


II



Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz

İSTİKLÂL MARŞI 
ve 

MEHMET AKİF ERSOY
Belgeler



Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz
İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET AKİF ERSOY

Belgeler

YAYIN SAHİBİ
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Adına Yayımlayan
Mehmet Ali KUMBUZOĞLU

TBMM Genel Sekreteri

Yayın Koordinatörü
Prof. Dr. Abdulhakim KOÇİN

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı

Yayın Editörleri
Ahmet BALIBEY

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Ömer KESİKBAŞ

Osmanlıca Çeviri Birim Sorumlusu

Çeviri Hizmetleri
Kerim AKAR

Hanefi ERKUL
Eyüp ERTÜREN

Sebile YILDIZ AYBAK
Ayfer COŞKUN TÖREN

Özgür YAYDEMİR

Grafik Tasarım
Uğur SAÇI

ISBN: 978-605-2089-30-9

Ankara - 2021



Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz

İSTİKLÂL MARŞI 
ve 

MEHMET AKİF ERSOY
Belgeler





Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, 
2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı ilan edildiğine dair metni imzalarken



VIII

2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı ilan edildiğine dair, TBMM’de grubu bulunan partiler 
tarafından imzalanan mutabakat metni



IX



X



XI

Pazartesi
11 Receb 1339
21 Mart 337
Tarih-i te’sisi
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CERÎDE-İ RESMİYE

Abone Şeraiti
100 nüshası 250 kuruş

Elli “125”
Beher nüshası 100 paradır.

İSTİKLÂL MARŞI

1
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

2
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl..
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
 3
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir uracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
 4
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?
 5
Arkadaş yurduma alçakları uğratma, sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın.
Kim bilir belki, yarın; belki yarından da yakın.

6
Bastığın yerleri “toprak?” diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun. İncitme, yazıktır, atanı; 
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

7
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

8
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şahâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

9
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım,

10
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl. 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Mehmed ÂkifKabul tarihi: 12 Mart 337 / İctima 6 / Celse 2
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TAKDİM

İstiklal Marşı, devletimizi yıkmak ve vatan topraklarını işgal etmek isteyen emperyalist dev-
letlere karşı başlatılan millî mücadele döneminde yazılmış ve 12 Mart 1921’de millet egemen-
liğinin temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde okunup “Milli Marş” olarak kabul edilmiş bir 
istiklâl ve istikbâl bildirisidir. Bu itibarla bir millî mutabakat metni ve “Milli Marş” olarak kabul 
edildiği günden beri bütün vatandaşlarımız tarafından ezberlenmiş, resmi ve gayr-i resmi olarak 
düzenlenen merasimlerde ayakta saygıyla okunmuş ve sonsuza kadar da okunmaya devam ede-
cektir. 

İstiklal Marşı’nın Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş” olarak kabul edilişinin 100. yılı 
münasebetiyle Meclis’te grubu bulunan bütün partiler tarafından 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” 
olarak kabul edilmiş olması, milletin bu yüz yıllık mutabakatı aynı kararlılıkla sürdürdüğünü, 
İstiklal Marşı’na olan derin saygısını büyük bir heyecanla muhafaza ettiğini gösterir. 

Bugün bu millî birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya her zamankinden çok daha fazla ihti-
yacımız vardır. Allah bu millete, sözünü ettiğimiz bu millî mutabakat metninin yazıldığı günleri 
bir daha yaşatmasın ve sırların anahtarlarını dillerinin altında saklı tutan şairlerimize bir daha 
böyle bir marş yazdırmasın. Ama o zamanki mücadele azmimizi, haksızlıklara ve emperyalizme 
karşı dik duruşumuzdaki kararlılığımızı, cesaretimizi, birlik ve beraberliğimizi,  kardeşliğimizi 
daima muhafaza eylesin. 

Milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve o mücadelenin ruh ve heyecanını en 
iyi şekilde yansıtan İstiklal Marşı’mız, vatan topraklarının emperyalistler tarafından işgal edildiği 
bir dönemde milletin üzerine bir kâbus gibi çöken karamsarlığı ve korkuyu dağıtmış; içindeki 
bağımsızlık duygusunu ve mücadele azmini arttırarak zafere ulaşmanın yolunu açmıştır. Bu ba-
kımdan İstiklal Marşı’mız; millî mücadelemiz, birlik ve beraberliğimiz, istiklâl ve istikbâlimiz 
için son derecede önemli ve kıymetlidir. 

İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy da millî mücadele döneminde yazıları, şiirleri 
ve vaazlarıyla halkın moral ve motivasyonunu yükselten ve halkı emperyalizm, kavmiyetçilik, 
tembellik, cehalet, yoksulluk, inançsızlık, ahlâksızlık ve haksızlık gibi konulara karşı bilinçlen-
dirmeye çalışan idealist bir vatansever, mahir bir muharrir, ince ruhlu bir şair, samimi bir Müslü-
man ve bir milli mücadele kahramanıdır. 

Bu yüzden İstiklal Marşı’mız ve Mehmet Âkif Ersoy üzerine bugüne kadar pek çok makale 
ve kitap yazılmıştır. Ancak bu konuda daha pek çok bilimsel araştırmanın yapılması, pek çok kita-
bın yazılması, İstiklal Marşı’nın mahiyetini, tarihi önemini ve yazıldığı dönemin şartlarını ortaya 
koyan orijinal belgelerin yayımlanması gerekir. 



XX

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığımız tarafından İstiklal Marşı’mızın kabulünün 
100. yılı münasebetiyle hazırlanan elinizdeki bu kitapta İstiklal Marşı ve şairi Mehmet Âkif Ersoy 
ile ilgili bir kısmı ilk kez yayımlanan pek çok orijinal belgeye yer verilmiştir. Bu haliyle basılıp 
araştırmacıların hizmetine sunulan bu eser, İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili yapıla-
cak bilimsel çalışmalarda güvenle kullanılabilecek önemli bir kaynak teşkil edecektir. Ayrıca bu 
eser millî mücadele döneminde yaşanan bazı önemli olaylara da ışık tutacaktır. 

İstiklