkenet içindie kala
caklarını anladı,1ar. Ona göre çahşmaya başladılar. Başkalann
dan merhamet, adalet dilenmenin, mürüvvet, insaniyet beıklew 
menin peık heyih:ude olduğunu bilfiil gördüler; · Asırlardanbe(ti 
dalmış olduıkiarı uyıkudian artık s.iLkin:iy:orlar. İnşallah ibru inti
baıh devam edeoek, hütün Cihani hlama yayılacak, yakın za
manda bir gün gelecek ki isirum :asırlardanıberi ,ka,yibettiği şev-
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ketini, kudrı:;:tini, azametini yine iSitirdad edecektir. Bütün 
aleyıhimizdeki ceJ:1y'anlar bir az -değişmiş, eskisinden bir az da
ha ,iyileşmiş görıünüyıor'sa, emin olunuz ikii ibu inıkilap hep va· 
tanı müdafaa yolunda ma:sruf olan bu mücaıhedelerinizle Ale:. 
mi İslamın Jeıhıimizdeıki galeyanlan, rteza:hürleri sayesindedir. 

* * * 
Ey Çern1aati Müslimin! Memleketlerinizi kurtarmak için 

devam eden mücaıhedatınızda bir noktaya s10n dierece dikkat 
etmelisiniz! Bru haırek'etlerin, bu himrı:i~tlerin sırıf nı.ıüıdabi din 
ve vatan gayesine müteveccih olduğu yar ve ağyar nazannda 
taıma:mile. anlaşılmalıdır. Fırkacılık, menfaaıtcilik, ,komite:cilik 
g1bi hislerden külliyen müberra olduğuna yakındakilere uzak· 
takilere tamamile ıkanaat gelmelidir. Bu kanaatı zerre: ik:adar 
sarsacak ıbir harekete, bir söze ık:imse tarafından meydan ve
rilmemelidir. Husus! emeller, hususi içltihadlar, ~e hususi 
olarak saıhiplerinin kaıfasında, kalbinde kalmahdır. Çünkü ga· 
ye birdir. Efrad tarafından o müşterek gayey~ karşı gıösterile
cek ufacık bir inhiraf son derece: muhtaç olduğumuz vahdeti 
termelinden sarsmaya kafidir. Onun ıiçin bundan son derecede 
sakınmalı dır. 

* * * 
Cemaat içinde herkesin uhdesine düşen bir vazifei vata

niye, bir feriza:i diniye vardır ki onu ifa hususunda zerre ka· 
dar ihmaıl göstermek caiz değildir. Bu hususta hiç ıbir fert ke· 
nam çekilerek seyirci kalamaz. Çürıkü düşman kapılarımıza ka
dar dayanmış, onu ,kınp içeri girmek, harimi namus ve şereıfi· 
mizi çiğnemek istiyor. Bu naınerd taarruza karşı ik:o:ymak kadın, 
erkek, çoluk çocuk, genç, ihtiyar ... her fert için farzı ayn oldu
ğu, bir lahza hatırdan çıkanlmamalıdır. Bu~ün henkes varını 
yoğunu sarf ile mül<.elleftir. Osmıanlı sal;tanatım iyla için «Ka· 
resi» nin, bu kahraman islam m:UJhitinin vaktile ne ooyük feda· 
karlıklar gösterdiği herıkesin malumudur. Rumeli'yi baş:tan 
başa fetJıeden hep bu topraktan yertişen baba yiğitlertlii. O kah· 
ra~an ecdadın torunları olduğıunuzu isıbat etmelisiniz: Anada~ 
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luyu müdafaa hususunda diğer vilayetlere ön ayak olmaık şe· 
reıfini siz ihraz ettiniz." Sa'yiıriz a:n.eışıkıüııdür. İnşallah bu şanu 
şeref kıyameıte kadar artar gider. İnşallah vatanımızm haysıi· 
ye>ti, istiklali, saadeti, refahı, ümranı dünyalar durduıkça ma· 
sun ve mahfuz kalır. (*) · 

(*) [«0 gün bütün memlekef halkı Uığanos .Paşa Camiine koşmuştu; 
· cami kalabalığı alamamiş dışariara hasırlar serilrriiştL.. Üstadın 

_ mevizesi galeyanlı ruhları bir o kadar cuşa getirmişti ... » 28. K~
nunusani 1337. (28. Ocak 1921) tarihinde Sebilur Reşad'a yazılan 
ve bu mecmuanın 24. Şubat. 1337 nushasında neşredilen B~lıkesir 
mektubundan.] (Ö. R. Doğru!. sözü geçen basım 1944. s: 193.) 
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MEV'İZE [6] 

«NASRULLAH» KÜRSÜSÜNDıEN 

Türk Milletine hitap 

Kastamonu 19 Teşrinisani 1336 { 1920) 
Cuma gıünü 

Bismi'llahi'r-Rahmfuıi'r-Rahim 

Ya eyyuhe'llezine aınenu la tettehizU bitaneten min dftni· 
kun:l li! ye'lilnekll111 lıahaleti, veddu. ma 'anittllın, k~ bed~
ti'l-bağdau min ef:vahihlm. ve ma tU:hft sudurqhu:m ekber, kad 
beyyenna lekümül-ayaU in küntüm ta'kilun. [ 6] 

[6] AL-İ İMRAN SÜRESİ. (III). Ayet: 11&. 
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>· (Ya eyyuhe'llezine ·amenu la teıttehizu bitaneten min dil~ 
nikum) ey. iman• etmiş olanlar, ey müslümanlar, içinizden ol, 
mayanlaırdan, s,ize yabancı kimselerden. doıst • ittihaz. etmeyiniı; .. 
Ayeti celıiledeki ( bitane) iç1i dışh görüşülen, kendıisıine her 
türlü sırlar emanet edilen saımimi dost, yancan arıkadaş, mah
ı;emi es~ar manalannaıdır. Öyle bitane ki (la ye'lunekum ha
balen) sizlere karşı mazarrat ika etmekten, aramza fitneler; 
fesadlar sokmaktan hiç bir vakit geri dur:ınaızlar. Ellerinden 
gelen feııalıklann hiç birini sizden esıirgemezler. { veddu ma 
'atıittum) sizin sıkıntılara, musibetlere felaketieTe uğramam
zı isterler. (Kadbedetıi'l-.bağdau min efvahiil:üm) gönnüyör ıııu
sunuz, · hakkınızda besledikleri düşmanlık ağızlarmdan taşıp 

dökülüyor. Eve ma tuhfi suduruhum ekber) bununla beraber 
yüreklerinde, sinelerinde gizlemekte olduklan kinler, garez;., 
ler, husumetler, o bir türlü zabtedemeyip de ağızlarmdan ka
çırmakta oldukları adavetten çok büyüktür, çok şiddetlidir. 
(Kad be~enna lekümül-ayati in krüntüm ta'kililn) bizler size 
her biri aynıi hikınet, mahzı ibret olan ayetlerimizi böyle sa· 
rih bir surette· bildirdik Eğer sizler akı karadan, iyiyi kötüden 
seçer, haynnı, şerrini düşünür aklı başmda adamlarsanız bu 
hikmetlerin, bu ibretlerin muk:tezasmca hareket ederek hem 
dünyada, hem ukbada felah bulursunuz. 

Ey Miislümanlar, siz~in için bu ayeti celileye ittt1badan baş
ka selamet yoLu yoktur. Takib edilecek haıttı hare~et, düsturu 
siy~set ·tcın:nam:ile bu ayeti celilede münıdetı:niçtir. Binaenaleyh 
mea.1i ulvisini bir kere de toplayıp ifade edelim. Cenabı Hak 
buyuruyor ki : 

- Ey niüminler, size ellerinden gelen fenalığı yapmak. 
tan ·çekinmeyen,··bu ·hususta hiç ·bir fırsatı kaçınnıyan, dini~ 
niZe yabancı kimseleri kendinize mahremi esrar dost, arkadaş 
ittihaz ·· etmeyiniz. Bunların sureti hakdan görünerek size gtt. 
ler yüz göstermelerine, hayırınızı ister gibi tavırlar takın:ına~ 
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larına asla kapılın,yınız. Onların gece gündüz isteyip durduk
ları sizin felaketinizden, izmihlalinizden, esaretinizden başka 
bir şey değildir. Baksanıza, size karşı kalplerinde besledikleri 
düşmanlık o kadar dehşetli ki bir türlü zabtedemiyorlar da 
ağızlarından kaçırıyorlar. Halbuki yüreklerinde kök salmış olan 
husuınet, ağızlarından taşan ile kabili kıyas değildir, ondan 
çok fazladır, çok şiddetlidir. işte bütün hakikatleri, ayatı celi· 
lemizle sizlere açıktan açığa tebliğ ediyoruz, bildiriyoruz. E~ 
aklı başmda insanlarsanız, eğer dareynde zelil olmak, hüsran, 
da kalmak istemezseniz bizim ayatı celilemizin gereğince ha· 
reket ederek felah bulursunuz. 

Bu ayeti celile surei AI-i İmrandadır. Surei Tövhede de: 
«Ey Müslümanlar, Cenabı Hak içinizden hak yolunda müca· 
hedede bulunanlan, Allah ile onun Resuli Muhtereminden, bir 
de müminlerden kendisine dost ittihaz eyleyenleri görmedik· 
çe sizler öyle başı boş bırakılacak mısınız, zannediyorsunuz? >~ 
Bu iki ayeti edileden başka diğer ayatı kerime daha vardır ki 
hep ayni ruhtadır. 

*** 
Ey Ce.maati Müslimin! tİnsan için kendi aleyılıine bile çıksa 

haıklkı, hakikatı söylemek lazımdır. Ben de hti.r zamanlar Kita· 
bullahı tilarvet ederiken bu gıiıbi ayatı celileye geldikçe «acaba 
sair milletiere 'karşı bir az şiduetli davranılmı:yor mu? Yaban· 
cılar hakkında daha nııerhametli olmak icab etmez mi idi?» 
gibi diiışüncelere dalardım. Vakıa bu batıralann sıı:f şeytan] 
veSIVeısele:rden başıka bdr şey olmadığını hıilirdim. Laıkin veleıv 
şeytani ~olsun, o düşünceleri içimden söküp atıncaya kadar 
hayli mücadelelere mecbur kalıı:ıdım. A:caıba: bu veSıvesenin 
rnenşei ne idi? Bumsını araştıracaıkolursaık işi hir az ,tabii gö· 
rürüz. Öyle ya, gözümüzü açtık, Avrupa medemyeıti, Avrupa ir· 
f-:anı, Avrupa adaleti, Avrupa efikarı umumiyesi nakaratından 
başka bir şey işitmedik Kiminin adaıleıti, kimJ.nin ha:miyeti, 
kiminin dehası, kiminin terakkiyatı :lmlaıklan:m:ızı doldurdu. 
Lisan bilenlerimiz doğrudan doğruya bu heriflerin eıserlerini, 
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bilmeyenlerimiz tercümelerini ok'uduk. Edebiyaıtlan, hele ede· 
biyatlanmn aıhh.lki, 'insani, içtimai mevzulan peık hoşumuza 
gitti. Müelliflerin kıymeti ahlakiye ve insaniyelerini, ~eserlerile 
ölçıneye kalkışdık İşte bu muıkayeseden itibaren a1dıanmaya,. 
haıtad:an ha:t~a düştıneye başladık. Bu adıarniann sözlerile öz· 
leri arasında asla müna,sebet, müşabeihet olamıyacağını bir 
türlü düşrünemedik. İşte okuyup yazanlarımızın çoğuna arız 
olan bu hata bir zamanlar bana da musaUaıt oLdu. Bereiret v:er· 
sin ki yaışım ilerledi, tecrübeı:n a11ttı; hususile A'Vl"Upayı, Asya· 
yı, Afdk'ayı dolaşarak Avrupalı ,dediğimiz milietlenin esaret al· 
tma, taıhakkürn altına aldıkları biçare insanlara karşı reva 
gördükleri zulmü, gadn, hakareti gözümıle görünce artık aklı· 
mı başıma aldım. Demin söylediğim şeytani rvesveselere kapıl· 
mış oLduğumdan dolayı Cenaıbı Haıkka tövıbeler ettim. 

Dünyada Avrupalılan ıbihakkın · anlayan ve anladığını da 
iki cümle ile hülasa edebilen bir Müslüman varsa o da eazimi 
ümmetiten fazılı mağfur Hersekli hoca Kadri efendi merhum,
dur. Alemi islamın en fedakar, en faziletli erkanından Mısırlı 
prens Abbas Halim paşa bir gün m:usaıhabe esnasında demişti 
ki : 

"Hoca Kadri efendiyi zaten Mısır'dan tanırım. irfanına, 
uluvvi cenabına hayran olurdum. Bir aralık Fransa'ya uğra· 
mıstım. Paris'te ilk isim bu muhterem Müslüman'ı ziyaret ol
du: Kendisite bir az hoş beşden sonra de:dim ki :· 

- Hocam! senelerdenberi burada oturuyorsun. Şarkın; 
garbın ulUmuna, füııununa cidden vakıf bir nadirei fıtratsın. 
Yakinen gördüğün şeyler tabiidir ki tecrübeni, görgünü, art. 
tırmıştır. Öğrenmek isterim, Avrupalıları nasıl buldun? 

- Paşa! Bu adamların güzel şeyleri vardır. Evet pek çok 
güzel şeyleri vardır. Lakin şunu bilmelidir ki o güzel şeylerin 
hepsi, evet hepsi yalnız kitaplarındadır!'' 

Hakikat, Hoca merhumun dediği gibi Avrupalılann ilim~. 

leri, irlanlan, medeniyetteki, sanayideki temkik:Heri inkar olu· 
nur şey değildir. Ancak insaniyetlerini, insanlara karşı olan 
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muameLelerini ıkiendilerinin maıdıdiyatdalill bu · te:rarokiledle ölç· 
rnek kaıt'iyen doğru değ:iLdir. Herirflerıiın ilimlerirnıi, fenleJ:"ini 
almalı; fakaıt !kiendilerine asla irnıanmamalı, asla ıkapılmamalı· 
dır. 

Bunların brütrün insanlara, ·bilhassa · mrü:silıiirrnıaı.nlara · rkaı::şı 
öyle ıkinleri, öyle nusumederi vard~r ki, hiç bir suretle teskin 
edilımek irrrı:kanı yıoktıur. Sureta dirnısıiz geçinirler. H~iyeti ıvic· 
dan diye kainatı aldatıp dururlar. Hele biz rt1!Üslümaınlıan, :biz 
şarıkilılan taa:s:subla itharn ederler dururları Heıyibıaıt. Dünyada 
bir mü1ıeassıib millet varsa Avrupalılaııdır, Amerikalılardır. Ta· 
asısuibdian hiç ha:bıeri olmayan bir millet isıterseniz o da bizle
riz. 

Ey Cemaabi MüsH:ır.:ıiııı Bilirim kıi bu sözlerim sizin sene· 
lerdeınıberi aıvutulmuş, uyu:tulmıuş fiıkirlerini:w bir az ayıkın ge
lecektir. Onrun için bir ~ki m1i:stail ıg~tirımek ioaıb eıdiyıoır ·: 

Bilirsiniz k'i bizim Haııbi Umumiye girmemizden en çok 
mıüJstefid olan bir milleıt va11sa o da Almanlarıdı. Şunu ilitar 
edeym kıi hen ıbu :kürısüde Ha~ııbi Umum:iye girrnek mi lazımdı, 
girm1emek 'mi ıeıvla ıidi, girmedıernı dıumbrilir mi idiik, ibir a:z daıha 
geç mi girmemiz muvafık idıi ? .. gibi nieıselıelerin hiç birini 
mevzuUJbaıhis edeoeık değilim. O ıbenim sıadedimin, salalıiyet:i· 
min haricirrdeıdir. Ortaıda bir vaık'a var ki biz Alımanlada bir· 
likde olara:k harbe girdiık. Yüzbinlerce şıeihıi:t ve:ııdik. ··yoobin· 
lerce hanürrnan söndü. Milyıonlarea ısfuııan kaynadı gitti; Şimdi 
ALınlanlar için ne lazım ıgeliyıordu? Ne y:aıpacaıklai1d[.? Şüıpıhesiz 
bütün dün[Yanın, bütün dünyadaıki milletterin 1kienıdileıdne ila· 
nı harp et1tıikleri bir zamanda böyle yeıgane mrü:ttefiıkleri olan 
bizıleri sinelerine baısacaklar, bıütün gazete1er:ile, ıbütıiin ıkitapla· 
rile, brütrün edip1eri1e, bi.hün muiharrirlerile bizi alık:uş, teşekkür 
tuıfanlanna boğa:caıklardı. Heyılıatı.. Bu Um1umi Harıbin ilık 
senesinde hen mühim bir vaziıfie ile Beriine gitmiıştim. O ara· 
bk Almanya hükumeti bize dedii iki : 
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__,_ Bizim mıeıclisi meıb'ursa:mmı~daki ibilhasısa katoJiık :meıb'· 
usiar kıyamet koparıyorlar: ··A!Imanlar gibi müteırrreddin, mürte
fennin bir miUeıt nasıl oluyor da Mrü:slümanlar g~bi, Tiür.kleOC' 
gıiıbi vaıhşilerle ittifak ediyorlar? Bu, ibizim için zıül değil mi
dir? ... diyorlar. Aman, makalıeler yazımz, eserler yaız~nız, biz 
onları almıaıncaya ter:crüonıe ettirıelim. Taki müslümanlığın dıa 
bir din, Müslümanların da ,insan olduğu bunların nazarında 
taayyün etıSiin! 

Aimanyıa hrüıkı1meti haıklı idi. Çünkü Alman milleti naza· 
rmda Müslüımanhk va:hşet:ten, Müslüımanlarsa vahşilerden baş" 
ka bir şey değildi. Onların gazetecileri, r:omancıları; hele müs· 
teşriik dlenil:ip rde şark lisanlarına, şaDk ulumu fünununa, şark 
ahlak ve adatma vakıf geçinen adamları meDJs:uıp oldlukları 
milletin .efkarım aısırlardanber:i ihizim aleyhimize okadar miÜt· 
h~ş bir surette zehidemiş.lel1di :k'i, arada bir anlaışmıa, bir ba
rış:ma husulıüne imkan yoktu. Biz o sırada kendimizi onlara 
tzmıtmak için talbii ıelden ~geldiği rkad!ar çalıştık. U1kin ta:ma· 
mile m:uıvaı:Efa:k olduğumuzu ·aslıa id!dia ·edlemem. Heıriflerin t:aas
subu yaman! Köıkleşmiş bir rtakım ·kanaatler hakkı gıörmelei'i· 
ne mani oluyor. 

Harp esnasında bilirsiniz ıki Almanya imıpıaratoru İstan· 
bul'a gelmişt'İ. Biz safdeı'un Müslümanla1r halifenin müttefiki 
sıfa:tile () onisaıfiııe karşı nasıl hıürmetite, nasıl ikra:mrda ibulu· 
nrucağimızı şaşı:tıdık. Bu şaş1kmlııiDda 6' kadar ileri gitıtik ki da
rülıhila:fenin, yani İstanbul'uo:ı, minarelerini .kandil rgecesri im1ş 
gibi kandillerle donattık. Alman dostluk yurdu binası kurula· 
oak denirldi, bol keseden bir kruç oamimizi·heriflerer peşikeş çek· 
tik Ha! Gelelim bizirtı ibu giıbi .feda:karlı:klarımı:za karşı gördü
ğümüz mUikaheleye! Düşmanlar Küdüsü rbizi:m elimizden gas~ 
beıuiık:leri zaman hu ~elaket Haribi Umumi üzerine büyük bir te
sir ika ~etmişti. Yani Filistin cephesinin bozulması muhaterbe 
terazi~:ni du:şımanlarım.ızm ta!]1aıfına epeyce eğdirmişti. B1na· 
enaleyh müttefiki:miz olan Almanlarla yine Almanıdan başka 
bir şey o[mayan Avusturyalıların lbu ·iş,ten bizim krud!ar müte· 
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esısir olmaları icab ederdi. Ey Cemaati Müslimin! İşe bakın ki 
Kudüs, velevki İngilizlerin eline geçmiş olSIU.n, veleıvki bu 
memleketin düşman eline geçmesi, bu cephenin bozulmıası yü
zünden muhareıbıe bizim hesabımıza kaybıolsun, ıtek Müslüman
ların elinde, Türklerin elinde ik(lllmasın da hasmımız da olsa 
dindaşımız olan İngilizlerin eline ıgeçsin, diyerek Viyanalılar 
şehr ayin yaptılar. Evierini donattılar. Bu maskaralığı men 
edip yakılan elektrik fenerlerini söndürünceye kadar Avus
turya hükUı:nietinin göbeği çatladı. Artık taassubun ılıangi ta
rafta, hürriyeıtin, mli.isama:haıkaxılığın hangi rtarafta o1dıuğum.u 
bu misallerle de anlamazsanız kıyamete kadar anlayacağınız 
yoktur. 

*** 
Avrupalıları, Aıneriık:alılan dinsiz ·derler. Size hir haki

kat daha söyleyim mi? Dünyada din ile en az muıkayyed olan 
bir memleket (\narsa o da bizim mern~eketİim~zdir. Buıgün cu
ma olduğu halde Kastamonu'nun •en şerefli bir camHnde, gö
rüyorsunuz ya, kaç saflık cemaat bulunuyor! Dünyanın en ma
mur, en yeni memlek'eti olan Berlin'de pazar günü büyük ki
liseler hıncahınç ·dolar. Hem kiliseleri dolduran cema~ti avam

. dan ibaret zannetmeyiniz. Bütiln zenginler, milletin münevver 
dediğimiz taJbakaısma mensup adamlar, temiz teııniz giyinmiş 

. halk bu cemaati teşkil edıer. İngiltere'ye gitıtiğ.iniz taık:dird·e şa
yet cumartesi gününden etinizi, ekineğinizi tedarik etmezse
niz pazar günü aç kalırsınız. Çünkü kıyamet kopsa dini bir gün 
olan pazar günü hiç bir dük,kanı açtıramazsınız. İngi:lizler du
asız sofraya atunnazlar, duasız sofradan ka1kmazlar. 

Rumeli :z;enginlerinden hir adam ıtanırım lçi ziraat tahsili 
için bir oğlunu Amedkaya göndermişti. Çocuğun Jrerndi ağzın
dan işittim. Diyor ki : 

- Memleketin acemisiyim. Lisanlarını · layikile bilmiyo
rum. New-York'ta bir otelde bulunuyorum. Gece canım sıkıl 
dı. Oturduğum odada bir piyano vardı. Azıcık tıngırdatayım 
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dedim. Sazın perdeleri üzerinde parmaklarımı hafifçe gezdiri
yordum. Aradan iki üç dakika henüz geçmemişti ki odanın ka
pısına yumruk inmeye başladı. Ne oluyoruz? diye kapıyı aç
tım. Bir de baktım ki otelcinin karısı hiddetinden ateş kesil
miş, baına alabildiğine söğüyordu. Karı benim ne barbarlığı· 
mı, ne saygısızlığımı, ne ahlaksızlığı mı,· hültisa hiç tutar bir 
yerimi bırakmadı. Meğer o gece Hıristiyanların eizzesinden, 
yani velilerinden birisinin gecesi imiş. Geceyi o veliye hürme
ten ibadetle geçirmek icab edermiş! Piyano çalmak maazallah 
küfür derecesinde günahmıŞ! Artık karıya memleketin acemisi 
olduğumu, bu hatanın benden kasdım oZmaksızm sadır oldu
ğunu anlatıncaya kadar akla karayı seçtim. 

Ey Cemaati Müslitmin! Bizim diyaııda cuma namazı -kılı· 
nmken tavla şakırtıları, 1sarhoş naraları duyulduğu nadir vak'a
lardan değildir, zannederim. 

Görüyorsunuz, herifler dinlerine nalSıl sarılmışlar, asaıbi
yeti diniye meselesinde ne kadar i.ileri gitmişlerı Bu da sebep
siz değil. Çünkü onların ·doğar doğmaz beşikte, bir az büyü
yünce eşikte dini, milli telkirrat ile kulaklan dolar. Yabancı· 
larakarşı husuımet, adavet hisleri her fırsattan bilistifade ken
dilerine verilir. Kendi cinslerinden, kendi dinlerinden, kendi 
renklerindeb olmayan marhlukatı beşeriyenin insan sayılamı
yacağı, ibunlann ıkafalann:a iyice yer1eşürilir. O seıbepten bun
ların, bir şarklıyı, hele bir Müslüman sevrr..esine imkan yok
tur. Ressamları, meydana gertirctilkleri türü ıtürlü resimlerle, 
şairleri şiirleırle; h:İikayeci1eri gayet meharetıle yazılmış roman
lada, -siyasileri gazetelerle hep onların bu-hislerini canlandırır 
dururlar. 

Anlıyorsunuz ya, bJz nasıl yetiş-iyoruz, onlar nasıl yetiş:ti
riliyor? Bu heri:l:ilere karşı olan duyıgumuzu hiç 1bir vaıkit on
ların -ilimleııine, san'atlarına sıçra~tm~malıyız. Çünkü medeni
yetin-bu kısırrılarında onlara uymazsak yaşamamıza, milleti
mizi yaşatmamıza imkan yok. 
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Biz Müslümanlar bin tarihinden itibaren çalışmayı bırak
dık. Ataleıte, ahlaksızlığa döküldıük. Avrupalılar ise gözlerini 
açtılar, alabildiğine terakki ettiler. Görüyorsutırıiz ki denizie
rin dibinde gemi yüzdıürüy:odar. Havalarda ordular dolaştın
yorlar. Madem ki vatanın müdafaaısı farzı ayındır, bu farzın 
müteıvakıkıf olduğu eshahı dde etmek farzdır; O halde onla
nil kuvvet narnma neleri varsa hepısini ·elde etmek için çalış
mak hepimize far'zı ayındır. Ne haoet! (Ve e'iddit lehüm me• 
steta'tum min kuvvetin = Düşmaniara karşı ne kadar kuv
vet tedarik etmeye, hazırlamaya imkan bulursaııuz derhal ha
zırlayınız) Emri ilahisi sarihtir. Şüpheye:, düşünmeye, taşın
maya ma~hal yoktur. O halde nıe yapacağJ.z? Aramıza sokulan 
Htneleri, fesaıd!ları, fmkacılıkları, .kıorrnriteoiliıkllıeri, daiha bin tür
lü ayrılık gayrıliık sebeplerini eıbedıiyen çiğneyerek el ele, baş 
baışıa veı:ıeceığiz. Biriden çalışaıcaığ,ız. Çünkıü h1.11gün dünyanın, 
diünyadakri ihıaıyatın tarzıı ibüSJbüıtıün değişa:nıiş. Yalmz braşına ça
hş:makla bir şey yapamazsın. Töpla,r, tüfekler, zırıhhhr, şimen
ditferler, limanlar, yollar, ta,yyıareler, varprurlar, e:Lhasıl düşman
ları bize üstün çıkaran, yanın milyar Müslüımarnn bir kaç mil
yon frenge e:sıir oılmasını ~temin eden esiba;b ve v:eısaıit anoak ce
miyetler, şiDlmt1er taraıfmdan meryidlaına geıtiııi1eıhilir. Demek, 
müslümanlar Allahın, Kitaıhullaihın; Resuluilahın emrettiği, 
taıvsıiıb ettiği vaıhdete:, bidiğe, ceım:aaıte sarılmaıdırkça <l!hiretleri
ni olduğu ıgjlbi dünyalarını da kurtaraJma:ıJlar. Her şeyden ev
vel vahdet, ceıma:at, teavün. Bir :kere ibrun:u e1de eıdelim, alt .ta
rafı AHaihın inayemile kolaylaşır. 

Bununla beraber icabmda Avrupalılada ibıideısıebiliriz. An
cak bu birleşmek ıbize hiıç bir vakit orıların iç y:Üzünü uıtut
turtrnamahdır. Yani vatanımızın, dininııizin ımenfaaıti, ticarerti
mıizin, se:rıvıeıtiımizin, rıeıfahımıızın terakkisıi narnma icıaib ederse, 
mümkün olursa mıütekabil, mıüş.te:rıek inentfiaatler üzerinıe bun
larla çekişe 9eilüşe pazarlık ederek ittifa;k' ederiz. Ancaık bu pa
zarhklarda son dereçede açırk gözlü bulunmamız lazım gelir. 



Biz Müslümanlar ise maalesef gerek tiçimizdeki, ·gerek dı· 
şımızdaroi yabancıların sözüne kanıyoruz da bıiııbtidımize iti
madı etmiyoruz. Onlardan giydiğimiz külalu kendi dindaşları
mıza, kendi kardeşletrimizıe giydirmek için uğmşıyor.uz. Cena
bı Hak, ( inneme'l-mü'minune ihv1etun = Müminler, . hirhirle
r.inin kardeşinden başka bir şey değildir) huyuruyoı:ıken yazık
lar olsun ki biz, o kardeşlikten çok uzakta hulnnuyıoruz. An
cak ayda, alemde ·bir kere camiye geliyoruz. Huzuru İlahi de 
birleşiyoruz. Fakat namazı bitirip papuçlanmızı koltuklaya
rak dışarıya fırlayınoa biribirimize karşı derhal· ya hasım, ya. 
hutı ihiç olmazsa bigane kesiliyıoruz. Ayati 1kıerime var, namü
tenahi ehadis,i şerife var. Bunlava göre: Müslümanlardan biri 
diğer dinıdaşiarını ikendi öz kaı:ıdeşi bilmedilkçe, onların meser
retHe mes:rur, musilbetile, matemile malızun olmadıkça tam 
Müslüman olamaz. İmanın kemali Cemaatıi Müslümine sımsıkı 
sarılmakla ka:imdir. «Müslümanlann derdim, kendine dert et
meyen Müslüman değildir.» huyuran Resuli Hakim ( Sallalla· 
hüaleyhi V esellem Efendimiz Hazrederi) diğer hadisi şerif· 

. lerıinde buyuruyor ki: «Dünyanın öbür ucundaki · bir müslü
manın ayağına bir diken batacak olsa ben onun acısını ken
dimde duyanm. Bütün müslümanlar bir araya gelerek tek bir 
vücudu meydana getiren muht,elif uzuvlara benzerler, insanın. 
bir uzvuna bir hastalık, bir acı isabet etse diğer uzuvların kaf· 
fesi o lıas,ta uzvun elemine ortak oldukları gibi bir Müslüman 
da diğer dindaşlannın acısma, musibetine, matemine kabil 
değil Mgane kalamaz. Kalabiliyorsa demek ki Müslüman de· 
ğil.». 

<eEl-mu'tniıiu li'l-mu'mini ke'l(bun~aııi yeşuddü ha' duhu 
ba'dan>) :::: «Bir müminin diğer mümine karşı vaziyeti yekpa· 
re bir duvan vücude getiren perçİnleşmiş kayaların birbirine 
karşı aldığı vaziyet gibidir. Öyle. olacaktır. Öyle olmalıdır.u 
Hadiis,i şerifini elbette işitmişinizdir. Ashaıbi K:ira:m hazıeratı 
arasındaki vahde1t, muhabbet, teavün cüımleniıin malumudur. 
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Bu din uluları, bu Allahın en sevgili kulları Huzuru İlaılıiye ce
maatle duııdu:kLarı zaman saıflar adeta -- maruf 'taıbir veıçhi
Je- sabun kahbı ihalini alırdı. Birhirle:ı:ıile okadar :iıtıtisal ha
sıl ederlerıdıi !ki üzerlerindeki libaslar daima omuz ıbaışlannıdan 
eskirdi. O muazzam s:ad.ilar, müselsel yekpare ıbir dağ giıbi k'ı
yam eder, öyle rükua varır, öyle secdeıye kapanırdı. Vaıhdetin 
r.amıazıda:ki bu tezaıhürü namaz haricinde de böylece devam 
eder @derdi. O sayededir ki İslam, Aleyıhisısalatrü Vesselarn 
Efendimizin risıaleti oe1ilelerinden itibaren yirmi 1ptuz sene 
zaııfında dünyayı kuşatrmştı. 

Hadis kitaplarını, siyer kitaplarını, Tarihi islam sayfala
rını gözıden geçirince Ashabı Kıiram am1sınıdaki birliğe hayran 
olmamak elden gelmiyor. «Eşiddau 'alel kuffari nıhemau bey
nehüm» (Kafirlere karşı sert, birbirine karşı merhamedi,) vas
fı İlahisile tasvir huyurulan o kahraman fitret1er hakikat bdr"'" 
birleri hakkında ne kadar meı:ıhametli, ne derecelerde rikkatli 
idiler, düşmanıarına karşı ise nasıl şedid idilerı ( ezllleten 'alel 
mu'minin, eizzeten 'alel kafirio = müıninlere karşı mütevaz1.., 
halim, selim, şefik, rahim, kafidere karşı ise vakur, metin, me· 
kin, şedid) olmak İslamın husu:sıiyetlerindendrir'. Yazıklar ol· 
sun, biz bu hususıiyetlerden, bu meziyetlerden, büyüklükler
den mahrum olduk. Dinimizden alimayanlara karşı yapmadı
ğımız müdahane, gösıte:nmediğimriz nezaket kalmıyor. Binbiri
mizi ise bir :kaşık suda boğmak istiyoruz. Cesaretimiz, katbar 
dayılığtmız, asıcılığımız, kesiciliğimiz hep kendi aramızda. 
(Be'suhüm beynehüm şedidun, taıhsebulıüın cemi'an ve kulu
buhüm şetta), = kendi kendilerine karşı oldu mu hücumlan 
dehşetlidir. Zahir hallerine baksan toplu bir cemaaıt zamıeder
sin. Halbuki hepsinin yüreği başka başka hislerle çarpıyor. 
mealincieki ayeti celile, ki münafıklar v:aısfındadır, bugün ta
mamile bizim halimizi gö,sterir oldu. Bundan ne kadar sıkıl
mamız icab eder, artık onu siz takdir ediniz . 

.,, * * 
Ey Cemaati Müsliminl Kur'an-ı Kerim tilavet ederken bir 



J79 

çok yerlerde sünnet lafzi eeliline tesadüf edersiniz. evet me
sela ( Sünnetellahi'lleti kad halet fi'ihadih - Sftnnetellahi fil
lezine halev min kabl- ve len tecide li-sünneti'llahi tal;ıvila 

-sünnete men kad erselena) gibi daha bir çok ayatı kerime· 
de hep bu sünnet kelimesini okursnnuz. KitabullaJ:ııdaıki sün
net, Resulallahın sünneti değildir. Peygaimber~mi?;ıin sünneti 
cümlemizin malumu, Kur'amn sünneti ise Cenaıbı Hakikın 
ezeU ve ebedi olan kanunu demektir. Evet, Allahu Zülcelalin 
bu alem hakkında c:ar:i bi.r çok kanunları var. Ceımadatıta, ne· 
bataıtta, haıyvanatta, yıldızlarda,· aylarda, güneş1eı:ıde, dağlarda, 
denizleı:ıde, yerlerde, göklerde, elliasıl bizı:Lm hi1dıiğiımiz, bilme
diğimiz ne kadar malılukaıt vaıısa bunlann hepsinde ayrı ayrı 
kanunlar carıidıir. Bu kanunlar vaz'ı İlahi olduğu için insan
larm tertib ettikleri kanunlar g~bi ömürsrüz değildir. Ta ezel
de meşiyyeıti ilahi mukteza:sınca ibda olunan bu hükümlerin, 
bu kanunların hiç bir maddeSii, hıaıtta hiç bir keliımesi,. hıiç bir 
r..oktası değ~şmez. Bunun böyle olduğunu Kita:bullah da bize 
sarahaten bild:irıiyor. Şimdi diğer maıhliıkatta, diğer alemlerde 
haMm olan Süneni İlahiyıi, yani Cenaıbı Hakkın ezeli ve ebedi 
kanunLatım bir tarafa bırakahm da yalnız insan kümeleri, be
şer yığınları demek olan milletler, ümmetler üzerinde hüküm 
süren Kanunu ilahiyi tetkik edelim. Evet milletlerde cari o,lan 
bu kanunun mahiyetini biz MüsLümanlar doğrudan doğruya 
Cenabı Haktan, yani onun bize gönderdiği Kitabı Hakiminden 
öğreniyoruz: Ümmeti islamiyenin dünyada, ukhada felahını, 
necatını, saade1ıini, refahını, samanını temin eden emirler yok 
mu, işte onların her biri, Allahın bir sünnıeti, yani bir kanunu
dur. "ve la teferrekiı." tefrikadan, ayrılik gayrılık hislerinden 
uzak olunuz, "ve la tenaze'u" ey Müslümanlar birıbir:inize gir-· 
meyiniz, sonra kalplerinıize meskenet, oebanet, aciz, fütur çö
ker de devletiniz, sa1tanatımz, şervketirıiz, roudretiniz, kuvveti
niz, hepSIİ dinizden gider "ves'biriı.-" sebatdan, azıimden katli
yen aynlmayımz. İşte ibuırıl~ar g'iıbi bir çoık öğütler, bir çok 
emirler var ki milleti yaşatmak, dıini yaşıaıtmak ıisterıseık bun-
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ların llllUkitezaıs,ıına tevlfiki harekıet 'eıtmekliğim1z. zaruridir. De
m~k. miilleıtlerin hıayaıtı, bekası, istiklali, selameti içln, arala
rmda ~amıdlet hüküım fermıa olması Lüzumu ıbir Kanunu 1lahi 
.. ' ımış. 

Ey Cemaaiti Müs:Hımin! MilLetler 'topla, türlJekle, zı]jhlı ordu
lada, tayyarelade yİılnlmıyor, vıe yıblmaz. Mtilıletl~ mroak ara
larındaki raıbrı.talar çörz:ülıertiek henfues kendi ıbaışının dwdine, 
kenıdi havasına, klendi meınıfaatini temin etmek sevdiasma düş
tuğ:ü zainıanı ylilolır. A:talanımızın «kale içinden al~nır» sözü 
kadiar ibrüıyük sıörı: sıoylerrmemiştir. Evet, dünyadia bu ~adar 
sağ1aın, bu kaıdar şa:şmaz bir drüsıtur yoikıtıur. İslam tarilmni şöy
le bir g:özüınfuıd!en geçirecek ıoı1ur:sıaık cenupta, şa:rıkta, şiina1de, 
garpta yetıişen ne kadar, Müslüman hükumetleri vıarsa hepsi
nin teıfriık:a yüzünden, aralannda lh:adis olan :fitnele,r, fesıaıdlar, 
nifaıklar, şikaıklar yüzünden istiklaller1ne vıedıa ettiklerini, ba?
ka milletierin esıareıti ıahına girıdıiıkleritlli görüi'üz. EmevıHer, 
Alblba:süer, Baıtımiler, Endülü:slmer, Gazneviler, Moğollar, Sel
çuıkiler, Mağr:irbiler, İraniler, FaiSilı11ar, Tunuslular, OezairHler ... 
hep but ayrıbk gayrıirk hislerine kılipıldıkları için saltanatları
nı .kayıbettiler. Biz Tüı:1kiye Müslümanları düny;anın üç büyük 
kıt'asmaı ıhıaık!irnd~k. I~ocaı A:kdeniz, koca KamiLeniz ıhıüıkmfuniiz 
altında bulunan C!estın cesim memlekeıılerin ontasHllda birer 
göl ~iıbi ıkalmlŞitı. Ordularımız Viyana önler.inde ge:zıevdi. Do~ 
nanmalarliillilz Hind okyıanl.llsLanndla ~erdi. Mü:sılümanhk; ra
bıtası, ırkı, ·ik}im,i, lisanı, adattı, aihlakı büshütün başka olan bir 
çok milletleri yekdiğerine sımsıkı bağlalilll.ştı. Boşnak Slavlı
ğını, Arnavut Latinlıiğini, Pomaık Bu1garlığını... elhaısıl' her ka
vim kendi ~avmiyetini bir t:Jarafa aıtarak islaım c3Jmiası etrafın
da topl<anmış, Kelimettillahı iyla için canını, kaınını, bütün va
nnı .güle güle, ıkıoşa kbşa .feda etmdşıti. Fakat sıonraları araJmza 
A:vrupaıhlar tara:fmdan türlü ıtürlü şekiller, türlü •türlü isıimler 
altında ekilen .fitne, teıfrika, fesad tohruım1a.rı ibi:z;im il::ıiaJblerimiz 
bdle olmadıan fiHzienmıeğe, ıdaUanmağa, bruıdaıklanmağa başladı. 
O demin ~sıöyledi.ğim craıbıtaı gevışıeıdi. Art]k eski ıkuiVIVeti, esiki rte~ 
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sıiri Jç.almaıdı. ~alemizin içineilen sarsılmaya [Y!iiz ıtu:tıtuğ,uınu PJÖ· 
ren düşmanlar kendi aralarmda birleşerek, yanıi biz Müslü· 
manlarm memur olduğurmuz vaıhıdeti onlar ıvtürude getirerek 
birer hıücumJdla yur:dluımuzun . ~birer büyıüık: parlças:ını eliırn~zden 
ahv:erdiler. Bıuıgün ıbizi Asıyanın ibir ulfaık pıarıçıatsında !bile ya:şa
yamayacark ih:aıle getirdiler. 

Size bir vak' a anlatayım : M]srı Ülry~aidia. ıdlo1aış:~;yoridlum .. 
Orada aklı başmda bir Müslümanla görüşWm. Bahsimiz siya~ 
set~ inıtdıkaıl etti. Dedim ıki : 

- Şaşıyorum. Onbeş milylon1uk k!oca M11sırdıa yabancı 
asker ıolaraık az kUJV'Vet göııdwn. Nasıl oluyor da bu ilmdarcık 
kuıwetle ık.ocaı bir iklim muhaıfaza edHebiliyor? 

Bu sua:lim üzerine o zat ded~ iki : 

- O yabancı devletirn ricalinden birile samimi görüştüm. 
Sizin aklınıza geleni ben de düŞünmüş de, demiştim ki: Gü
nün, yahut senenin birinde mesela Osmanlı hükumeti kırk el
li bin kişilik bir ordu hazırlayarak Mısır'a servk edecek olursa 
siz ne yaparsınız?" "Hiç bir şey yapmayız. Müdafaa imkanı ol
madığı için Mısırlarını kendilerine teslim eder çıkarız. Yalnız 
şurasını iyi biZiniz ki biz hiç bir zaman Osmanlıların Mısıra 
kırkbin kişi değil, kırk kişi sevk edebilecek derecede yakaları
nı, paçalarını toplamalarına meydan bırakmayız. Memleketle
rinde bitmez tükenmez meseleler çıkarırız. Onlar birbirlerile 
uğraşmaktan göz açamazlar ki bir kere olsun Mısıra dönüp 
bakmağa vakit bulabilsinler." 

E:Y Cem:a:ati MüsHmin! Gözünıüzü aıçımz, iıbreıt alınız. Bi
zim hıanıi sıeneleırıdıenıbeıı:ıi kanımızı, ıiliğimizıi kıurutaın daihili me
seleler yoik mu, Haıvran meselesi, Y~mıen. m~ıseılesi, Şam mese
lesi, Arnavutluk mıeselesi, ibilmea:n 'nıe mıeıseleısi ... Bıtinlann hep
si düşman parmağile çıkarılmış meseleleırdir. Onlar öyle ol
dluğu g~hi bugünkü Adapazarı, Düzce, Yozgad, Boikır, Biga, 
Gönen, Konya isyanları dıa herp o me'lun düşman[ar iş:1dir. Ar~ 
tıık kime hiZilTiıeıt ,euiğimizi, kimin heS'aibınıa bitbirimizin ~lrt-



lağına sıarıldığırruzı anlamak zamanı zannediyorum Jci gelmiş~ 
tir. Allah nzaısı için olsill!n aiklımızı ibaışımıza 1Jorplaryalı:rn. Çün
kü böyle düşman ,hesa~bma çıaıhşara~k e1:imiz;de kalan şu bir 
aNUÇ ıtopr'ağı da veıreceık olursaık, çekilip gitmek: için arka ta
raıfta bir karış yerimiz yoktur. Şimd~ıe ıkıaıdıar ıdıüışiJI!.Ianaı kap
tırdığırmz k10ca rlmıca metm~leket1evin hıaılkı hıicvet edecıeık yer 
bulabHmişLeı:ıdi Neurıi.iıbillaıh biz öyle bir aıki:hete maıhiktom 
olur'Sak baışımızı sokacak ıhir delik bul<amayız. 

SEVR MUAHEDESİ 

Za:teın ıdrüışmanJanmızın ıtevbiJb eıtıtiıkleri suLh şarüaırı ·bizim 
için dünya yüzünde hayat ha:kıkJ, hayat imrk:am bır:aıkmilyor. 

Bu sefeır Ana:doılunun bir hayli kısmını yeniden dolaştım, hal· 
kın fikrini yokladnn .. Baıkıtım ki zaıvaıllılann bir şeıyden bıa:be'" 
ri· yok V aıha ıniS1beıtle hıaıvas geçinen takım, ibu rşartların pek 
ağır olduğunu biliyor, Hıkin ilimleri son derecede demalt Avaını 
ise thiç bir şeryıdıen haberdar değiL Zannediyıorlar ıki memleke
tin kenarlan, yani Hicaz gibi, Bağdıad g:~bi, bir iki yer elimiz
den: çıkımaiklıa iş olup bHecek; RumeH, isıtanıbul, Anaıdoılu Su
riye yine ibizdle ka1aıcaık, artık çiftçi çiftile çubuğile; esnaf san'
atile, drüıkikanile; ülema ınedreısesile, meıktebrile; tüacar alışileı, 
verişile meşıgul olacwkl Heyhatl Drü:şmanlarımız ıbazi ne bıaıle 
getirmek için geoeli gündüzlü çalışıyorlar, biz ise hala ne gibi 
hü1yalarla ıkendimizi avutuyoruz!... Allah rizaıs:ı için olsun, şu 
muahederıamen:in ıbizim hakknnızıdaikii maddelerini okuyunuz. 
Okumak bilınayıorsıanız birisine oıkutunuz da dinleyiniz. 

· Maazaılla:h onu ıkarbul etıtiğimiz gün aoaJba nemiz kalıyor? 
Bir ,kere Ruımelinde hiç bir alakamız kalmıryor. Çatalca isıtih
karnatı da dahil olduğu halde denizin öbür yaıkıaısındaki mem
lek'etler kamilen gidiyor. Halife diye htan;buJ'da bir ışıeyler bı
rakılıyor. Lfıık!in !<,endisine yalnız - tipkı Roma'dıaiki Papa gi
bi- yediyüz asker bulundun:nak hakkı veriliyor. Vıakıa Müs
lümanlar İstanbul'dan bu sefer ıkoğulmuyor. Fakaıt Yunanlılar 
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Çatalca istihk:aırnıatına sahip olacakları. için rtıaıb1idir ki, Çek
mece c:iıvarmdla istedikleri kadar asiirer yığarlaır, Avrupaıda bir 
kıarışllkl:ıık zuhu:r ettiği gilhi İstarıibul'u ahveııirler. 

Ş&mıdıi ibir sual varldı olacak: : 
-Neden İngilizler. İ~stanıbul'u doğı.Udan doğruya kenıdi· 

sine almaısın da Yunaı:nlıilara rvıer1sdn? ... 
İngilizletin· bu kadar ihüyıümesi, mıüttıeilliilclerinin LŞIİOO gel

miyıor. Bdnaena:leyıh pay]tıa!hıtımızı d~ claıcak olurısa araları · bü:s
büıtün açılacaık. Ancaık: hem Rumeli'yıi, hem Ayıdm v.ilayetirııi 
elinde tutıaıbilmek için Yunanlılar ilruıvıvetli bir doınrunmaya 
muhtaçtır. Bwıuı ise çaresiz İngi[[zlerden tedarilk: edeceık ... An
laşıldı ya, btaa:ı~bul'un Y rm an elinde huhmması demek, dai:ina 
dbnaıımasına mwhtaç olduğu İngHizierin eldndıeı bulunm1ak de
i:nektir. Rumelinin, istanbul'un, Aydın vilayetinin Yunanlılar 
elinde ibulunmaısı ne demektir, biliyor mUJSQl[luz? Oraılarda ıtek 

. bir Türk Müslüman kalmaması demektıir. Vaktile eski Yuha· 
nistanla Moradaıki haLkın yarısı rum ise yanısı da Müslüman· 
dı. Bugün o haıvaHıde tek bir dindaşımız ikalmanuştır. Bu mü
salaha mucibince verilecek memleketlerde de bir müddet son
ra ayni hal ruhura gelecektir. Evet, Müslüman ahali katliam 
ile korikutulacaıK, hicreıte mecıbur edilecektir. 

*' * * 
Bu m1uaıhedeniın· takib ettiği illaıkisat şudur : Diiışırnanlar, 

biziden miiıı:nikün olduğu kadar fazla· adam ö1dıürtmeık:, kendi
sinden son. derecede az Linsan ha:rıc etmek istiyıoırlar. O 'oobep· 
ten, ıbir tararEtan Rum, Ermeni çeteleri 1teşkil edecek; bunlara 
para, sıilaJh diağıtaraık, Türkler arasmda :k'a:t1iam yaptıracak . 
. Diğer taraftan ıda Müsliimanlar, Türkler arasınıdan para ile, 
yaihut . iğfal ile adaımlar buLarak, hizi hir!bidanize doğratacak
tır; ki bu zaıten olup duruyor. İşte dıüşııtıaının, Anadolrmrm iç 
. taraflarında çıkarıttığı isyanları ·bastırmak ~çin.·hiz İ:mn~r, Ba-

.. lıkesir cepheleııindeki ıklJIVIV'eıtimizi 'azahımağa rrrıOObıur olduk • da 
.Yunarğılar buı:ınwnuzun dibine kadar sokuldular. 
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Noozübillah muahedeyi ~abule meobur olduk ·mu, · Anado
luda as~ker beıslreyemi)>1eıce~iz. Yalnız ibir a:niktar janıdaıma !lm'V
Vieti bulunduraıbi1eceğiz. Bu j anckiırma~ar içinde !kıüllriyetli mik
tarda Ruım, Exrnıeni, Yahudi bulunracruk. Z:abitlerıin yüzde 0'11-

beışi, ·ki ıtaıbii hep )lliıksıeık .rüıtbeli1er olaıoak:tı:r, ecmeıhiıden gele
ceık!tir. AnadoJu riııntlika mınhk~ ayrılıp her rnmtıka bir ecuebi 
zaıbitin eılıil:ıeı Vierıilooek:tir. 

Mesela Karaıdeniz .se'Vaıhili mıntıikıaısmdaki · İngiLiz zabiti 
bütün inzibat ıkuıvvetle:rine ktı:m:andia ıeıdecelk; ıo zaman ü~ıtedi~i 
g1bi Rum, Ermeni ç'ejtieleri moodieı geıtıirerek Müsilümaı11arm 
ü;z;eıı1neı saldıraeaıktır. Netekinn. bu usıu1ü İngilizler Kar!s'da, 
Ardıahan'da; Fransızlar Adıana'ıdıa, Maraş'ıda pıeık güzel tatibik 
ettiler. 

· Bilirsiniz İd Anadolu'nun iik:i l11Jiiil:ıiım isik:'e1esi vardır: Biri 
İstanıbul, ibiri İzmir. Bhmıizdıeki üç buçuik: şimeındıürfer hattı bu 
ikti Hı:nanda nihayet buluyor. Şimdi İsitanıbul sözıde ihjze bı.raıkı
lıyorsa ıda oranın idaresi, gümıükler,i, rvıer!gi1ed, zıaıb:ı:tası .k;aani
len baiŞka ellerıde, yaıni ibiziıı:n dalhil olmadığımı.z bir ikıoroisyo
nun elinde bulunuyor. Bu lwırnıisyonda taıbil, dıüşmaınlar h~
ki:m olduğundan bizıim ihracatımrza, Mıha1artımııza istediği g.iıbi 
müşkülat çrk!aracak. Gümruk tariıfursini, şimendıüıfier tarifesini, 
Hman tarifesini ona göre ıterti.Jb ederek Anadolu'daıki Müslü
man .tüıccarı tamamile iflas eı1ı1Jiı:ıecek. Zaten mrütarekJedenbe'ri 
İs:tmıhul'dakıi Müıs:lürmanların tkarıetine el altınıdan \hep böyle 
güçlüıkleır çıkarıLmıştır. Bundan ma:ksat ise Müs1ümıanları fa
kir, sefil bırakmaıktır. 

*** 
Bu muıa:hede muciıbince devletimizin brüt~eısi İnıgiiliz, Frıain

sız, İtalyan muraıhiJ:ıaslarından mürerok:eıp bir kıoırnJ,s~on \tara
fından teııtiJb o[unacaıktır. Bu :lmmis:yıond!a bdzdeın. ibir adam 
bulunacakısa ıda vey sahibi olaımayaıcaıktır, yailiİ ıdiüışman ibu kıo
mis~onda istediğini yaıptıraıcaktır. O J:ııa1de :vıeııdıiğıiım1iz. ·vergi
ler hep Ru'mların, Ermerrilerin m~nfaa:tine saıf olunacaktır. 
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Onların: çaourkları bizim paraımızl,a mekitep1<:tr açlip· oıkuyaca:k:
Jar, aidıaım; olaca:kla:r. Sanatı, ıtii!ca11eıti, ziraati ıkiarniLen elleiline 
alaca~klar. Bizden yaılrtız. wgad yetirşieihileoek. 

* * * 
. Gelelim uıhud meselesine: Ey Oeıma;:ııti Mrüslimin; .Fa:-enkçe 

bir keldrn:e var: Kapitüla,sıyon! Mana~sı: bizim hileı~ek bihniye
rek, keyfi yahut ıstırar,i, ecnebilere verdiğimiz eski imtiyazlar· 
dır. Bookıim bir :klsmı ·adliyeye a~ttir. Mesel& tiçimizde y~şa
yan ecne:bi :taıb'a:sındtaıı biri neı yapaı:ısıa yapsm ibıükumetimiz 
tanıifından ıtevkif ohınmaz .. Caniyti ywkiala:ma'K için mutlaka 
mensurp o1duğu: seifarıetıin aıdıamı ihazır olm.alı. Teıvıkiif olunduk
tan sonra ·sefai1etine tesl,im edilmeili. Binaenaleyth eco:ıebi1er bru 
mruhaııebe:dien eıwel hizim :i,çiım.izde al1i:kıran ıkesilımişti. Adam 

· dövıerler, adam 'vururlar, adaim öldıüııürler, ötıeıkinin ibecikinin 
emlak . vıe arazi:sıini gas:beıd!erler. Bütün yaptıkları yanl,anna 
kalırdı. Biz bu imtiyazları hıa:ribin ibidayetindle kal.dımnı,ştık. 
Şimdi sulılı şeraiJtini •k'aib:ul ettiğimiz giJbi bunlar yine avde<t 
edeceik. Hem nasıl avdet edecek, biliyor musunuz? Avrupa dev
letleri teıb'asma münha:sır olan o !imtiyazlar şimdi Rumlara, 
Ermenilere, Ywhudileııe vıerilecek.. Aııt:rk bunun ne demek ol
duğunıu mıa:tuihlar ibile ana.ar. 

Gelelim bru irn.tiyazlaDın iJktisadi ıhsmına: EotıJeıbıi tab1ası 
temettü, 'belediye vıe saire gibi rvergileııden mü:suesnaidırlar. 
Şimdi, Rumlar, Yahudiler, Ermeıniler de müstesna olacaktır. 
Açıkçası bütün parayı Müslümanlar vıereceJ.der, bÜtün parsayı 
içıimizıdeki gaıyn lilliü:slimler toplayıacak! 

'i;:** 

Ya gümrükler meselesi. . . O da ibir afet! Biz başka mem· 
lek:etler gibi g:ümrüıklerimize ısaihip değiliz. Memlek:etimize so~ 
ku1an eşyadan istediğimiz güıı:nrii.ğıül alamayız. HaLkımızın . fa~ 
kir dü:şmesine en ibi:rind seibep ibuidur. Bunu bir az izah ede
lim,. Evvıela z:iraaıtimizi ele alalım .. Rusya. giibi, Romanya: g~bi, 
Ameriıka gibi toprağı zıengin memlekeüerde ~ekıiın pek ucuza 
:ınal o1uyıor. Hetriflerin vapu.rıları, şimendrütferleıri de çok oldıu-
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ğurrdan dünyanın h~r tarafına kolayhkla arpa, ıbuğda:y/ gönde" 
riyodar. Binaenaleyh bu memleıkietler istan:brul piyasasına 
dök:!tüıkleıri ekini bizden, yani Anadolu'dan daha ucuza· mal 
edebilirler. B~im çiftçilerimiz .ise malını İzmir, İstanbul gibi 
büyük: şethirlerıde kurıtarahileook para He saıtamayacağından 
hem eıkemrez, hem\ fakir düşer. Buna karşı ne çare olaibilir? 
Evet, çare hariçten ge1eıceik ekin ve sa:ir yiyecek şeylere öyle 
bir gü:mruk ik:o!Yffiatkıtır ki, ibu gıü:mxıüğü :verecek eıcnebi tüccar 
piyasada malını Anadoludan . gidecek maldan daha parhalıya 
sa:tma:k meoburiyetinde kalsın. İşte Fransa gibi, Alınanya g~bi 
top,rağı çok zengin olmayan hükUıı:netler kendi köylülerini hep 
bill: usul sayesinde kurtarabilmiştir. Bizde ise ıbu çareye mü
racaat timbil olamayacağından muarheıdeyi ka~bıul erttiğ;imiz gibi 
çiıftçimiz tbtiteceıkitk 

Gelelim sanayie: BiHrsıiniz ki meunleıkeıtimizde rbir çok ham 
eşya yetişir: keten, kenevir, pamuk, yün, tiftik, deri; sonra 
türlü 'türlü madenleT. Biz bunlardan istifade edeımiyoruz .. Me
sela. ıbir dokuma fabri~ası, yahut demir fa!bı:ıikası açmaya kal
kışsaık, Avrupa'nın Amerika'nın fabrikalarile başa çılrnm,ayız. 
O halde ne yapmalıyız. Bizim sanayimiz de onların sanayi de
recesini buluncaya k:adar hariçten gelecek mamulat üzerine 
milııasip ıbir gümriik :k'oyabilmeliyiz. Koyam:adığımız gİibi hiç 
bir müeısreseımiz, hiç bir faıbdıkamız bir sene bile yaşayamaz. 
-Bili11siniz ki kendimize mahsus tezıgruhlarımız, bezlerimiz var· 
dır. Bunlar memleketİlınizin her tarafında satılıyordu. Ahali· 
mize de bir çok menfaat ıtem~n ediyordu. Ha:llbruki ecnebi fa:b
r1kalarile rekalbet edemediğinden dolayı ezildi gitti. Şu halde 
halkımız ziraatini, sanayiini ileri rgötürıemez, ticaretini de gay
ri müslimle11in veııgi vermemesi ytü:zıünden haışa çıkaramazsa 
ta!biidir ki sefil olur, perişan olur. Haydutluktan haş;ka yapa· 
cak bir iş bulamaz. 

* * * 
Şimdi ibir mühim m~sele var. Onu tetki.k edelim: Neden 

· düşmanlar bizıim mahvımızı temin için bu kadar uğraşıyodar? 
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Ev:e:t, bunlar llarbi Umuminin bidayetinde «biz ibü:tün mdJ,letle
ııin isıtiiklaLi için iharhediyıonuz! » ıtek!edemesıini muttas.ıl teik!rar 
edip durıduklıan için maihkfım::ı1iyetleJ1i altmdJa bulunan yüz mil
yon MüslÜimana da istiklal sevdası geldi. Mısır' da, Hind' de bir" 
biri aı:dınoa isyıaı:ıl,ar başladı. Vaikıa onlar bu ±s:vanları kendi
lerine mahsus olan mÜitih:iş bir vaihşıetle lba:stırldı. L:lıkin · bunla
rın bir daha baş kaldıramamaları için dünyada hıiç bir Müslü
moo memlek~in mÜistakil ikia1mamiası lazıındı. Mütarekeıden 
sonra ise müstakil olarak :iki MüsLüman hükumet kalanıştı ki 
biri bizdik. Diğe~i de İran idi. -Biliyorsunuz ki İran Hükumeti 
isl:lınıiyesin:in icabıı:ıa baktılar. Himayelerini 1aı:ıet halkası gi
bi Acemkrin boynuna geçirdilıer. O halde yalnız biz kaldık. 
Ey Cemaati Müslimin! Biz ise asırlavdaı:ıberi Alemi islamın ba
şında olarak ehli saıliıble çarıpışıyomz. Dünyaının bütün Müs
lümanları selametlerini, neca:tlarmı, yıllaı:ıdaı:ıberi müştak: ol
dukları isüklalleriı:ıi kurıtıarma:]( için bizde1D1 örneık: alıyodar. 
"Yüzlerce milyon MüsJrilına:na ni<sıbetle :bizim hir aıvtuç mersa
beısinde olan halkımıiZin ne eihemmli:yeti Vardır?" 'demeyinıiz. 
İyi hiliniz kıi ıbu ıbir avuç hıalkın !bütün ALemi isl<amda pek ibü
yüık mevk~i, pek büyük itibarı vardır. Bütün Müslümanlar bi
lirler ki maazallah Türk Milletinin devriLmesi bütün ellianı 
imanı s:arsaca~ktır. Bü'l:ün Miislüman yurtlarını 'en müthiş zel
zeldere !tutuLmuş gibi hasara U:ğrıatacaktır. Mütareıkeyi mütea
kip Mı:sır'da, Hiı:ıd' de hart:ta daiha dün elimizide iken bugün iş
gal altında bulunan Irak'da, Suııiye'de zuhur eden ihtilaller, is
yanlar, kıryarnlar gösteriyor ki, biz Türikiye Müslümranlıarı öyle 
İslamın ve dolayrsile düşmanlarımızın· JaıkayJit kalabileceği bir 
lciimıe değiliz. O 'seıhepten düşmanlar bizi lbıiis!bütün mahvetme
ye ne ılçadar çalışsalar lreııdi menvaatleri namına o kadar hak~ 
lıdırlar. Aırmi diyeceksiniz k,i: 

- Bugün bütün dünyaya hakim olan düşman satveti kar
şısında bizim ne ehemrniyetimiz olur ıki iher:rıifler senin dediğin 
gibi bizim grünrün birinde büyüyeceğimizden kor'ksun.lar da bu 
ıkadar ihtiyatlara lüzum gö·rsıünıler? 



Yanılıyo:r1sıunm:. İş ıö~le değil. Avrupalılar yalnız buıg;ünü, 
bu:günıkü ilıaıdiiSıaıtı seyretınek1e .J.~alımazlaır. Onlar yarını, ~elecek: 
s:eneyi, haitta gelecek asrı, hatıta bir ikaç asJ.r ısonırasını taihmin 
etımeık, heıs:aıb etmek ffisteder. Heırirfleırıin siyaseti m!Üithiışrtir. İş· 
te o müiihiş ıstiy:asıet 'sayesinde ıkendileri ne oldular, ıbizi nıe hale 
getirdiler, göruyorsunuz. Binaeına1eyıh ~elev ibir ıkıaç vilayetten 
ibaret bir Anaıdblu hükumetinıin kalımasma brile Jrendi iibıtiyar
larile, yani muztar kalımıaıdıık1ça, ıkaıbil değil, !J:1azı olamazlar. 

- Pekala! Ne yapaıbili~siniz? Uzun zamanlardanberi de. 
vam eden dahili hai1ici muhareheler, bilhasısa BaLkan Muılıare~ 
besile şu Harhd. Umumi, bi:zıde can ibıı:ıaıkımadı, kan ihıraıkırnıaıdı, 
para bırakmadı, hiç bir şey ibıra:kımadı. Dürşman ıiise ibu :kadar 
kuvvetli. Şeraitıi sulhiy:eyi çar naçar kabul edeceğiz. Bu tıpıkı 
S!ilahscız bir adamın dağ 1başında müiseıllaıhJ ihayıdwtlar .tarafın· 
dan ikuşatılmıasmaı benzer. fstıeır isıtemez eşJ<:iyanın eı:nrinıe ıbo· 
yun egeceik! ... 

Peik doğru! Y.ahı11z 1ki nokta VM. Bir ıkiere -::ı, müsellaıh hay
durolar ortalarına aldl!klan ibiçareıdıen parasını isrteseler, üze
vindeıki el:oosesini isteseler, ayağmdiwki · patbucunu, lbatşınd!aki 
kül~ıhını • isıte'Sieler ibiz de vermeısıini tasıvıiıb edeı:ıclı.iık. LMdn bu
nunla: kıanaıat ıetmiyıorlar ki. Biçaııe ihed:liin kıoHarını, ba:caıkla
nnı ıkeSıtikrten ısoura : 

- BoyTilunu ru:zat! Kafaını deıv'ir! diyiorlar. Maldem ki tek
lif bu ıkradıar ağıııdır. ArtJJk ibrunu ihiç kimsre ık:aıbul edemez, :Us· 
ter .isrtemez ıdişile, t:ıJmağile llliğraşır, çabalar, nefsini imkanın 
son derecesine kadar mÜ!daıfaıayta ıba;kıar. . 

· Ey Cemaat'i Müslimin! İşte ibru:gün bizden istedikleri, ne 
filan viilayet, ne filan •sanoaktır, doğrudan droğrutYa başımızdır, 
bioynumıuzdur, J::ıiayatımızd'ır, varhğunızdır, devl,eıtimi~dir, dini-
Jmizd:ir, ,imanımızdır. · 

*' * * 

Bir de o müsellah rolduiğunu kabul ettiğ,imiz haydutların 
başları l?'eik boş ıdje1ğil. Kmık1Juiklar:ı; ıtehlikelelf vıar. Biz zaruri 
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olan müdıafaai !hayat ıvazifes,indie ibir az daha seibat e:dece:K oJur
sak emin olunuz ıki ceıhennem olup gidecekler. Galiiba maıksat 
anlaşılmadı. Biraz iza;h edelim. 

KuMderinin kud~etlerinin rpek büyük olduğunuı bildıiği
miz ·dıüşmanlarım:ızın önıünde ibuıg!Üni iki tniÜitihıiş t,e)J:ılike 'Var : 
Biri onların kendi tabiri v:eçhile İslam tehlikesi, diğerıi komü
ni·stlik :tehJ.ıi\klesi! isıla:ın 1tehHkıesdni bıerirfLer çıolktanıberi · · hesaba 
almışlaııdı da ona ;göıne ellerinden gelen. ıtı~dbdri tatbikten geri 
durımamı.şlardı .. Ul:kıin ahı yed!i ısıenedleniberi ;ı:i(eiVIa:ın edeın bu 
harp ioor ç01k l:ı!ets:aplıan alt Ü!sıt etti. Bir çok rta:hı:nıinler yanlış 
ç:ıikJtı. Bruıgıi.in düşmanlar art1Jk müsteımlekelerirıdeki insanlar
dan eislk!isli giJbi ıemıin oılamı[YK>ırılar. Beşeriyetin g:ö•zıü açıldı. Mah
kum milletleT kendilerinin hakim milletler elinde ne büyük 
bir ık:uıvJV'eıri ol:clıuğunu bu sefer göızleırHe göııdü1er. Kanlarını, 
canlarını · kitm1erin !hesaıbma d6k:tüklerini anLadı;lar. Harbin her 
türlü sarfaJhatırıd!a ıbulu.DJdulıar. Hi.iJcum nedir, müd~rfaa nasıl 
olur? En son icad olunmuş silah1aii', !bombalar naısd kullanılır? 
Hepsini bHfıi:i!l öğrendiler. Hele taıhaıkkıüırnleri, esıaretleri altın
da yaş:ad:ıkları · Avrupalıların .J.~endileı:ıini han be sür:üıklerk:en 
v:erd1k1eri vaadierin hiç birinin 'ôJsh rfash olmadığı:na, bu gjdiş· 
le kıyaırnete kaıdar kendilıeıri için ihürriyet, refah, raıhait yüzü 
görmek nas:ip olamıyacağın:a iyke yakin ılıasıl ettiler. Bugıün 
dhan eslkıi cilian değiL Hele As~ıa hiç o bi:Ldiğimiz haıLde bulun
m:uyıor. Bilurmum şa.nkta:, :bıilhass:a Mü:s.ltimanla:rıda büyük bir 
irıJtiıbah, bir uyamkbk: meıvout . .As~ıa'nın şi:mal ikısmırıda y:aşaL. 
yıarı ıdind!aışl·arımız karnilıen denilecek ıderebeld!e müsıellaih, mü
tehaki!sıi die ibir taraftan :Siilahlamyıor, fikirler gittiİ~e ·değişiyor. 

· isıtiklal :Sietvdaılan her·yerde uyanıyor. İşte bütün ibru hareketler 
İrslam tclı1ikesıi· narnı altmda 'torplanaraJk diÜJşmanlarım,ızı :titre;. 
tiyor. 

tkinci teıhliıkeye g1elince: Koımünisıtliık denilen ibu hareket 
Avrupanın ıd!oğrudian doğruya kaLbine çevrilmiş bir •silaıhtır. 
S·etnelwd:enberi sosyalistl~k naın:ı altmda i:çin içıin kaynayarak 
·A'vrupa hıi.i!kumetileııini üııkiitlüıp duran bru haıreık!eıt bUigün artı.ık. 
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yanar dağlar g:iıbi alevler saçmayıa başladı. Bu yangmın kıv1l
cnnılan Paris, L011dra, Roma ufuklarına d!a;ğılır, oralarda yer 
yer yangınlar çıkarır olrdu. Çünkü bükılınıetleri ne kaıdar uğ
;raşsa, ne kadar çaıbalasa buna karşı geleııniyor. Zaten böyle 
bir yangın için Avrupanın her tarafmda istiidıaıd vaı:ıdı, hazır
liık vardı. Sıeınn1aye sahJiplerile ameıle arasmdaıki ger:g:}nlik sıon 
seneleırde, bHhassa bu muih:arebe esnası:nıdia son· dereceyi bul
muştu. Ruslar ön ayak olaraık çarı, çarlığı, asılzaıdele!rlin bit
mez tükenmez imtiyazlarım, seııve~tlerinıi, s:frmanlarını, hl'l!k ile 
yeksan edli.noe; Avrupa'daki sos:y<alistler de ayaa.-:Iaınmaya az· 
rnet,ti. Bu aldıamilar diyor ıki: 

--,- Bu harp, bu yedi ısenedenberi devam eden afet lürk, 
elli milyon beşerin doğrudan doğruya harp meydanlarında he
.lakıine sebep oldu. Bir o ıkaidar insanı da bu ısönen hayatların 
ai1kasında bik:es, perişan ibir ihalde ibıraıktı, manevi bir ölüme 
rnıaıhkUırn ~etti. Netice ne oldu? Bir kaç zalim htik!Ürrnet istibda
dını aııtırdı. Milyarlarca servet sah:iibi hir ıkaç muihıtiekkin hazi
nelerint kasalarını doldurdu. Fuikıara taıbaıkasmın, işçi taıbaıka
sınin sefaletiini artık t~aharnmül ddji_;Lmeyecek derecelere getir
di. Ahlruk naımına, haya namına, ırz narrnına, maysiyet namına, 
insaf narnma bir ş1ey rhımkmadı. Hepısini s>ildi süprürdü. Kim
senin ·kimseye emniyeti, itimadı kalmaıdı. Alemi beşeriyeıt her 
türlü insanlık duygulanndan sıyrılarak yırtıcı hayvanlar der'e
kesine iııdi. O halde biz k:iımin için çarpışrn:ış, hangi gayeye hiz
met etmiş olduk? Bununla beraıber sulh şeraiti diye ortaya 
atılan hezeyannameler bundan böyle m111eıtlere asla raıhat hu
zur :temin etmiyocektir. Bilaids 1bunların aralarmdaki iJ;ıtilaf
ları, husumetleri, reka:betleri, kinleri, intikam hisleDini :Oüsibü
tün ~körükleyecektir. Artık heşeriyet buna tahammül edemez. 
Artrk sefil maihiyetleri bütün ç1plaıklığı 11e meydana çıkan bü-
1Jün bu teşıldlatı, bütün bu müeısıSJeısatı yıkmalı, yerine yenileri
ni koymal~ıdı.r ... 

İşte bunların mülahazaları aışağı yuıkarı bu merıkezcLedir. 
Garbin ukaH\csı, hükernası çoktanberi böyle bir ak:ıhetin zuhu-
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runu bekliyorla.rdı. Dışı gözlere pek parlak görıünen medeniye• 
ti hazıranın içinden çüriÜ:rrlieiye yıüz tuttuğunu, günün ib~rinde 
pa1dır ıkUldür yıkılacağını sıöy:leyip duruyorla1:1dı. Benim bu 
kürsüdeın söyleıyeoeık: btitr sözüm va1:1sa, o daı garp meıdeniyeti 
deldiğimıiz o rezil a1Cit11in ıbir an ewel haık ile yelk:san olmasını 
temenniden iJbıarettir. 

Ey Ceı:ınaati Müslimin! Sakın bu sözlerimden benim ilim 
düşmanı, maarif düşmanı, :terakıki düşmanı okLuğuma zaıhip 
olıınayınız. Benim ıbütün insanlar hesabına bilhas.sıa dindaşli. 
rımı narnma isrteddğim ibir meideniyeıt varsa, o da ıhıer mahasile 
pek yüksek, namus lu, veıkarlı bir medeniyettir, yani bir mede
niyeti f.iaz:ı:laıd1r. Gaırp medeniyeti maddiyaıttC~~k,i temkkisini ma
neıviyyaıt sahasında kat'iyyen gösıteremeıdi. Bililıkis o dheıti büs
bütün ıihmal etti. Hayır iihmal •etmedi; brile bile payimal etti. 
Avrupalıların ne mal oLduklarını anlayaımayanlar zanneıderim 
ki bu ,sefer a:t1tıoc gözlerile göreııek hatalannı tasıhih etmişler
dir. 

Avrupa hükumetlerini rtıitreten komünizm tehlikesi de bu
dur. Bütün sıömürgeci devletler, bu tehHke karşısında şaşır
dılar ve git.ıt:üıkçe şaşkınlvkları ıarvaaaktır. 

Ah, s.iz o sömüııgeciler elinden z<wallı Asya'nın neler çek
tiğini tbiliyıor musunuz? Sömürgeciler tarafıııdan idaıre olunan 
hangi memleketin bir şehrine gitseniz ı:İJki maihalle gö·ıiirsünüz 
ki biri sömürgedlere, diğeri ye:dilere aiittir. Hiç ıhir'Yerli !için 
yaıbanC:ıların cemiyerine girerbilmek kaıbil dıeği1dir. Bir yerli 
temiz giyıinmıek istese, verrıgi vermeye meabur 'tıutulur. Şi~n
diferlere binseniz görür1sünüz ki yerliler için ayrı vagonlac 
vardır. Hastaillanelere gidiniz, ayrı koğuşlar vardır. Biçareler 
o vagonlara binmeye, o koğuşla:rıda yatmaya -moob~rdur. Sö
mürgecilere: 

- Niçin bu ıbriça:relere insan muamelesi etımiyorsunuz? 
Diye soranıl;;ıra: 
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- Maymunlar a~da.m olur, ıbunla:r a:dıam olmaz cervıabını 
vıerirler. 

Bir sömü:rJgeK::i, yerliyd. ~~stediği g,iibi döver; ceza lazım gel. 
rnez. Şayeı1J ö1dlürıürse pek haıfiıf ıbir cezayı na~kıdii ile kurtulur. 
Yerlinin k:azancmın yüzdie tamam al mnışı hükıJ.met taırafmdan 
alınarak: sıömürıgeıcilerin ihtiyaçlarına ~sarf olunur. Yerli nüfu
sun üçte ibıiı:ıinderıi hızlıası karnını ıdlayurımrurotan aeıizdir .. Bu se
falet gittikıçe BJrtlyor. Hunda:n !bir "asır evıVIeil hesaıbı etmişlerdi: 
S~ksıen sene zaııfında onsıekiz milyon. yeJ1li açlı:ktan ölmuş. Bu 
son as:rın iLk: onaltı senesi zaııfında ise ayni sebep;teın helak 
o1an1ann mi!klt1an yıirmi milyonu ibu1muış. Yetıı:niş sene e'V'Vel 
bi!r yerli, :g;ünde bizim; paııa iLe ıkırk rp:araı ıkazanırıken, ıbug[iin 
bu kazanç onbeş paraya inmiştir. Bununla beraıbeır zavallı yer
li s·ömüı.igıeddien üç ıkaıt fazla vıeırgıi verilr. Peık.i, ibu ;vergiler ne 
olur, bilir misilniz? SömiirıgeK:iİlenin hazineılerine. toplanıp müs
tıeımleik:at .ahaHs,i araısınıdıa nilfaik çıka!I1maya, fesald çıkarmaya 
sarf edilir. Bvet, ıson yüz sene zarfındar Asyanın ibıı.i ülkesi va·· 
rida:tmdan tamam yüz milyon ingilıiz liı:ıaısı mrüsıtıemlek!atta se
fer yapmak için harcolunmuştur. Sömiirgedler buradaki ku
maş rt:ezgılıhlarını yıoık etmeık için uıstaların ibaş rparmaklaırını 
kesaneıkten bile çeıkinmeımişlerdk.- Bunlar yerli :sıanay:ii mah
vetmek için hiç ıbir mel'anetten gerıi durmazlar. Sreıksen milyon 
mi.iıs.Lü::rnan yerli için lise derecesi ıbir 'tek m~kiterp var. Sömür
geciler bu me:kteıbe ıson der'bcedıe dıü.şmandırlar. Bit yerli en 
ufaık sH.fuhı bile ıtaışıyaımaz. Büyücek çakı taşıyanlar şklıde:tli ce
zaya çarpılır. Mütarekeden'bıeri ıkasnıpların hıçaık1atı, berherle
rin usturatan aıkşarn~arı polis karak10l·larına \teısli!m e:dıil[yor. 

,Gelin bir 'az da Aıfrikaya geçelim. Cezair'ıdeı, Tunuısda, 'Fıaıs'
da · Mü:s1ü:ıiıanlara, sömiirgeciLer tarafından hayvan muamele
si edilir. Oı:1adiaki Hırisıtiyanlar, Yahudiler a'şıar giıbi, ağnam 
g~hi veı:ıgj.lerıin hiç birini venn~rzler. Müslrfunanla:ra gelinoe, bi
zim zarmanımızidan ıkaJma vıerıgiler!in hepsini :verıdiıhen başka, 
sömürgecilerin vaz'ettti.k:leri kapı, pencıeıre vıeııgilerini de .ver'ir
ler. Bunun için' ibiçar,e Müslümanlar topvaklaırını, aıkarlarını 1 
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hayıvanlannı mu~azaa s:uretHe 90k zaıman Hıristiyanların, ya
hut Yahudilerin üze:rine çevirmeyıe mecbur olurlar. Bu mecbu
riyeıt yıüzünden ikrülHyeıtli para verıdikleri ıgiıbi eksıeriya malla
rını da: kayıbededer. Sırf Müslümi:mlann vergisile yaşayan be
lediyelıevde, hiç ibir Müslüman aza bulunamaz. Şayet bu1unur
saı l'ey sahibi olamaz. Gerek Cezaitr' de, gert:ık Tunus'dia kabile
Ierin mi1şıtıe:rıeık mıer'aları vardır .. Lakin bu mer'alar muttasrl 
sömü11gedler ta:rafmdan bedava ga,sıbedildiği Iiçin hiçare Müs
lümanlar hayvanlarını geçindireımiyorlar. Zaruri ola:raik cenu
ba, yani çötle doğru çeikiliyıorlar. Sömüı:gedler Afr'ilka'daıki mıüs
tettnlekeler,ine k'endi milletleri için ıköy teşkil edecıeıkleri ZJaman, 
Arapların elindeki arıaziyi bedava alırlar. Bununla kaimayarak, 
o yeni köye lazım olan suyu cirvaı:ıdaki Müslüman köyler:inden 

· getirip, M:üslümanlar'ı suısıuz bırakırlar. Bu s:uretle vtiicude ge
tirilen her Hıristiyan köyüne varid!aıt bulmak' için yine Müslü
man k:ıöy,leırine çulla:nırlıar. Onlavdan alacakları ibelediyıe rüs:U

mile o Hıristiyan köyünü rerfaıh içinıdeı yaşatıdar. Bir sömürge
ci, Müslüıınan aleyhinde ikamei dava etmez. Çünku lüzum gör
mez. Onu isterSJe döğer, istıeırse öldtürür. 

Ey Cemaati Mrüsliımin! Zaman, zıemin müsait olsa size sö~ 
mürgeıci adaletinden (!), söım:ü:tigeıai medeniyeıtindıen, (!) bir 
çok parlak nüımundeır daha göısteri:rdim. Mamadli :i'bret alacak
h::.r için bu kadarı da yetişir zannıeıderim. İışte sefaletierinin 
de:recesini kısaca ıanlaıt:tığım o za!Vallı dinıdaşJa:rımı.zın, hiç ol
maZ/sa diiış,tıüikJeri felakete diiışmeanıek :için artı1k g/Özrümüzü aç· 
malıyız. Düşmannnızın bizi de .onlann haline getirmek için 
buıgJiin elindie :i!ki v:asıta var. Ziya:de yok, çünkü hadıd:i zatında 
gerek keyıfiyet, gerrıek kemdyert itibari:le mÜihiı:n olan kuvıvetleri
ni dağıtmıştır. 

Bu iki kuvvetin birincisi Yunan ordusu, ikincisi meımle
keti:mizde çıkaracağı, daha doğrusu çıkar:mmkta olduğu nifak! 
Zaten bu ikinci kuvvet olmasa ıbirinc:isinıin hiç ehemmiyeti 
yoktu. Biz aklımızı başımıza alarak el ele verdiğimiz gün ina
yeti Hakla memleketimizi, istiklalimizi kurtarmaklığimız mu· 
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hakkaktır. İşte viiayati şarkiye ahalisi gözünüzün önünde du
ruyor. B,unlıar düşman isıtilası ne demek olduğunu gözlerile 
gördüıkievi için, bu serfer düşman iğfalatma ikapılmadılar. Ani
larında teı:frika ç:ı:k'masına, n~:fak çJJkmasma meydan bırakm:a
dılar. Can cana, baş başa vei'diler; yurtlarını ç[ğneımek, kendi
lerini esraret altımi almak için hudut boyundia fırsat gözetip 
duran düşmanı tanmar ettiler. K:ars giıbi en müsrtahıkeım bir 
kaleye bayrağ:ı:mızı dikerrek i:leriye doığru yıürüdü1er, gilttiler. 
Çena:bı Haık o kalıraıman mücaihıiitlerimizıe teıvfiıkler ili:san ıbu
yursun; Anadolumuzun garbindeki bu sefil düşmanı da Errne
nilerin bihaıkkın uğradıkları akibete uğratsın! ... 

-Amin! ... 

Bizi mahv için tertib edilen muahedei sulhiye paçavrası
nı mücahitlerimiz şark tarafından yırtınaya başladılar. Şimdi 
beri taraftaki dindaşlarıımza, kardeşleriınize düşen vazife 
Anadolumuzun diğer ellietlerindeki düşmanlan · denize döke
rek o murdar paçavrayı büsbütün parçalamaktır. ·Zira o par· 
çalanroadıkça islam için, Türk için bu diyarda beka imkanı 
yoktur. 

Ey Cemaati Müslimin! Hepirı:iz bilirsiniz ·M bulıranlar için
de .çarıpınıp duııan bu dini IIl!Üibin, :bU mübarek yurt bizle!ie ve
cltiatullahtır. Kalıraıman eodadıinız hu suphani vediayı siyanet 
uğrunda canlarını feda eıtrnişler, :kanlarını seller gibi akıtmış
lar, muıhareıbe meydanlarmda şehit düşmüşler; Rayeti islamı 
yerlere düışıüıımrem:işler. Mübarek naaşlarını çiğnetmişler; yur
dun hq,rimi pakine yabancı ayak bastırmamışlar. Baıbadan eıv
]3Jda, asıı:ıdan a:sıra intikal ede ede bize kadar gelen bu emane
ti kübraya hiyanet kadar. zillet ta:sa:vvur olunaıbıilir mi? Yoksa 
bizler o muazzam ecda:dm afihadı değil miyiz? Ağyar el.ine ge
çen Müslüman yurtlarının hali bizim için en müessir bir lev
hai ibrettir. Endülüs diyannı gözünıüzün önrüne geıtidn. Ci:ha
:ıun hu en mamur, en medem, en müıtıerfennin i'klirnti vaktile 
sinesinde on milyon Müslüman banndırırken bugün baştan 
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·başa rdıolaşsıanJ.z, ·tek dindı;ışımıza rasıt gelemezs:iniz. Allahın 
va:hdaniyıetini gathın. afa:kma yetiştiren o hinleı:ıce minarenin 
yerlerindeki çan lk:ulelerinden bugün teslis velrvıeleleri aksediyor. 
Şevketin, medeniyıeıtin, irfanın, iimranın müntehasına varmış
ken hirbirlerinıe düışerek vatanlarını üç buçUik İspanyıola i\<:arşr 
müdafaadan aciz kalan bu zavaıllı dinda:şlarını.ı:zıdan oJsun. ib
reıt alalım da İslamın son mülıtleca:sı ol'arı bu güzel topraıkiarı 
düşman isıtilası altında bıra:kmayalıım. Ye'si, meskeneti, ihti. 
rası, tefı:ıikayı ibiisibütün atalırm, azme, mücahedıeye, vaıhdete 
sanlalım. Cenaıbı Kiıhriyıa Hak yolunda mücahed.~ için nwyda
na atılan azim ve iman sahiplerile ıberaiberdir. 

Ya İlahi bize tevfikini gönder! 
-Amin! 

·Doğru yol hangisidir, millete gös1t:er! 

- Aımıin! 

Ruhi islamı şedaid stkıyor, öldürecek. 
Zulmü ıteldrb iiSei :İn:ak:sruıdi mehilbin gerçek,. 
Nare yansın mı heraber bu ıkadar mazluİniri? 
Bigünahız çoğumuz, yakma ilahi! 

-Amin! 

Boğu:yor Alemi islamı bir azgın fitne; 
Kıt'alar kaynayava:k gitti o girdap içine. 
Maihvolan aileler bir sürü ma:suırnnndur; 
~<;alan arvarelerin hali de malumundur. 
Nasıl olmaz ki :tezelzül veriyor arşa enin? 
Dinısıin artık bu· hazin velvele yamb! 

-Amin! 
Müslüman yurdunu her yerde ,fielaıket vur:du; 
B:ir bu toprak ,kalıyor dininiizin son yuııdu. 
O da: çiğnıendi mi, çiğnendi deıillek dini mübin; · 
Haıkisıa:r eyLeme yara:b onu olsun! 

· - A.ımin!, 
V' elhamdü'llillahi'r-Rabbilalemin. . --<:i ~ı,r 
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BÜYÜK VAAZ'LA İLGİLİ BAZI BELGELER (*) 

Merhum üs,tıad Akiıfin Kaıstamonu'da Nasrullah camili kur
süsünden T/ürk milletine illi'taben irad ettiği ve ıher hakikati 
bütün çıplaklığı ile aıydınlattığı bu '• m<fY'·ize, o zaimJan memle
kıetin her· tarafında, her caım~inde okunmuş, mii!eaddidl deıfa
laır basılarak her yere ,gönderıilmişıt!ir. · 

Şu vesika, mev'izenıin naısıl karşıianmış olduğunu vuzuh 
ile gösıte~iyıor : 

Elcezire cephesi kıımanıdanı Niihaıt paşaıdan Meıhm~d Akif'e 
te1graf: 

Nasrullah Camii Şerifinde irad huyurduğunuz mev'izeyi 
havi meomuanızın ancak bir nüshası elde edilebilmiştir. Diyar
bekirin camii kebirinde Cuma namazından sonra kıraat edi
lerek mü'minini hazıra envari maneviyesinden hisseyabi te
nevvür ve tefeyyüz olmuşlardır. Fakat bu istifade pek mahdut 
kalacağından cephe mıntıkasını teşkil eden Eldziz, Diyarbekir, 
Bitlis Van vilayetlerile civar müstak.il mutasarrıflıklar halkı 
da nasibedar edilmek. ve şerefile hukuku. doğrudan doftruya 
zatı dlini:ze ait olmak üzre Diyarbekir matbaasında tab ve tek
sir ettirileırek bütün cepheye tevzi edilmiştir. Cenabı Hakkın 
mesaii diyanet ve vatan perverinizi meşkur eylemesi temenni
sile ~htiramatımı takdim eylerim. 

Meıhmed Akıif de şu cıe:\'laıbı veıımiştir : 

Elcezi:re K. Nihat 
10/2/337 

Diyarbeıkir'dıe Elcezire Kumandanı N~hat Paışa Hazretle· 
rine; 

Hakkı acizanemdeki teveccühati devletlerine an samimil
kalb teşekkürler ederim. Nasrullah kürsüsündeki mev'izenin 
o havalide ve o cephedeki bütün dindaşlarımıza tebliğine him-

(*) Ö. R. Doğrtıf. Sözü geçeri basım 1944. s: 320, 321'den aynen alın-
mıştır. 
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met ve delalet, cidden sezavari minnettir. Cenabı Hak, pek kıy. 
mettar bir rüknü bulunduğunuz kahraman ordumuzu zafer
den zafere isa! ve ümmeti islamiyede belirmeğe başlayan in· 
tibahı müzdad buyursun. Amin. 

16 Şubat 337 
Mehmed A.kif 

O zaman Ankarada intiışar etmıeıkıte olan «Seıhilu~r-Rıeşad» 
da 314 üncü (17 Şubat 1337) .sayısınıda şu malumatı veri.yor: 

«Nasrullah kürsüsündeki mev'izayi ihtiva eden nüshamız 
ikirnci defa basılmışsa da kısmı küllisi garp ordusuna gönde· 
rildiği ciketle o da bitmiştir. Müsait bir zamanda üçüncü bir 
defa. h'asılacaktır». 

:Bü:tıün bu mallımat, m~rıhıum Mehmeıd Akifiı:ı .NasruUah 
kürsüsünde irad ettigi me:v'izenin bütün milletçe okunmuş, 
dinlenmiş, çok iy;i karışılanmış ve herkese haki:kaıtı öğretmek 
hususunda son der~çe mrüessir omuş olduğunu vuzuıh ile gös· 
te riyor. (Ömer Rıza Doğru!) · 



MEV'İZE : [ 7] 

KASTAMONU KAZALARlNDA 

Cuma günü 10 Kanunevvel 1336 (1920) 
- ' 

Hadisi Şerif 

Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Ralıim 

. . «Seyusii:;u ummeti dau'l-umem: El-Eşeru ve'l-bataru ve't· 
tekasftrü ve't-teşahunu fid-dunya ve't-tebağudu ve't-tehasüdü 
~Üllll11e ;yekU:IJü'l-bağyu, sümme yeki'tnü'l-haracu» 

,. 'J·. • ' 

' ~. ~. 

MEALi 

Peygamberimiz buyuruyor ki : Benim ümınetim de diğer 
ümmetierin uğramış olduklan hastalığa uğrayacaktır ki, bu 
hastalık nankörlük, şımanklık, soysopla övünmek, dünya için 
birbirile boğuşmak, birbirinden nefret etmek, birbirini kıs· 
kanmak belasıdır. Bu belalara tutulduktan sonra haddi aşa· 
cak ve bu taşkınlığın arkasından sebebi meçhul bir kital zu· 
hura gelecektir. 

'· 
Peygamiber Efendimizin bu hadisini ira:d ettikten sonra 

diğer bir hadisi şerifinin mealini nakledeliın. Buyururlar iki : 
«Hiç şüphe yok ki sizler de, sizlerden evvelki milletierin tut· 
muş olduğu yolu tutacaksanız, bunların izini karış kanş, arşın 
arşın takib edeceksiniz. Bu uysallıkta o kadar ifrata varacak
sınız. ki, onlar bir kertenkele de liğine girmiş olsalar siz de ar· 
kalanndan gireceksiniz.» 
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Şu naıklettiğimiz d!ki hadisi şerif ıbir noktada birleşiya:r ki 
bizler gerek i!htiyarrmız1a, yani bilerek, gerek ıgaıfLeıtirrniz yü
ııünden, yani bilmeyerek başka miUetlerin uğrad:tkları felaket~ 
uğrayacaıkmışız; onların bizi süriiık1emeık istedikleı;:i ·uçuruma 
yurvarlanacakmıışız. 

Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ikinci hadisi bu:
yurd'uık.lan zaman Asıhahı Kiranı (ndvanui.Iaıhıi aleyıhim .~
in) efendileııimiZI : 

- Ya Resulullah! günün birinde böyle arkalarma düşece-. 
ğimiz ümmetler Yahudilerle Hıristiİyanlar mıdır?: diye sormuş-
lar. Resulü Ekı"~em Efendim,iz de oevaben : . 

- Ya ıkimler olacak? .. :buyurmuşlar. 
Ümmeti İslamiyenin son zamanlarda takındığı tavrı, tur

tugu mesleği, uğradığı aikiıbeti düşünürsek, bizi izmihlal uçuru
munun ikenanna kadar getiren ~sebepleri gözümüz , .önünden 
geçiriıısek giörıiiıüz ıki Ne:biyyi Muazzam ( SallaUahüaleyhi Ve
sellem) Efendimiz tarafından bdn üçyüz şu ·kadar sene' evvel 
başımıza gel,eceği haber verilen ahval tamamile zUJhura gelmiş' 
tir. Fahri Alem Efendimizin namütenaıhi mucizelerinden biri· 
de hadi,si sahiıha kitıaıplarmda senetlerile, raviledle birlik,te mu
sarrah olan, rivayet edHen şu iki haıbeı::i sadıktJ.r. Evet, ıbu üm
meti merhUıiire Allalun Kitabına, Resulallahın sünnetine sanl
maktan · :vıaz · geçeli hasiret nim~tinden malırum kaldı. Ha::v.rı.n~, 
şerrini farik edemez ha:le geldi. Diyanet, ka:vmiyet, ~klim, lisap:, 
muhit, ahi~ •. acfuıt, ıan'anıi.t jtibarile kel}disine hiç heı_v;emey,OO, 
bilalds . büsbütün yaıbffi}Cı olan milletlerıi körü ·korline taklide 
başladı. Aleyhissalatü. Vesselam ..• Efendimizin buyurdüikları · gi
bi aırkasına düştüğü milletk:;r kertenkele 'deliğine; yı,Jan inine · 
sokul~alar o da arıkalarından girri:ıeğe ye:ltend:i. Ara· ~ıra .= .. · 

-- Yahu! Nereye gidiyorsunuz? Bu t,uttuğumuz yolun <şiZ,i 
hangi ak11bete doğru sür:ü:ldeyeceğinihiliyor musunuz? (y~ -~· 
ne Jıaza sıriiti mustekimen fettebi'uh vela tettebi'u-s-subple fe 
tefertaka. biküm 'an sebilihi)., yapi, «ışte bıı Benhr~ . yolum#Hr 
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ki dos doğrudur, hiç şaşınak bilmez. Siz ·ancak bu yolu /tutu· 
:nuz; sağa sola: sapan diğer yollara uyınayınız. Sonra Cenabı 
Hakkın yolundan aynlmış olursunuz.» tarzındaki ihtarı illa
lıiyi UI1uH<Unuz mu? 

Diyenler oldu ise de hiç kulak asan olmadı. Arap şairinin 
dediğj giıbi "Leıkad esımı/te leıv nadeyete hayyeri - ve ·lakl.n 
la hayate limen tünad[" rkimsıede can k:almamış, kan kal
mannş, id:rıaık kalmamı1rş ki söylenen :sözü işitsin, düşünsün de 
haık ·ise ıl(aıbrul· ta11aıfma yanıa:ş;sın. MaaJ:1i ibü•• ibeyıtinde diyor ki: 
"Eğer karışısındaki diri bir malıluk olaydı ferya;dını duyumbi
lirıdin. Va es:efa ki haykırdığın ·adamda hayat denilen. devletli
den eser yok!" 

Öyle ya, millelti islamiye histen, hareketten mahrum ol
masaydı asırlardanberi almakta olduğu felaket deıısl~rirrden 
mütenebbiJ:ı olmaz mı idi? . .Aklını başına toplayarak kendisini 
her rtaraftan kuşatan esaret, sreıfa,let zincirleriı;ı:i kırıp .aıtm,az .ını 
icld? .Malanmızın ne kıymetli sözleri vardır: Kıvk nasih~tten 
bir musibet yeğ,dir, derler. Biz rb1r musiıbet ıdeğil, binlerce mu
s~bet gördiük Meğerse gerıek fertler için, ıge!l1ek rn1ıil[etler için 
dıünyada en brüyüık rnu:sirbeıt varsa o da uğradığı rmuısiıbetlerden 
ibreıt alamayaıea1k kadar dıuyıgusuz olmçık imiş! 

Ey Cemaati Müslimin! Hale ibakımz, marziy:i şöyle ibir gö
zünüzıün önünden geçiriniz. Şayet dünyanın ,diğer taraflarında, 
Afdkalarda, Asyanın içlerinde, Filipin adalarında, daha bil
mem nerelerde yaşamakta olan Müslümanların ne zelil, ne se~ 
fil, ne, hakir bir ömür geçirmeıkıte olduklarını; bunların sömiÜr
geıciler taııarfrndap. ne gibi mezalime mraruz ıbiulunduklatinı bil
miyorsanız ıbarıi Anadolu'daki, RulilıeJli'deki :kard!eşlerih:tizin brei
şından mütemadiyen g~eçip durmakta olan ıfelak:etleri dilşü.nü
nüz. Evet, s:izin uzak yaşıayan Müıslün::ıanlara ait malumatınız 
yoktur. Çiinkü 'Ç)nlada meişıgul değilsiniz. Çünik}ü ilminiz yok. 
Çünkü sizler Mii.slümanlığı hir iki farzı, oı da . yanm yaı:t11ıalak 
olmak suretile. eda e:tmekten 1baret zaniJJe~diyovsunuz. Zaten 
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bütün dünya yüzündeki Müslümanlarm felaketine be:lli başlı 
bir sebep va11sa, o dia İslfuniyetin ibir kül olduğ:unu, yani bir 
çok evamir ve a:hıkam!dan rrnütıeşekıkil bulunduğ:unu, hinaena· 
leyh Müslüman namı altında yaşayan ıbir adamın «ben Müs· 
lümanım» diy:ebilmeısi için İslamıri ne kıaıdar · şarıtları, farzları 
Narsa hepsini birden eda etm:es;i lazım geleceğıini ihiç ihatırla
rına getirmeımeleridir. Evet, bir yere gidersinı1z; oradaki Müs
lümantla:ddia yalnız namaz görürsünüz. · Miilkell:efiyert çağına va
ran efra:dı ümmetin hıepısini musaili bulursunuz. İçleırinde bi
namaz pek mahdutt'ur. Lakin ıbakarsınız ki namaz ıkaıdar eıhem, 
miyeti bulunan farizai zeıkatı· hiç tkimse eda etmiyor. Yine o 
memlıe"k!ette oa:mileı:ıdeki cemaat kadar, meyhanelerde şenılk 
görürsünüz. Diğer bir Müslüman. yurduna. uğrai'sınız, orada 
bilfarz yalnız namazla oruca ehemım~yet verildiğini, halb'l.llki 
Cerr.aatıf Müs.limjn amsmda hüküm sriirmesi iicab edıen vahdet
ten, ,teaıvıüııdian, şefkat, me11hamet hislerinden eser oilmadığını 
anlar~sınız. Diyarı İslamın başk1a bir kö,şesine gidersinıiz, ahali
nin hemen kaHesini hac meraklısı bulursunuz.· Aralarmda teK
rar Hicaza gitmemiş olanlara nadir t,e:s:adüf edersiniz. Bunun· 
la beraber o hacılar' memleketinde Müslümanlıkla hiç bir va
kit birh0şmeyece:k yığın yığın bid'a:tler, alay alay şenaaıtler, sürü 
srürü rezil adetleT gö11ereık ıh_ayi1etler içinde, dehşeıtler içinde 
kalır~mız. 

*** 
Ey Cemaat·i Müslimin! BeHd işitmişsinizdir. Hazreıti Ayişe 

( Radıyallail:ıu anha) validemize, Peygamberimiz ı( Sıallallahü
deyhi Vesellem) Efendimizin ahlakı seniyyelerıini hüiasaten 
beyan buyurmalarım rica etmişler. Ümmıelmıüminin efendimiz 
de: · · 

- Kur'an ofuuduğunuz yok mu? İşte o Nebiyyi Muazza
mın aıhlakı ba,ştan başa Kur'an idi ... 

Buyurınuışlar. Yani Peygambevimi:ôn biirt1ün harek:M,l, se
kenati, tamamile Khabullaha uygundu. Ona zerre kadar ayıkı· 



rı düşecek hiç bir tavrı, hiç bir hali gö'rülmemi.şti, yoktu. Üm
met için p,eygaa::nıberini mukteda tanımak; onun siyretıini, 

onun mesleğini kendisine örn~k edinmek, lazım değil midir? 
Elbette lazımdır. O halde bizler [Efetu'minune biba'di'l-kitaH 
v'e tekfurU.ne biba'din = Yoksa sizler Kitabullahın bir kısmı· 
na iman ediyorsunuz da diğer kıs:İnını inkar mı ediyorsunuz?] 
tarzındaki ita:bı ilahiye hedef oll:ma:ınak için aklımızı başımıza 
almalıyız. Demin dediğimiz ,gi!bi dinin bir kUl olduğunu ve bu 
küllü dağıtıp iki üç cüz'üne sarılmakla rtaın Müslüman olama
yacağrmızı ;kafalarımıza iyice yerleştirmeliyiz. 

Namazlar, zekatlar, oruçlar, haclar, teavünler, Vatanı is
lamı müdafaa için hazırlıklar, cihadlar; tefrikadan şekavetten 
çekinmeler; vahdetler, uhuvvetler; birbirine karşı merhamet· 
ler, şefikatler, fisebilillah infaklat... hepsi ayrı ayrı farzdır, 
ayrı ayrı borçtur. Namaz kılınakla zekat sakı:t olmaz. Hacca 
gitmekle cihad borcu ödenmez. Müslümanlar arasında tefri
kalar, şikaklar Ç]karan bir adam için verdiği zekat hiç bir va· 
kit Allahın azabına karşı fidyei necat (kurtuluş bedeli) ola· 
maz. Elhaısıl biz taıkatimiz yettiği kadar çalışacağız. Maı:r.afih · 
bu sözler de fazladır. Çünkü İslarriın hiç bir teklifi yoktur ki, 
mala yutak olsun, yani takat getivilemiyecek derecelerde ağır 
bulunsun. Evet, İslam «yüsür» dinidir, kolayhk dinidir. Aley
hiS'srelatü Vesselam Efendimiz [inne haze'ddine yüsrün == hiç 
şüphe yoktur ki, bu din sırf kolaylıktır] buyuruyorlar. Ümme• 
ti merhumenin mükellef olduğu gerek mali gerek bedeni, bü
tün ibadetler tetkik edilse görülür ki hep onun menfaatine, 
kendi hayrınadır. Yoksa Cenabı Hak ganiyyün anU aleıniııclir; 
(*) Senin, benim, şunun bunun iıbaıdetimizden, taatımızdan 
külliyen müstağnidir. Biz o ibadetlere, o taaıtlara muıhtacız. Her 
gün tekrar tekrar Surei ihlası okurııZ, (Allaıhus-sameıd) deı:ıiz. 
«Sariıed» ne demektir, ıbiliyo;r musunuz? Kendisi 1bütün kainat· 

(*) Bütün tHemlerden müsteğnidir, bir kimseden karşılık beklemez. 
(Ö. R. Doğrul.) · · 
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tan, mÜJsıtiağni; hiç bir hususta ıkiruseye m,uhtaç d~ğil; ibütün 
kaina:t her hususta ona muhtaç, ona müıftıekir. 

ihtimal ahdestler, gusuller, namazlar, oruçlar, haçlar, ze
katlar, teavünler, sayler, mücahedeler sana ağır geliyor, sana 
gi.ilç gel,iyor da «keşke din sırf vicdani bir ıaıkideden iJbaııet ol
saydı hiç böyle bir takım teklifler bulunımasaydı! » diyorsun. 
Acaıba bu emirlerin zıınnındaıki menbatleri dıiişünüyor mu
sun? Acaba kendi sıhihatini, kendi hayatını, kenıdi saıfveti vic
danını, kendi rahatım, kendi huzuru:ııu, hülasa kendi insanlı
ğını ve dolayrsile !bütün cemaatin saadetini, selametini temin 
için bu ilahi tıeklifleri yerine geıtirmekten müstağni kalabile• 
cekmisin? İyice bilmeılisin ki senin\insan olman için, insanca 
ölüp gitmen için hakiki Müslüman olmandan başka çare yok
tur. 

Veledetke ummuka yeibne ademe bakiyen 
Vennasu haıvleke yadihaJmne surura 
F1eched linefs:1ke en tekune iza beJ<:ev 

· Fi yevmi :ın,eıvtike daihiken mesrura 
diyen şair, büyük bir hikmet ısöyle:miştir. Henüz berıhayat olan 
pek kıymetli bir üstadımız bu k11t',ayı şu suretle ıter:cÜıme et
mişti: 

Yadmda mı doğduğun zamanlar 
Sen ağlar idin, gülerdi alem? . 
Bir öyle ömür geçir ki: olsun 
Meıvtin sana hande, halka matem. 

Rabkat öyledir. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman ferya
da başlar. Evet, anası, babası, kavdeşleri, amca:ları, dayısı, ko
nusu ıkomşusu ise sevinirler, ıgülerler. Şimdi büyüyüp aklı ba
şına gelince o çocUJk için nasıl yaşamak, nasıl ömür geçirmek 
lazım imiş? Öldrüğıü zaman ıkendisi Allalıma gül e grüle, sevine 
sevine gidecek, arkada kalanları da «pek namuslu, pek hayırlı 
bir vücut kaybettik!» diye ağiatacak bir surette yaşamak icab 
ediyormuş, yoksa: 
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Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur 
Y11kıldı gitti oihandan, dayans:ın eıhli kubur! 
dedirtmeık değil. 

Ey Cemaati Müslimin! İşte şa:irin şu dört saıtırla işaret et
tiği mesleıkij hayat nedir, biliyor musunuz? Bizim dinıimiz!. 
Kim :bu dinin gösterdiği yol:dan gıiderse ölümlerrin en . m:esudu 
ilıe ölerek kıya1rnete kadlat ra.ihımetlle anıhr. Yoksa dünyada, ttk· 
bada rezil olur ki ibunun adına neruzubillah <d:ıüıscranı ı:.n:tiJbin>> 
derler. Allah cümlenizi böyle yaanıan bir akiibet'teın mıaslın bru· 
yursun .. 

*** 
-Amin! ... 

Ey Cem:aati Müs1imin! Böyle yalnız dua ile iş ibitmez. öy
le olsaydı, Aleyhissalatü Vesselfun Efendimiz AS1haıbi Kiramını 
toplar, İslamın selameti, sıaadeıti naınıına ne yapılmak lazımsa 
hepsini Cenabiı Haktan niyaz ederek onlara da «amin» dedirt· 
tiri:rdi. Halbuıki böyle yapmadı. Allaihın en sevgili ku1u, en son 
ve.en muhterem peygamberi olan o Neibıiyyi Mııazzam dini, ke
limetu~llahı .i'yla! (yüık:seltmeık) ıiçin hiç bir an mücahe~idıen, 
f.eıdakarl11kJt1an ıgeıri durmıa:dıı. ömrü saadetleri ibadet içinde, ta· 
at içinde, müoaıhede içinde, harekıetler içi:nJde; faaliyetler için· 
de geçti. Medinei Münervrverıe~ düşinan hücumundan kurıt,a:r· 
mak ıiçirı kazılan hendeığe ilık: kazınayı vuran kendileri olmuş· 
tu. Ashaibı gıüzin efendilerimiz içinde yalnız ibaışına o zamanıki 
orduları ıdbnatabileceık kadar zenginler vaı:ıken ve bu: z,enıgi.nlef 
rin ·her biri Peygaımberiımizin uğrunda malının s10n haıbbesinr 
kadar feda etm,eyi cana minnet ıbilirken oı ReısıUıli MuhteTeİn 
kimseden bir· şey i·s,temedi. Eliriıdeldni, avucund:akini muıhta:ç· 
la:ı:ıa: vererek ketndis,inin ezvacı taihiratı ıile beniher aç yattııkla· 
rı ıçok zamanlar vaki olmuştu. Geceleri srabaıhiarıa kadar huzu
ru İlaılıiden aynl'mayan, 't·ehecroütten ~ariğ olmayan Peyıgaınıiber 
gündüzleri bütün ümmetin mersalihile, mruamelaıt1ile uğraştık 
tan başıka Medinenin en 'ücTa yeırindeıki fakir bir haıstanın aya· 



20.5 

ğına gider, hatırını sorar, hir ihtiyacı varsa1 def'etmeyeı çalı
şırdı. Hul,efayi Ra~idinin ısiyretleri, rİıeslekler.i az. çok cümleni
zin malUımdur. Yazıklar olsun bizlere ki dinin ruhunu,. Aley· 
hiss:alatü V:eısselam Efendimizin ıahlakı hümayununu, Sahabeıi 
Kiramın mesl,eğirıi, siyasetini k:ülliyen unutmuşuz. Hiç ibir kere 
olsun haıtırımız:a getirmiyoruz. Fa:hri Alem Efendimiz üımmıe~ 
tile bu kadar m~!Şıg:ul iken her birine karşı bu derecele1:1dle ala
ka:dar, bu derecelerde şeftk, ibu dıeırecelerde rahim iıkert bi:zJer 
bUigün ıbunun büsibrütürı . aksine olaralk yekdiğerimizden kıülli
yerı ayn, külliyen hihaiber, biribirimize karşı büsbütün yaban: 
cı bullunuyıoruz; Avrupalılar olmasıa: dünyanın rıerelerindie ne 
kadar Müslüman olduğunu da bi1eımiyeoeğiz. Dünyanın başka 
taraflannı ·bırakalım, Konyalı Arıkarahd:an, Anıkaralı Kasta
monU:luıdan, Kastamonulu Sivashdan, Siva:sh Erzurumludan, 
Erzurumlu Diyıarıbaıkırhdan acaba hiç haıbeı:ıdar mı? Yahut 
ha:berdar olmak lüzumunu bir kerre olsun duymuş mu:? 

İşte birbirimize karşı irtikab ettiğimiz bu duygusuzluk, 
• bu kayıtsızlık neticesidir ki düşman silahile, düşman parasile 
donatılan yunan çeteleri, koca Aydın vilayetini, koca Bursa 
vilayetini yakarak, yıkarak Anadolunun göbeğine doğru so·ku· 
luyor da beri taraftaki Müslümanlarflan «halife ordusu» geU" 
yonnuş diye istikbale hazırlanmak i~teyen sersemler bile bu· 
lunuyor! Doğrusu, dünya dünya olalı gafletin, cehaletin, kör· 
lüğün, sağırlığın bu mertebesi ne göıiilmüş, ne de işitilmiştir. 
İstanbul'un düşman elinde, düşman · esareıti altmda bulundu· 
ğunu biçare İstanbul halkının sefaletin, Zl,llmün, tahakkümrün 
dayandamayacak eşkall altmda inim inim inlediğini bütün 
dünya biliyor da bizler bilmiyoruz. Doğrusu, cehlin bu dere· 
cesi de mutlaka, tahsil ile elde emlmek laznn gelecek/ 

İçimizden bazıilan va~iyıeti Ibenden daha iyi kavramış, an. 
cak bilmiyor gıiibi görünüyor. Çünık:ü bildiğini söıylese kendi
sinden bir v:azif1e, bıir' fe:dakarl11k isıt.eneceğini 'd@-şünüyor. Böyle 
bir düşü:rıcedle bulunanlara :soralım: Maazallaih düşmanın isti· 
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lası devam etse, ilerlese, elimize kalEm üç beş vilayet de çiğ· 
nense, hülasa iS!tika1imize hatime çeıkilse acaba ıbizler yalnız 
esir olmakla, mahkum olmakla kalacakmııyız? zannediyoriar. 
Eğer b~le bir zanda ibıulunuyrorlarsa pek yanılıyorlar. Salta
natlarını, hakirmiyıetlerini kaybetmiş olan · diğer MüsLüman 
memlleketlerini görmüyor musunuz? O biçareler ibıa:şlannda:ki 
zalim hüıkılmetle!iden hiç hir insan muamelesi görmemekle be
raber hangıi rteıkliften miis·tıesna ıtutuluyorlar? Asker mi vermi
yorlar? Türlü türlü namlada altından kalkı~amayacak kadar 
vergiler mi ödea:niyorlar? Hem onların verdik;leri a:sıker k~min 
hesabına feciayı can ediyor? ödedrkleri vergHer ne gjbi mak
s-atlar uğrunda akıp gidiyor, düşünüyor musunuz? Altı, yedi 
senedenberi deıvam ederek dünyaıyı birbiı;ine katan bu müthiş 
ınUJharebeyi ·sonunda düşmanlarımız kazandı. Uukıi}l nasıl ka
za:n·dı? İşte hep esaretleri altmda •inlemekte olan mahkum mil
letleri, bdlhassa Afrika vıe Asya Müslümanlarını sürü sürü, mil· 
yon milyon toplayıp cepheleııe, hem de en öndeki safiara sür
inekle kazandı. Benimle beraber Almanya' da ibulunsaydınız da 
Hind, Cezair, Tunrus, Fas diyarırıdan; Rus çarının da Sıihirya · 
o:valarından, Volga saıhillerinden, Kafikaısya dağlarından kır
baçlat.la, süngülerle ·toplayıp sevk ettikleri din ·kardeşlerimizin 
halini görseydiniz! Ben bu zavallıları Almanya'da gördünı. 
Kendilerile konuştum, görüştüm doğrusU ya, ömr:ümde okadar 
~cıklı' manzaraya tesadüıf e<t:memiştim. ömıiimde o limdar ya
nık hasbihaller dinlem1eıniştim. Alınaniann eline düşen bu bi
Çareler yurtlanndan ayrılan mervcutllarm yüzde arıcak heşi 
imiş. l\4titeıbakisıi kamilen helak olmuşgi tmiş, D>iyorlavdı ki : 

- ·Evvela bizi iğfal ettiler: «Sizin halifenizle müttefikiz, 
onun düşmanı olan almanlarla harb ediyoruz. O halde sizin 
de halifenize yardım etmeniz dinen borcunuzdur. » dediler. 
Sonra hakikat meydana çıkınca cebre, şiddete müracaat etti
ler. Askere gitmemek isteyenlerin a,nasını babasını hapi!iler, 
işkenceler altınğ.a inlettiler. Evini, barkım yaktılar. Bundan 
ba-şka. şayet, muhare~de,_kanımızın .son ,damlasını 4ökmeyecek 
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olursak ailelerimizi perişan edeceklerini tekrar tekrar söyle
diler. Bizim memleketimizdeki analarımız, babalarımız, ço
cuklarımız bugün o kafirlerin elinde rehimdir. Artık ne halde 
olduklarını Allahtan başka kimse bilmez. Bizi daima en önce· 
ki safZara veriyorlar. Önümüzde Almanların cehennemler yağ
dıran topları, arkada bizimkilerin ateşleri bulunuyor. Ne iler
lemeğe imkan var, ne de geri dönımeğe takati Hele bu cehen
neme niçin girdiğimizi düşündükçe beynimiz tutuşuyordu. 
Evet, insan canını feda eder. Lakin bu da dünya için, ahiret 
için, muazzez bir gaye olur. Biz biçareler ise sırf düşmanımızırı 
üzerimizdeki zulmünü, tahakkümünü devam ettirmek için ölii· 
yorduk. Bizi bu cehenneme sürükleyenler ise ölmemizi de, 
öldürmemizi de kendileri için bir kazanç bilerek ona göre dav
ranıyorlar. Ey Türk müslümanlari Allah aşkına bizim düştü
ğümüz mahkumiyete sakın sizler de düşmeyiniz. Hakimiyetini
zin, istiklalinizin kıymetini biliniz. Çünkü dünyada onsuz ya
şamak, nieğerse yaşamak· değilmiş. Biz bunu pek acı pek uzun 
tecrübelerden sonra anladık. İnşallah siz o tecrübeZere maruz 
kalmazsınız .. 

Biçare Tunuslunun ağlaya ağ:laya &öylediği bu sözler ara
dan beş altı sene geçrrıişken, hala yüreğimin en hassas, en ra
klik damarlannı inleıtip durmaktadır. Hem o za;va~llı bütün vet
tandaşlarile beraber uğı:ıadığı felaketin yalnız fani kısmını, 
yani bu üç günlük dünry'aya ait olan tarafını düşünüyordu. Ah, 
musi:betin en yaman bir ciheti var ki, onu düşünmüyord;u. 
Küffar askerile beraber olarak küffar saflarında har:betmıeık; 
dolayısiile bir taraftan küfrü, zulmrü, fiskı, fücuru yer yüzün· 
de idameye, diğer taraftan yarım milyara yakın ehli imanın 
müeıbbeden maıhkum, mazlum kalmasını temine çalışmak, bu 
uğurcia kanını dökmeık, hayatını vermıeık, ı:İıaazallah hiisrani 
ebedidir, hrüsranı müıhindir. 

Ne milletin şerefiyçin, ne kendi şanın için; 
Fedayı can edeceıksin aduvvi canın içirtl 
Geıber ki ·sen, ha:ba ıyur:dun, harimi··namusun. 
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Yaıbancı ökıçder altmda çiğnenip dursun! 

*** 
On sene kadar oluyor, Hindisıtandaıki din kardeşlerimizden 

bir muhanide mülak'i olmuştUJk. Kendisinden bize al.e:mi is
lam hakıkında mal-Cımat veırmes:ini r1oa ettıiik.. Bu rieam1ızı kie
mali minne:tle kiabul buyurdu, saatle'rcıe süren hir ~çoık aıcı ha
ki!kaıtlar sıöylıeıdi. Bir çok aıc:ı:klı manzaraLar ıtasıvıir eıtti. Sonun
da dedli ki: 

- Ey Türk kardeşlerimiz! Bilmiş olunuz ki Müslüman 
diyarını kasıp kavuran düşman nazarında Alemi İslamın düşü
nür kafası Mısırdır; Hisseden kalbi Hindistan'dır; Çalışan, ça· 
balayan eli, kolu da Türkiye'dir. Adalet perdesi, adalet nağ· 
mesi altvnda irtikab etmediği zulüm kalmayan bu düşman ne 
diyor bilir misiniz? «Biz Müslümanların göğsüne çullandık. 
Kafasını demir pençemiz içine aldık. Şimdi sıra bu vücudun 
çabalamakta olan elini, kolunu kıskıvrak bağlamaya geldi. Zi
ra bu el, bu kol hareket kabiliyetini muhafaza ettikÇ~ biz is
tikbalden pek o kadar emin olamayız.» Ey Türk kardeşlerim! 
Sakın düşmana kapılmayın. Sakın bunlardan insaniyet, ada
let, merhamet, aticenablık, mertlik gibi şeyler beklemeyin. Si
ze şimdi asıl ihtar etmek istediğim bir nokta var ki o da şu
dur: Alemi İslamın elini kolunu bağlamak, yani sizi~ istiklali
nize, hakimiyetinize hatime çekmek için düşman doğrudan 
doğruya cebre, şiddete, harbe müracaat etmiyecektir. Bir ta
raftan memleketinizde bitmez. tükenmez nifaklar, fesatlar, is
yanlar, fdtaller ·çıkartacak, diğer taraftan etrafıınıdaki hüku
metleri sizin aleyhinize kaldırarak kanınızı, iliğinizi kurutmak 
isteyecek tir. Dört beş aydanberidir, ·içinizde dolaşıyorum. ·Ha
linizi kemali dikkatle tetkik ediyorum. Türlü isimler, türlü şe
killer altında meydan almaya başlayan bir çok tefrika esb,abı 
görüyorum ki bunların hepsinde düşman parmağını hissediyo
rum. Dünyada istiklaline sahip bir Hükumeti İslamiye var ki 
o da sizsiniz. Aman aranızdaki vahdeti sarsacak en ufak bir 
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harekete bile meydan vermeyiniz. Sonra bütün Müslümanların 
akibeti pek vahim olur. 

Ey Cemaati Müsliinin! Bu Hindli kardeşimizin sözleri biz
ler için dıüstur olac:aik kadar kıymetlidir. Aradan on ~sene geç
ti, bir çok hadiseler zuhura geLdi. Adamcağızın vuiku bulaca
-ğını haıber veırdiği şeylerin çoğunu gözümüzl:e gördük. Lakin 
geçmişe ~teessufün hiç bir faydası yoktur, maz~den yalnız ibret 
alınır. Hamdolsun bugün Müslünıanlık aleminde büyük bir 
intibah başladL Artık dünyanın her tarafındaıki din kardeşle
rim~zle bir çok yerlerde birleşiyoruz, dert1eşiyoruz. El birliği
le kıyam ederek asırlardan beri Müsliimanlığı kuşatmış olan 
. esaret zincirılerini kırmaık çareleııini düşunebiliriz. Bu urak ibir 
mazhariyet değildir. Şaııktalçi kahraman mücahitlerimizin gös
teııdiği fed:aıkarlığı bu cephelerde göstermeye mu:vaffaık oldu
ğumuz gün islam için en hayırlı bir g:ün olacaktır. İnşallah o 
hayırlı gün peik yakındır. 

) 



MEV'İZE [8] 

KASTAMONU KAZALARlNDA 

28 Mart 1337 (1921). Cuma günü 

Bismi'llahi'r-İtahmani'r-Rahiın 

ı - Ya beniyye'zhebu fe tehassesu min Yusufe ve ehihi 
ve la tey'esıl min ravhi'Ilahi, innebu la yey'esu min ravhi'IIahi 
ille'l-kavmu'l-kafirün. (Yusuf Su resi. (XII.) Ayet: 87.} 

MEALi 

ı - «O~llanm, gidiniz, Yusufla kardeşini araştınmz. 
Bir de sakın Allahın inayetinden, rahmetinden, tevfikinden 
ümidi kesmeyiniz. Zira iyi bilmiş olunuz ki kafirlerden başka
sı için Cenabı Hakkın inayetinden, rahınetinden, tevfikinden 
ümidhıi kesmek, ye'se düşmek kabil değildir». 



Bismi'llahi'r-Rahmani'r-Rahim 

2- Kale ve men yaknatu min rahmeti rabbihi .ille'ddal· 
Itin. (Hicr Silrest (XV.) Ayet: 56.) ' 

M E AL İ 

2 - İbrahim dedi ki: «dalala düşmüŞ olanlardan başka 
kim Tannsının rahmetiııd~n ümidini kesebilir.» 

, .. ::'\ ·~ , -:,.. 
~\~~f~ı.-· -----~~ ~"""ı. , !-

-'-"'- ,· / ~ ' ,, ;) ,; . 

oo.·~)~#·.\ 
. Bismi'llahi'r-Rahinani'r~-Rahinf 

3 .~ Kul ya 'ibadilye'lleziiıe esrefU 'ala enfusihim la takna· 
tu min.·~ti'llahi, İll.Qe'llahe yağfirn'z-zqnube cemi'an, ~ı 
hti huv~·ı~ğ:~fiirp'r-rahiı~. (Zü~neı< '$'lıresi .. {{CX~IX.). Ayet:, 53.) 
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MEALi 

3 - Ya Muhammed de ki : Ey nefislerine zulınetmiş olan 
Allahın kulları: Cenabı Hakkın merhametinden ümidi, asla 
kesmeyiniz! Allah, bütün güriablan bağışlar. IDç şüphe yoktur 
ki o bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. 

4 -- La yes'emu'l-insanu min dtı'ai'l-hayri ve iza messe
hu'ş-şerru fe yei'ı.sun kani'ı.t. (Fussilet Suresıi. {XLI.) Ayet: 49.) 

MEALi 

4 - Allahı tanunayan insan, ınenfaat talebinden bıkmaz, 
usanmaz, kendisine bir zarar dokundu mu, hemen ·ye' se dü· 
şer, ümidini keser. 

Acaba neden dolayı yeistıen bu derece şiddetle ve israrla 
nehiy ediliyor? Neden yeis, dalal ile, küfür He bir tutuluyor? 
Bu noktayı biraz tetkik edelim. Evet, uzun uzadiye düşünıme
ye hacet yok. Bir Müslüman ye'se düştüğü gibi Cenabı Hak
kın fii sebillah çalışanlara vaad buyurmuş olduğu necıatıı;sela" 
me1ıi, ınuvaffakiyeti, nusreti tnkar etmiş o;1uyor! Hiç. bir suret-
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le hulf etmesl.ne; haşa yakın çıkımasına imkan taısaıvvur edile
meyen Vaadi İlahi ye. inanmamak acaba Müslümanhkla ·. te'lif 
edilebilir mi? Öyle ya! Hergün namazla11da, :rııiyazlarda [innal. 
laha ıa yuhlifu'l-mi'a. iııneke ıa tuhlifu'l-mi'adi = Allahu Z~· 
celal asla vaadinde hulf etmez; Yarabbi sen hiç bir zaman va~· 

·dinde hulf etmezsin,] diyen dini bütün bir Müslütıtıan nasıl 
olur da başı sıkılınak1a, işi bir az fena gidive:rıınekle ye'se dü· 
şer? Ya:rııi Allahın va'dine olan imanını; itımJinanını biir taraf~ 
bırakır? 

Ey Ceınaıaıti Müslimin! Bu alemder hiç bir kuwete; hiç: bir 
kuıdrtete, ıhiç hir sıervete; hiç bir cemaate güvenilmez! ·Dünya
yı yeTinde!ll oynaıtlari kuvıvetler baıkarsmız ki bir inkilap .·ile 
deıvrilımiş gitıni.ş, milyonlarca halkı esir eden kudretLer bir 
vatmiiŞ, bir yokmuş -diye dillerde destan olmuş; en korkunç 
saltanatlar ayıak.lar altında sü:rıünüyor; bitmez tü:ke:rımez zan
nolunan servetler bir an içinde ib.içe iniyor; dün bütün kainata 
mıeydıcın okuyan ihüıküı:rıetler, ceı;ı:ııi:ı:at1er bugün bütün kaill'atın 
ayıaldarı . altında çiğneniyor! . ~ . ·· '· 

.. :ı:Ju dıünyc,tda gıüvenilıeook, ;dıayanılaıcak, ihiç bir hadiıse . Üe, 
hiç bir inılglap ~h~ zerre kadar sarı~dmayacaık, mliteıesışir ol.ına
ya:çaık bir şey vıarsa o da Cena!bL flaıklkın inayet vıe merhaıne
tidir". Demeık Tanrının kapısından ·da yıürunü ıçerv:irenler, diğer 
kapılar giıbi onun da yüzlerine ·Kapanacağmı zann~denleır . hiç 
faı:;k1na varmaidıkları haJde Allalım ezeli ve eıbeıdf olan a.Z.ame~ 
tini inkar et'mriş ol~yorlar. J>ıekal~!. Dünyada bu kadar kor
kunç bir· sapıklık olaıbilir mi? 

*** 
Göl'Ü(YoJ1U!trl. ki ~latlanmızı:rı, kardeşlerimizin bir kısmı 

muıhteHf cepJ:ıerlerde, muhtelıif düŞlll1ıanlara karşı- İslamın :Şu eli
mizde ıkıalan son yurıdıunu müdafaa içıin canlarını veriyor, k:an
lannı ıdiöküyor. Haılb111ki o cephelevin ~rkasında. bulunanlardan 
bir ,kı:sa:nı da.ellerini kiollarını bağlamış, her tüvlü muvaffaki-



yetten ümidini kesmiş, hissiz hareketsiz en yaman, en acıklı 
aki:ootleri bekleyip duruyor. Zaten yeis bundan başka bir ne
tice veı.ınez .kil. Dikkat olunursa meyus olmak demek aıtalete, 
meskenere·, meşru bir şeıWil vermıek demektir. Ruha yeis deni· 
len o mel'un hastalık çöktü mü artıık vücu:tta hareket imkanı, 
say imkanı, mücahede imkanı kalmaz. İş o ze:hrin maneviya
tı sarsmasına, yürekıteki imanı sarsmasına meydan verm,emek
tedir. Evvela azim ile, sonra tevekkül ile memur olan Müslü,
manlar için yeis dediğimiz o müihJik afete kapılmak ınaazallah 
~ dinin, hemı dünyanın eldien gitmesine hadi olur ki böyle 
hir 'akibete hüsı:ıanı mühin deder. Felaketin bu derecesinden 
Cenabı Haık bu ümmeti meııhuıneyi siyanet buyursun -Amin! 

*** 

Ey Cerriaati Müslimin! Şimdi size Müslümanların azim ile, 
tevekkül ile memur olduğundan bahsettim. Evet . Cenabı Hak 
Resuli Muhteremine buyuruyor ki: «Fe'fu anh~m vesteg-fir le
hum ve şilvirhuın filemri feiza 'azemte feteve.kkel 'alalUıh := 

Onlann ·(yani ashabı kiramın) kusurlarını hoş gnr. Kendileri 
için mağfiret talebinde bulun, dünya işlerinde onlarla müşa
vere et. Bir kerre de azınettin mi artık Allaha dayan.» Bu hitap 
her ne kadar doğrudan doğruya Nehiyyi Ekrem SallalH'thü· 
aleyhi Vesellem Efendimize ise de bizlerin de ayni o emir ile 
mükellef · olduğumazda şüphe yoktur . 

.. AZim ne 'demektir? Azim bir işi başa çıkarabilmek için 
ona canla başla sarılmaya karar vermek demektir. Tevekkül 
ise· o işin husulü için mümkıÜI). olan esba:hın hepsini tedarik 
ettikten sonra Cenabı Hakka bel bağlamak, onun tevfikini 
eskgemiyeceğine yürekten inanmak, demektir. Tevekkülü biz 
Müslümanlar pek yanlış anlıyoruz. Bu hatamızı doğrultmak 
için geliniz yine Kitaıbullaıha müracat edelim. Allaıhu Zülcelal: 
[o:ınüminler· için indallah ecri azim vardır ki bir takımlan 
gelip.de,bunlara: "düşmanlarınız sizi mahviçin bütün kuvvet· 



terini toplanıışl~rdır,· onlardan korkuıtl.tz:'' dedikleri zaman; 
bu söz onlan korkutmak şöyle dursiın, Allaha, Allahın ,nUŞre• 
tine olan lınanlarını artınr da. "Allah bize kafidir, bi~ Oıia da~ 
yanırız. Ona bel ba~larız, O, ne güzel bel bağlanacak bir kadir 
dir" derler.] 

İşte Aleyhisselatü Vesselfun· Eıfendimizin. şerefi sohbetine 
nail· olan, adaıb ve ahlaıkı İslfuniyeyıi doğruda~ doğruya o Mür~ 
şidi Bkmelden öğrenen Ash.abı I(tiram efendilerimizin şu . ayeıti 
celile ile tasvir huyurulan hali, rtevekkülün en beliğ bir m,isa
lldir. Tedıbir biter, teveıkıkül başlar. Kul esbaıba t:eşebhüs ede
rek tıevfild, Allatlıtan bekıler. AllaJ:un da bu tevfikıi kendisinden 
diriğ eıtimiyeceğine ınutmain olarak ona göre azrtüb!den dön
mez, mesaisinde, mücahedatında kerrrıali hietanetle . Glevam 
eder, gider. ,-

Ye'se kapıLmayarak çalışan bir Müslüman için aşıl~aya· 
cak mani, vanlamayacak gaye meveuıt. değildir. Azırrıe, tevek
küle sarılmak sun~ le her matkısp t dde edilir, insanın çalış~ 
mak.la yükselemiyeceği ancak ikıi mertebe vardır: Bir:i Allaıhü 
Zülcelala has olan Tanrılık mertebesi, diğeri de Hatemül ~~ 
biyadan sonra kimseye veri1miyecek olan nübüvvet ıp.;e:rıtebe; 
sidir, bu_ iki mertebeden başka hiç bir mertebe yoktur ki ça
lışan bir Müslüman için ona varmak kabil olma~ın. . _ 

O halde ye'sin manası varmıdır? Çalışanlara, .All~h yo
lunda mücahede edenlere mev'ud olan nusreti istihfaıf mı ede
ceğiz? Allahın yardımına liyakat kazanmak _için· hiç. bir h.a're~ 
ket, hiç bir faaliyet göste:rımeyecek miyiz,?· Bir ~anlar A~n: 
yaya hakim iken bundan sonra ebediyen malıkurniyet aLtmda 
m,ı yaşayacağız? Zillet içinde, sefalet içinde, yumruk altında; 
hakaret altında sürünrnek de yaşamale mıdır? . 

Bas·tığın haki siyahtan tutma.aiçak nefsini; 
Sabit ol azıminde dehr1i bi sebatın rağnuna~ 
Hake yüz ısürmekle kaimse yer üstünde hayat, 
İhtiyar et altını hakin, hayatın rağmına. 



Ey Ceımıaatıi M:üslimin! İnayeti İlahiye kapıları kapanma
mıştır, henıüz açıktır; biziını için o kapılara doğrulmaktan baş· 
kaJ hir şey lazrm değil. Nusmt ııii2garları baş1arımızın üze~ 
I1inde esip duruyor; Allahın bu ezeli ve ebedi nefhasını tenef
füs etmekten başka bir haı:ıekete ·ihtiyaç yoık. Ne dur:uyorsl\l· 
nuz? Sizler böyle ye'se dalarsanız; «artJık islam için bir halas 
çaresi kalmamıştır, artık dinin son yurdu. olan bu ·topraklar 
da mutlaka bizim elimizden çıkacaktır.» diye kötürümler gibi 
elleri tk:ollarıbağlı durursanız halriımiz ne olur? Hiç düşünmÜ· 
yor musunuz? · 

Size bu kürsüden ecdadınızın kahramanlıklannı hıikaye 
edecek değilim. Çünkü ibreti maziden gösteı:ımektense .l1alden 
misaller . getirmek daha kestirme olacak. İşte Mar'' aş, v:e Ada· 
na havalİsindeki bir avuç kahraman dindaşımız bir senedir 
fransızların <toplanna göğüs geriyorlar. Etraftan ciddi bir im· 
dad alamadıkları, ehermrıiyetli bir yardım göreımedikleri hal· 
de düşmanın en müthiş silahlarlq. müsellah bulunan ordula
rına karşı duruyorlar. Yağmur .gibi yağan kurşunlar, yıldırım 
gibi inen gülleler bunların azınini sarsmıyor. islamı sonuna 
kadar müdafaa için vermiş oldukları ahde can kaygusu, ölüm 
korkusu gibi şe~lerin zerre kadar tesiri o~muyor. 

İşte evvela İngıj}izlerin, sonra Fransızların hücumuna gö' 
ğüs geren; bundan başıka İngiliz, Fransız silahlarile teslih edi· 
len Er'menilerin de türlü türlü mel'anetlerine, hiyanetlerine 
maruz kalan şu bir avuç Müslüman ye'se kapılınıadı. Azme sa· 
rıldı. Bulabildiği kuvvetle, s:ilahla mücahede meydanına atıldı. 
"Ve in:Qıe cundena lehumu'l-ğalibun" (*) huyuran Allahu· Zül
celalin vaadi ezelisine kalbinin bütün samirniyetile •inandı. Ya· 
ni tevekkülün bütün manasile Cenabı Hakka mütevıekkil ol· 
du. Bu sayededir ki o merv'ud olan nıus.~eıti kazandı. Allaihu Zül
celal «bizim pıeygamber olarak gönderdiğimiz kullarıımza şu 

, yolda bir vaadimiz sebk etıhiştir: Hiç şüphe yoktur ki nusre· 

(*) Muhakkak ki bizim ordularımız galib gelir. (Ö. R. Doğrul) 



217 

timize mazhar olacak olanlar ancak kendileridir. Ve muhak· 
kaktır ki galebe edecek olanlar ancak bizim ordularımızdır.>> 

Madem ,ki fisıebililJa.h mücahede meydanına aıülan ınü
min:lere Allaıhın nusreti mıeıv'uddur; madem ki Tanrı'nın ina 
yetinden, merhametinden ümidi keser1eık ye'se düşmek, küfür
den başka bir şey değildir; o haLde bu meskenetin, bu ye'sd.n, 
bu ataletin hiç :bir suretle tevili kalbil olur mu? Zaten yeır yü
zündeki yarım milyara yakın Müslümanın asırlandanıber1i esa
ret atinda inlemesıine bundan başka bir sebep aransa buluna
bilir mi? Dünyanm hangi tarafına gitseniz, akvamı islamiye
den hanıgis:iriin :ruıhunu, :ka~bini dinleserriz hep o mel'un ye.is 
hastalığı ille malul olduğunu giÖ·rürsünrüz. Ümmeti menhume
ye bu zaaıfı iman naısıl olmuş ta ınıÜstevli olİnuş? Nasıl olmuş 
ta bu kadar azım bir kiiıt1enin umıu:mu birden ıktötrüııümler gibi 
histen, hareketten mahrum kalmış? Biz ·şimdi hu .kiirsiiden 
onu tetkik edecek değiliz. Biz yalnız Müsli.iım:anlara çök!en ye'
s,in heır iki alemde büsranı cellbedece:k ibir fufiet oLduğunu bil· 
meyenlere. anlatarak Cemaati Muslimini böyle bir akıbetten 
tahzir edeceığiz; 

*** 
Ey Cemaaıti MüsHıınin! Ta alemi ervahta ikrar verdiğimiz 

bu dini mübin, izzet diniıdir, azarnet dini:dir, saadet dinidir. 
Zillet dini değildir, meskeneıt dini değildir, sefalet dini değil. 
dir. Kelimetullaıh'ı i'la iÇin dünyanın şarkına, garbına, şimali
ne, cenubuna koşan, önüne dikilrnek isteyen türlrü türlü engel
Ieıri, mez:aihimi y1kıp geçen ,eodadınızdan olsun sııkılmaz mısı
nız? O kaıhraman mrüıslümıanlar size dünyalar ıkadar va,si bir 
memleket, drünyala:rı titreten hir saltanaJtla tar,i!hler dolusu me
faıhir bımktılar. Y.a sizler eıvladınıza, ahfadınıza miraJs olarak 
aoaıba ne bırakıp gideceksiniz? Her kanş toprağında. binlere~ 
şehidin hissei şayiası bulunan namütenahi Müslüman yurt
larını e!limiz:den çrkara ç1ıkara bugün öyle bir hale ıge1dik ki 
artık maazallah yeni bir ric',aJtıe imıkfm yok! imkan olduğunu 



fari etSielk !ney dan yok! Önümüzdeki düşinıani sürüp çıkarınaze 
sak, arkam:ızda dini, imanı; ırzı, namusu, revladı, ayali harındı
racak bir karış yer kalmamıştır. Bunu hiç bir zaman hatırınız· 
dan çıkarmayımz. Anadolunun köyüne :kadar sokulmak iste· 
yen düşman maazallah bir az daha ilerleyecek olsa ne yapa· 
caıksınız, nereye gideceks:iniz? Kaçacak yer olmadığı için «ka· 
zaya nza» diyerek olduğunuz yerde kalacaksınız, öyle mi? He· 
nüz haldmiyetim,ize, istildalimize hatime çeıkilmemişken o 
mel'un, o vahşi düşmanlarm . eline geçen. yurtlarımızdaki din· 
daşlarımızın ne gibi muamele gördüklerini hiç mi işitmediniz? 
Ben buna imkan vermiyorum. Çünkü hatıra, hayale gelmez ca
navarlıklarla türlü türlü işkenoeler altında öldürülen biçare· 
lerin ferya:dı göklere kadar çıktı. Seller gib[ akan masum, kan· 
lannın aıksile ufuklar ~kıp kızıl kesildi. En katı yürekleri mer· 
hamete getiren o muhrik figanları, o acıklı eninleri sağırlar 
duydu. Siz duymadınız mı? Hülagünun Bağdat'ta, İspanyol
Iann Endülüs'te vücude getirdiği feci menazın andıran o vah· 
şeıt nümunelerini, o şe.iıaat leVIhalannı körler gördü. Siz gör
mediniz mi? Yanıbaşınızdaki din kardeşlerinizin mateınine, 
felaketine karşı bu dereceleıHe lakayıt kalmak, Allah için ol~ 
sun söyleyiniz, revayı Hak mıdır? «Müslümanların derdhıi ken
dine dert etmeyen müslüman değildir» diyen Peygamberin hu
zuruna acaba hangi yüzle çıkacaksımz? 

Geliniz, Allahın inayetinden ye' se düşmek sureti1e bilerek, 
bilmiyerek daldığımız dalalet girdabından silkinip çıkalım. Ce
nabı Hakkın kJudretine, azametine, vaadi ilahisinin hulf şaibe
sinden heraatine olan İmanımızı ıteodid ede,Jim barigahi mer; 

' . 1 

hametine. sığmalıın. Yüzlerce senedenberi ıkahnndan, celalin· 
den başka ıbir tecellisini görmediği için hiüsran bucaklarında 
kalan, haybet ve hırman karanlıkılannda bunalan şu dörtyüz 
milyon felatketzedeye a.rtık nuri cemalile tecelli etmesini Hak· 
tan niyaz edel<im. 



O nuru gönder, llahi, asırlar oldu, yeter! 
Bunaldı :inilleıtin afakı,. bir sabah ister. 
inayetinle halas et ki; dalga dalga zalam 
İçinde kaynamasın çarpını:p duran islam! 
Bu secdegaha kapanmış yanan yüı:ıekler için! 
Bütün soluklan feryad olan şu malışer için; 
Harimi Kaben için, en büyüık Kıitabın için; 
AvaHmindeki ayati bi hisabm için; 
Nasibi daimi hüsran kesilmiş ümmet iÇin; 
O bikes ümmete vaad ettriğin saadet için; 
Yegane ~~e m~hrem siraci sermed için; 
Resuli muhteremin, sevıgilin Muhammed için; 
Bir az ufuıkları gülsün cihanı islamın! 
Hududu yok mu bu bitmez, tükerrımez alaının? 
O, bir zamanlar, ilahi, zemine hakim i~en, 
Nedeınse git gide mahrum olunca azminden, 
Bsaretin ne kadar şekli varsa katlandı_ ... 
Vatanlannda garip oldu kendi evladı! 

O azmi sen vereceksin ki eyleshı, seyran, 
Soluk benizlel'e kan, inleyen göğüslere can. 
O ruhu ver "ki, ilahi, kıyam edip dinin, 
Zemine feyzini yaysın hayatı mazinin ... 

. Ve'elhaındü'llillahi' Rabbilalemin 
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Rumi (Mali) Takvim ile Miladi Takvim 
üzerinde kısa bir açıklama : 

Rumi (Mali) Takvim ile Miladı Takvim ara:sıııdaki gün, 
ay ve senebaşı farkları 2 nci Meşrutiyet devrinde ve Çihan 
Harbinin sonlarına doğru giderilmiştir. Kabul edilen bir ka-
nunla: . . 

Onüç günlük fark; 
iki takvim arasındaki 13 günlük farkın giderilmesi için: 

15 Şubat 1332 gününü (28 Şubat 1917~Ye tekabül eder) Takib
eden günün 16 Şubat 1332 sayılmayarak, (aradaki 13 gilnliik 
farkın giderilmesi için) 1 Mart 1333 sayılması kabul edilmiş
tir. 

iki aylık fark; 
iki takv~min yılbaşlarındaki iki aylık farklılığın giderilnıe

si için: 1333 senesinin son iki ayı ( 1 Martta başıladığina göre 
11 ve 12 nci ayları Kanunusani ve Şubat aylarıdır.) Yok sayı
larak 31 Kanunuevvel 1333'ü takibede,n günün 1 Kanunusani 
1334 sayılması kabul edilmiştir. 1 Kanunusani 1334'te 1 Ocak 
1918'e tekabül eıttiğinden bu tarihten itibaren her iki takvimin 
gün ay ve senebaşları tamamen birbirine uymuştur. · · 

Bazı mev'izelerde rasianacak ( ) parantez içindeki miladi 
takvim yılı bu bakımdan aynı tarihin miladı ifadesini de gös
terir. 

Cumhuriyet devrinde 2. Kanunuevvel 1341 de ( 1925) ka
bul edifen 698 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi: «1341 senesi Ka
nunuevvelinin 31 inci gününü takip eden gün 1926;senesi Ka
nunusanisinin 1 inci günüdür» hükmü ile Rumi (Malı) takvi
mi terkederken, pratik bakımdan yürürliikteki takvimin sade
ce yıl kısmı değişmiştir. Takvim ay gün ve yılbaşı yönünden 
bir değişiklik arzetmemiştir. 

SUAT ZÜHTÜ ÖZALP 



LÜGATÇE (*) 

A 

<\hadis-i münife - Yüksek hadis-
ler 

~hlaf - Art kuşaklar, ardallar, 
Akaid _;_ Akideler, inançlar 
Allalın alem - Allah en iyi bi-

lendir-. 
Alılde - Bulaşmış, bürünmüş 
Anilgiyap ~ Gıyabında, yoklu

ğunda, arkasından 

Aiısamim-ir-ruh- Tam ruh açık
lığı ile 

Ansamim-ül-kalp - Tam kalp 
açıklığı ile 

Ansar - Peygamberimize ve ar
kadaşlarına yardımda bulu
nan rınuslüman Medineli
ler 

B 

Bahir - Açık, parlak 
:Qakiyye-i ruh - Ruh artığı 
Bakiye-i şikar - Av artığı 
Bakiye-i vücut - Gövde artığı 
Ba's - Ölümden sonra diriliş 
Bid'at - Hz. Peygamberden son-

ra dine yapılan katkı 

Bikes :.._ Kımsesiz 
Bi'set '-- Bir peygamber göndere-

rek halkın dindııı :çağrılması 

Buhl - Hasislik 
Bülend ·- Yüksek, ali 
Bünyan-ı mersus - Tuğlaları bir· 

birine perçİnleşmiş duvar 

c 
Cavidani - Daimi, ebedi, sükrek· 

li . 

Cayi Kasem-Yemin yeri (Ko
nusu) 

Cihan-ı baki - Sonsuz bir hayat 
alemi, Sürekli (kalıcı) dün· 
ya 

Cilıanı Umran - Bayındırılmış 
(mamur) dünya 

Cuş - Kaynama, coşma 

D 

Dalal - Sapıkhk, doğru yoldan 
çıkmak (mec. Şaşırmak) 

Dareyn - Dünya ve· Alıiret, iki 
dünya 

Dasitan-ı izmihlıU - Çöküş des
tanları 

('') Bu lügatçenin hazırlanmasında değerli yardımlarını lütfeden, Yar· 
gıtay (1 inci sınıf) Hakimlerimizden (İlim·Bakımından İslamiyet) 

· . yazarı Sayın M. Zerrin Akgün'e halisane teşekkürlerimi sunarım. 
Lügatçe 1944 basımlı ciltte mevcut ö. R. Doğriıl'a ait dip not~ 

larından da faydalanılarak ve sözcüklerin,· çoğunlukla metinlerde 
kast edilen manaları ile yetinilerek düzenlenmiştir. Bu görüş so
nucu bazan kelimeler yerine iki kelimelik terkipler manalandırıl-

.. mıştır. 
M. Akif'in metinde -parantez içinde- manasını verdiği kelime

leri tekrar lügatçeye alınamağa çalıştık. 
(Suat Zühtü Özalp) 
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Dehşetengiz sayha - Dehşet ve
rici haykırış 

Desatiri ahlakiye - Ahlaki pren
. sipler 

Din-i Mübin - Apaçık din 
Diriğ etmemek - Esirgememek 

E 

Ebnayi .millet - Millet evlatları 
Ebrar- Özü sözü doğrular (ken

dilerinden- ziyade topluma 
-hizmet edenler) 

Ecir __..:. Sevap, bedel 
Edyan -:c- Dinler 
Efrad - Kişiler (Ferd'ler) 
Ekmel"i edyan - Dinlerin en ka-

mili, (yetk~ni) 

Erbabı inad - inatçılar 
Eshabı Kirarn - Hz. Peygambe

rin yüksek arkadaşları 
Eshab v.e Etba' - Hazreti pey

gamberin müslim dostları, 
taraftarları ve onlardan 
sonra gelen nesiller 

Eslaf - Atalar 
Evamiri ilahiye - Tanrısal buy

ruklar 

F 

Fadlı ilahi - Tanrısal erdem 
Felilh - Kurtulma 
Feyyazı k~rim - İlısanı çok ge-

niş çok, verimli olan 
Fıkdan ı Yokluk 
Fıtrat- Yaradilış 

Furkan - Hakkı batıldan ayıran 
· (Kur'anın isimlerinden bi
ri"dir) 

Fütür - Gevşeklik, yeis 

G 

Gayei v@hdet -'- Birlik ülküsü 

H 

Hadeın - Hizmet edici 
Haib - Mahrum, uğraşımı bo

şa giden 
Hakayık - Hakikatler (gerçek

ler) 
Hamd - Tanrıya, şükretmek 

(Tanrıya senada bulun· 
mak) 

Hanüman - Ev, hark, ocak 
llaremsaray - Mekkede maruf 

oian yer (Harem) 
Harim-i esrar - En gizli sırlar 
Hasep- Soy, ecdat yanında olan· 

şeref, ün 
Hasir - Zarara ziyana uğrayan 
Haşa - Tanrıyı küçük düşür

mekten azade kılmak anla
mına gelen ünlem 

Haşem - Bir kimseye-düşnianla
rına hışım gösterecek de
recede- bağlı olanlar 

Hatemül enbiya - Peygamber
lerin sonuncusu (Hz. Mu-

. hammed) 
Havas-Toplumda yüksek tabıı-

. ka (avamın karşıtı) 
Haybet --'- Mahrum, mP-yus ol

ma (Mahrumiuk) 
Hikmet-i beliga ..;_. Etkileyici ne· 

denler 
Hufre - Kazılmış, çukur 
Hulf - Verilen sözü yerine getir

memek 
Hiıruç -'- Çıkmak, çıkış . 
Huruş - Şamata, gürültü, coşma 

. Hüsnü ahlak - Güzel huy 
Hiicceti kahire - Su götürmez 

deiller eziei biirhanlar 
Hiisran - Zarar, ziyan, meyusi· 

yet 



Hüsnln:ı içtimai ,_ Sosyal zarar, 
soysal ziyan 

Hüsran-ı mübin - ··Apaçık büs
ran, katmerli ziyan 

ı 

Istırar Zorluk 

İ 

İbadullah - Allahın kulları 
İbram - Usanç getirecek kadar 

sürekli istekte bulunmak 
İğtinam - Ganimet olarak al

mak 
İğva~t - İğfaller, kandırmalar 
İlıtlyiac-ı Mübrim - Kesin ihti

yaç 
İlıvan-ı dinimiz - Din kardeşle-

rimiz · 
İkdam - Gayret ve sebat ile 
. çalışmak 
İktilıaıtı ·etmek - Zorlayıp geç-

rnek 
İ'la ·...:.. Yükseltmek 
İlhad - Sapık inanç 
İltikam - Yutmak, yutulmak 
İmtisal - Gereği gibi davran-

ma, alman emre uyarak 
davranma. 

İnayet - Özenerek iyilik etme 
İndennas - İnsanlar nezdinde 
İnlıitat - Arçalma 
İnkiraz - Varlığını kaybetmek 
İnkiyat - Boyun eğme 
intibalı - Uyanma 
İnzal - indirmek, İndirilmek 
İrşad - Doğru yol göstermek 
İstidlal - Delil getirmek 
istilıfaf edenıiyenler - Hor göre-

miyenler 
İstilıkar -, Hor görmek, horla

mak 
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İ stilzam İtap etmek, gerek-
rnek 

İşhad "'"'" Tanık getirmek 
İşrak - Doğmak 
İtnıinan - Sükun, emniyet 
İttıla - Haberdar olma, öğ-

renme· 
İzlal (İdlal - Sapıklığa düşür

mek, Sapıklığa düşürülmek 
İzmilıHH - Çökmek, yıkılmak 

K 
Kabail - Kabileler 
KabJel islam -'-- İslamiyetten ey, 

vel 
Kavli Celil - Büyük, etkileyici 

söz 
Kelammullah - Tanrı buyruğu 
Kerim-ü Uiyezal - İhsan ve yü

celiğin sonsuz olan (mak
sat Tanrıdır) 

Kıbleye teveccülıler - Yönelme
ler 

Kıtal - Toptan öldürme 
Kunut - Meyusiyet, ümitsizlik, 

ümit· ke.sme 
·L 

Lafız -- Söz 
Lalıak - Kudretsiz, kuvvetsiz 

güçsüz 
Layetegayyer - Asla değişmez 
Leiın - Çirkin, fena 
Levs - · Pislik 
Leyl-i gı1n - Gece rengi, karan

lık 

M 
Maaliyi İslaniye - İslam yük

sekiilieri 
Maarif-i iptidaiye - İlk öğretim 
Malizi Külfet - Baştan. başa 

(sırf) külfet1 zalur!et 
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Malikülmülk - Bütün bülkün 
sahibi 

Manii terakki - ilerlemeye en
gel 

Ma'reke - Savaş yapılacak yer 
Masiva - Gayrı olan şey, başka 

şey (Mesela: Masiva'ul· 
lah=Allahın gayrısı) 

Mazhar-ı istilısa.n - Övülerek be-
ğenilen 

Mazhariyet - Birşeyin görünrne
si, zuhur etmesı 

Mebguz - Sevilmemiş 

Medbul - Kendisine bir şey gir
miş olan 

MedlCıl - Delil getirilmiş şey, is
pat için öne sürülen şey 

Mehabet - Ululuk, büyüklük, 
hey b et 

Mehip - Ulu, büyük 
!\fel'abe . - Oyuncak 
Menhus - U ğursuz 
Merzuk - Rızıklanmış, doyurul

müş 

Meserret - Sevinç, esenlik 
Meskenet - Durgunluk, tenbel-

lik, hareketsizlik 
Mevdu - Verilmiş 

Mev'ud - Vaad olunmuş 
Meyyit- Ölü 
Mezellet - .Horluk, zelillik 
Muhacirin - İslamiyet uğruna 

Mekı<eden göç edenler 
Muhakkar ·- Kakarete uğramış, 

borlanmış 
Muhalled - Sürekli olarak otur

tulmuş, ölümsüz 
Muhasamata hatime - Düşman

lıklara son 
Muhtazar - Ölüme pek ziyade · 

yaklaşan 

Mukteda - Örnek 

Munkalip - Dönen, değişen 
Musap - Musibete uğramış 
Mutaffifler - Eksik tartanlar 
Muttasıl- Bitişik, kavuşan 

Muvahhit - Tanrının birliğine 

inanan, Tanrıyı birleyen 
Mübalatsızlık - Kayıtsızlık, gev

şeklik aldın* etmezlik 
Mübiıı - Açık ve vazılı 
Müekket - Tekid olunmuş tek

rarlanmış 
Müeyyet - Desteklenmiş, doğru

lanmış 

Müfessiri izam - Büyük müfes
sirler 

Mühlik - Helak eden, yok eden 
Mün'kad - İtaat eden, boyun 

e yen 
Münkati - Kesilmiş 
Müsabher - Gözü bağlanmış, el-

de edilmiş, itaate getirilmiş 
Müstehab - Güzel ve iyi 
Müştak - İstekli, arzulu 
Müteezzi - İncinen, eza duyan 
Mütehallik -· Ahlaklaşmış, ah-

laklanan 
Mütena'im - Nimet içinde bulu

narak rahat eden 

N 

Naçiz - Çok küçük, önemsiz 
Nagah - Birdenbire, ansızın 
Nasibe-i felah - Kurtuluş payı, 

Kurtuluş yolu 
Nasihlik- Nasihat eden 
Nasiye - Alın 

Nazm-ü Celil - Büyük, etkileyici 
sözler 

Nehyi ·iıahi - Yapılması, işlen. 
mesi Tanrı tarafından y;;ı. 

saklanmış, men edilmiş 
Nekal = Aı;ap, işkence 



· Nevahi - Yasaklar 
Nifak - İki yüzlülük, arayı aç

mak 
Nigehban- muhafız 

Nimeti uzama - En büyük ni
met 

Nisyan- Unutmak 

ö 
Ömrü cavidani - Ebedi hayat 

R 

Rahim - Esirgeyen, acıyan ba
ğışlayan 

Ra~ - Esirgeyen, koruyan, 
esirgemesi bol 

Rahmet - Esirgeme, merhamet, 
yağmur 

Rifk - Yumuşaklık, şiddetsizlik 
Runemun - Yüz gösterici, zu

hur eden 

s 
Sabah-ı malışer - Kıyamet sa

bahı 
Sabah-m hayr-i hürriyet - Hür

riyetin hayırlı sabahı 
Safh - Yüz çevirme, suç bağış

lama 
Safi! - Aşağı, alçak 
Sahabe-i Kirarn - Peygamberin 

arkadaşları 

Sahlr - Büyüler gibi etki yapan 
güzel 

Salah içinde - En güzel ve en 
temiz ahlak içinde 

Sanem - Heykel, put 
Satvet - Çökertici, iktidar, yıkı-

cı güçlülük 
Sayha - Haykırış, titreyiş 

Sebil-i hak - Hak yolu 
Sebkeden - İleri geçen 
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Saraya-yı fazıla - Yüksek, fazi
letli huylar 

Secayayı kerimesinin - Çok de
ğerli meziyetlerinin 

Seeiye-i mübarek e - Verimli. se
ci ye, mübarek 

Semahat - Cömertlik, geniş yü-
reklilik 

Sena - Medih, Övıne 
Selika- Soyulmuş, giderilmiş 

Seren cam - Başa gelen ders 
almacak olan 

Sermedi - Sürekli, daimi 
Sernigiın - Başaşağı tersine dön-

müş, talihsiz 
Seyf.,i lisan - dil kılıcı 
Seylabe ~ Sel, su 
Seyyie - Kötülük, suç, kötülül< 

karşılığı çekilen sıkıntı 
Sıyt-ı Şevketimiz - Kuvvet ve 

kudretimizin ünü 
Siyret-i Eshab - Peygamberin 

yürüyüşü, gidişi; arkadaşla

rının yolu 
Siyr-u filarz - Yeryüzünde gezip 

dolaş ın 
Sitre-i şerife-Kur'an-ı Kerim'in 

114 bölümünden her biri 
Suver-i medhuş - Ürkütücü· kı

lıklar, şekiller, görüntüler 
Suver-i zamaniye - Zaman ve 

mekan içinde yaşamanın 

zihinde bıraktığı suretler 

ş 

Şedaid - Belalar, musibetler 
Şehanıet- Yürüklilik, korkmaz-

lık 
Şekil-i salibi - Asıl doğru şekli 
Şenaat - Çirkin. bir kötülük 
Şeni - Çirkin, kötü 
Şiaı: - Adet, alarnet 
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Şikak - Anlaşmazlık, uyuşmaz· 

lık, bozuşma 
Şiraze - Bağ, ölçü 
Şirk - Tanrıya eş koşmak 

Şiiun-i k~Hnat - Acunda olup bi-
tenler 

T 
Taat ~ Tanrının buyruklarını 

yerine getırmek 
Tahkik-i haber - Verilen bilgi

yi incelemek 
Tamik-i nazar - Görüşü derin-

leş~irmek 

Tasadduk - Sadaka vermek 
Tatbir - Temizlemek 
Tay edebilmek - Uçar gibi sür'

atle geçebilmek 
Tazim - Büyüklemek, ululamak 
Teaınınüro etmeyen- Yayılma

mış bulunan 
Teavünler - Yardımlaşmalar 

Tedenniye - Gerilerneğe ve al
çalmağa 

Tefrika - Ayrılık 

Tekalifi diniye - Dini mükellefi 
yetler 

Tekfir - Katirliğine hükmetmek 
Tekrim - Büyültmek 
Telif olunamaz - Uygun düşü

rülemez 
Tenkil - Başkasına korku vere

cek i b ret olacak· şekilde 
muamele 

Terzil - Rezil etmek, aşağılat
mak 

Teşeddüt içinde - Dağınıklık 
içinde 

Tetkiki haber - Verilen Bilgiyi 
incelemek 

Tevhid - Birlik (Allahın bir
liği) 

Tuğyanı mebhut - Taşkın ve· 
şaşkın 

u 
Uhuvvet, Vahdet - Kardeşlik ve 

birlik 
Ukba- Alıret 

Ukde-i hanr - Gönül düğümü 
Ulunı-u nafia - müsbet ilimler, 

yararlı fenler 
ü 

Ülfet - Yakııılık, dostluk 
Ümmel müıninin - Müminlerin 

validesi 
Üslubu imtinan- Minnet ve şük

ran ifade eden üslup ile 

V 
Vacibul vücud - Ceneb-ı Hak 

(Allah) 
Vaidi İlahi - Tanrının tehdidi 
Varid - Gelen 
Vazifei risalet . - Peygamberlik 

vazifesi, irşad vazifesi 
Vediatullah - Allahın emaneti 
Velvelei hayal: - Hayat gürül

tüsü 
y 

Yevmi hesab-Hesap günü 
z 

Zatı akdes - En mukaddes zat 
Zekkiye (ze!dyye) ..,.. Temiz, ha

lis 
Zevki lahuti - Madde üstü ve 

ruhani zevk 
Zerrei mevcud - Varlık zerresi 
Zi-ruh - Canlı 
Zühd - Dünyaya rağbet göster

ınemek perhizkarlık 
Zülcelal - Sonsuz büyüklüğe sa; · 

hib olan 



İÇİNDEKİLER 

Sunarken 

BİRİNCİ KISIM 

AYETLER 

Sayfa 

3 

N~ 6 

1 - İNŞİRAH SÜRESİ (XCIV) 7 

2 ~ ASR SÜRESİ (C III) 11 

3 - FETiH Suresinden (XLVIÜ) -Ayet: 28 28 

4 - HUCUMT Suresinden (XLIX) -Ayet: 13 30 

5 - ABESE Suresinden (LXXX) -Ayet: 1-10 33 

6 - ŞU ARA Suresinden (XXVI) - Ayet : 224- 227 36 

7 - ENFAL Suresinden (VIII) -Ayet: 24 39 

8 - NİSA Suresinden (IV) - Ayet : 58 42 

9 -,- NAHL Suresinden (XVI) -Ayet: 125 45 

10 -:- FUSSİLET Suresinden (XLI) - Ayet : 34 49 
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Sayfa 

11 - MÜ'MİN Suresinden (XL) - Ayet : 21 • Sl 

12 - BAKARA Suresinden (II)- Ayet: 170 S4 

13 - YÜSUF Suresinden (XII) -Ayet: lOS S7 

14 - A'RAF Suresinden (VII) -Ayet: 30 S9 

lS - DUHA SÜRESİ (XCIII) 62 

16 - NAZİAT Suresinden (LXXIX) -Ayet: 42-46 67 

17 - MUTAFFİFİN Suresinden (LXXXIII) - Ayet: 1-6 70 

18- KEVSER SÜRESİ (CVIII) 72 

19 - TAHA Suresinden (XX) - Ayet: 43- 44 7S 

20 - ANKEBÜT Suresinden (XXIX)- Ayet : 69 77 

21 - HUCURAT Suresinden (XLIX) -Ayet: 10 80 

22 - ENFAL Suresinden (VIII) -Ayet: 46 82 

23 - SAF Suresinden (LXI) --,- Ayet : 2 - 4 8S 

24 - RA'D Suresinden (XIII) -Ayet: U 88 

2S - AL-İ İMRAN Suresinden (III) -Ayet: 103 91 

26 - ENFALSuresinden (VIII)- Ayet: 2S 94 

27 - MÜCADELE Suresinden (LVIII) - Ayet: 20-21 97 
'· 

28 - AL-İ İMRAN Suresinden (III) . .,...- Ayet: 200 100 

29 - HACC Suresinden (XXII) - Ayet : 4S - 46 104 

30 - HİCR Süresinden (XV) - Ayet : 9 107 

31 - AL-İ İMRAN Suresinden (III) -,.- Ayet : 1S9 110 

32 - BAKARA Sılresinden (II) - Ayet : 1S4 113 



229 

İKİNCİ KlSlM 

M E V ' İ z' E L E R 

Sayfa 

BA~KAN HARBiNDE : 

Not 118· 

Mev'ize: 1 

MAiDE SÜRESİ (V) Ayet : 105 (Bir kısmı) 119 

Mev'ize: 2 

BAYAZIT KÜRSÜSÜNDE 
30/K.Evvel/1328 (12/K.Sani/1913) Pazar günü 
ENFAL SÜRESİ, (VIII) Ayet : 24- 25 123 

Mev'ize: 3 

FAT İ H CA M İ İ Ş. ER İ F İ N D E 
25/ K.Sani/1328 (7/Şubat/1913) Cuma günü 
AL-İ iMRAN SÜRESİ (III) Ayet : 26 130 

Mev'ize: 4 

SÜLEYMANiYE KÜRSÜSÜNDE 
7.Şubat.1328 (20.Şubat.1913) 
ANKEBÜT SÜRESİ (XXIX) Ayet : 69 

MİLLİ MÜCADELEDE : 

Mev'ize: S 

BALIKESİR'DE ZAGANOS PAŞA CAMİİŞERİFİNDE 
6/Şubat/1336 (1920) Cuma günü 

147 

ALA İMRAN SÜRESİ (III) Ayet: 103 (Bir kısmı) 155 
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Sayfa 

Mev'ize: 6 

«N A S R U L L A H» K Ü R S Ü S Ü N D E N 
Türk Milletine hitap 
Kastamonu 19/Teşrinisani/1336 (1920) Cuma günü 
AL-İ İMAAN SÜRESİ (III) Ayet : 118 168 

BÜYÜK VAAZ'la ilgili bazı belgeler ' 196 

Mev'ize: 7 

KASTAMONU KAZALARlNDA 
10/Kanunuevvel/1336 (1920) Cuma günü 
Hadisi Şerif 

Mev'ize: 8 

KASTAMONU KAZALARlNDA 
28/Mart/1337 (1921) Cuma günü 

198 

YÜSUF SÜRESİ (XII) Ayet : 87 210 
HİCR SÜRESİ (XV) Ayet: 56 211 
ZÜMER SÜRESİ (XXXIX) Ayet: 53 211 
FUSSİLET SÜRESİ (XLI) Ayet: 49 212 

EKLER KlSMI 

Rumi (Mali) Takvim ile Miladi Takvim üzerinde 
açıklama 220 

L Ü G AT ÇE 221 
. '· 

İ Ç İ N D E K İ L E R 227 

SÜRE ADI ALFABE Sırası ile FİHRİST 231 
SÜRE (KUR'AN-1 KERİM) Sıra No. su FİHRİST'i 235 

Birinci baskı tamamlanırken 238 

DA GIT I M 239 



Bu kitapta mevcut 

SÜRELERİN ADLARlNI, Açıklan~ AYETLERİNİ 

Kitapta bulunduklan · SAYFALARI Gösterir 

ALFABE SIRASI ile Düzenlenmiş 

F.İHRİST 
\ __ / 

SÜRENiN: Açıklanan. AYET'İN 

Kur'an-ı Kerim'deki Sürenin Kaçıncı Kitaptaki 

ADI: Sıra No: AYET'i Olduğu Sayfa No: 
----------

ABESE 80 ı. 10 33 

AL-İ İMRAN 3 26 130 

AL-İ iMRAN 3 103 91, 1.55 

AL-İ iMRAN 3 118 168 

AL-İ İMRAN 3 159 110 

AL-İ iMRAN 3 200 100 
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ALFABE SIRASI ile Düzenlenmiş FİHRİST (devamı) 

SÜRENİN: AÇıklanan AYET'İN 

Kur'an-ı Kerim'deki Sürenin Kaçıncı Kitap~aki 

ADI: Sıra No: AYET'i Olduğu Sayfa, No: 

ANKEBÜT 29 69 77,147 

A'RAF 7 30 59 

ASR 103 1-3 ll 
(Sürenin tümü) 

BAKARA 2 154 113 

BAKARA 2 170 54 

DUHA · 93 ı. ll 62 
(Sürenin tümü) 

ENFAL 8 24 39, 123 

ENFAL 8 25 94, 123 . 
' 

ENFAL 8 46 82 

FETİH · 48 28 28 

FUSSİLET 41 34 49 
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ALFABE SIRASI ile Düzenlenmiş FİHRİST (devamı) 

S Ü R E N İ N.: Açıklanan AYET'İN 

Kur'an-ı Kerim'deki 
ADI : Sıra No : 

. FUSSİLET 41 

HACC 22 

HİRC 15 

HİRC 15 

HUCURAT 49 

HUCURAT 49 

İNŞİRAH 94 
(Sılrenin tümü) 

KEVSER 
(Sılrenin tümü) 

MAİDE 

MUTAFFİFİN 

108 

5 

83 

Sürenin Kaçıncı Kitaptaki 
AYET'i Olduğu Sayfa No: 

49 212 

45, 46 104 

9 107 

56 211 

10 80 

13 30 

1-ö 7 

1-~ 72 

lOS 119 

1. 6 70 



234 

ALFABE SIRASI ile Düzenlenmiş FİHRİST (devamı) 

SÜRENiN: Açıklanan AYET'İN 

Kur'an-ı Kerim'deki Surenin Kaçıncı Kitaptaki 
ADI: Sıra No: AYET'i Olduğu Sayfa No: 

MÜCADELE 58 20, 21 97 

MÜ'MİN 40 21 sı 

NAHL 16 125 45 

NAZİAT 79 42-46. 67 

NİSA 4 58 42 

RA'D 13 ll 88 

SAF 61 2-4 85 

ŞU ARA 26 224-227 36 

TAHA 20 43, 44 75 
'· 

YÜSUF 12 87 210 

YÜSUF 12 105 57 

ZÜMER 39 53 211 



Bu kitapta mevcut 

SÜRELERİN KUR'AN-I KERİM'D'EKİ SIRALARINI 

Açıklanan AYETLERİNİ 

Kitapta · bulunduklan SAYFALARI Gösterir 

SÜRE SIRA No. su ile Düzenlenmiş 

FİHRİST 

!)ÜRENİN: Açıkl~nan AYET'İN 
Sıra No: ADI: Sıra No: Kitap Sayfa No : 

2 BAKARA 154 113 

2 BAKARA 170 54 

3 AL-İ İMRAN 26 130 

3 AL-İ İMRAN 103 91, 155 

3 AL-İ İMRAN 118 168 

3 AL-İ İMRAN 159 110 

3 AL-İ İMRAN 200 100 

4 NİSA 58 42 
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SÜRE SIRA No. su ile Düzenlenmiş FİHRİST (devamı) 

S UR E N İ N~ Açıklanan AYET'İN 

Sıra No: ADI~ Sıra- No: Kitap Sayfa No : 

s MAiDE ıos- 119 

7 A'RAF 30 59 

8 ENFAL 24 39, ı23 

8 ENFAL 25 94, ı23 

8 ENFAL 46 82 

ı2 YÜSUF 87 210 

ı2 YÜSUF lOS 57 

13 RA'D ll 88 

ıs HİCR ~ 107 

ıs HİCR 56 211 

ı6 NAHL 12S 4S 

20 lAHA 43,44 7S 

22 HACC 4S,46 ıo4 

26 ŞU ARA 224-227 36 

29 ANKEBÜT 69 77, 147 
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SÜRE SIRA No. su ile Düzenlenmiş FİHRİST (devamı) 

SÜREN İN: Açıklanan AYET'İN 

~ıra No: ADI: Sıra No: Kitap Sayfa No : 

.39 ZÜMER 53 211 

40 MÜ'MİN 21 sı 

41 FUSSİLET 34 49 

41 FUSSİLET 49 212 

48 FET İH 28 28 

4~ HUCURAT 10 80 

49 HUCURAT 13 30 

58 MÜCADELE 20,21 97 

61 SAF 2-4 85 

79 NAZiAT 42 -·46 67 

80 ABESE 1 -10 33 

83 MUTAFFİFİN 1-6 70 

93 DUHA (Tümü).· 1-11 62 

94 İNŞİRAH (Tümü) 1-8 7 

103 ASR (Tümü) 1-3 11 

108 KEVSER (Tümü) 1-3 72 



Birinci Baskı Tamamlanırken : 

Mevzuun ihtişamı ve yazarının İlıtirarnı önünde elden gelen gayreti 
değerli yardımcılarımla birlikte esirgemediğimiz halde, maalesef klişe
lerde 1 - 2 nokta silinmesi, tartipte birkaç harf hatası ve imiada bazı 
bölümler arasında birlik gözden kaçmıştır. 

Kolayca anlaşılan bu hatalar için yanlış - doğru cetveli eklemedim. 
Okuyucunun dikkatine ve bağışlamasına iltica ederim. 

Kapak kompozisyonumuzu son anlarda ele alıp derin ve ince gö
rüşü ile bezeyen genç ümitlerimizden Behiç SÜMEN'e sevgi dolu te
şekkürler. 

Kitabın uzun süre devam eden baskısı sırasında elden gelen dikkat 
ve yardımı esirgemeyen EGEMEN KLİŞE müessesesine, SEVİNÇ 
MATBAASININ güleç yüzlü sahibi Bahri BAKAN'la değerli uzmanı 

Remzi YANANGÖNÜL'e ve matbaanın bütün çalışkan elemaniarına te
şekkür ederim. 
Bütün alemierin RABBİ ULU TANRI sonsuz minnet ve. ŞÜKRAN SANA. 

SUAT ZÜHTÜ ÖZALP 



DAGITIM: 

1 - Kitap bütün yurtta kitapçılarla kitab evlerine peyder
pey gönderilmektedir. Aranması; delalet etmek isteyen kitapçı: 
ların bilgi istemeleri, rica olunur. 

2 - ANKARA'da : 
(Anafartalar P. Kutusu: 22. Ankara) veya: 
(Anafartalar Cad. Vakıf İşhanı 119-120 S. Z. ö. Ankara) 

adreslerine mektupla, veya : 
(Ankara Tel : ll 2155 e) not ettirllerck, adres ve miktar 

bildirilirse ÖDEMELİ GÖNDERİLİR. 
Ödemeli göndermelerde 15 T.L. na posta gideri veya başkaca 

masraf eklenmez. Giderler tarafımızdan ödenir. 
(Kitabevleri'nin iskontoları tabiidir) 

3 - İSTANBUL'da: 

Bütün kitabevlerine tevzi edilmektedir. Ayrıca: (Sirkeci, 
YALIKÖŞKÜ Cad. MÜHÜRDARZADE Han Kat: 3, No: 327 İst.) 
adresinden toptan veya tek tek temin edilebilir. Bu adrese mek
tupla, veya (İst.: Tel: 22 08 98'e) not ettirerek adres ve miktar 
bildirildiği takdirde yukardaki (2 nci maddedeki) şartlarla 

ÖDEMELi gönderilir. 

4 - DiGER YERLER'de : 
Yukardaki imkanlardan başka; 
Mahalli ZİRAAT BANKASI ŞUBESi delaletile, 
EMNiYET SANDIGI ANKARA ŞUBESi 20946-0 hesaba 

veya 
EMNiYET SANDIGI Ank. YENİŞEHİR ŞUBESi 723- 7 

hesaba 
- S. Z. ÖZALP adına 15 TL. gönderildiği takdirde 
Gönderen'in BANKAYA BİLDİRECEGİ ADRESiNE 

- başkaca mektupla veya sair bir bildirime hacet kalmaksızın . 
kitap teaahhütlü olarak postalanır, durum mektupla teyid edilir. 
Bankaya adresierin doğru, açık ve tam bildirilmesi rica olunur. 

SUAT ZÜHTÜ ÖZALP 




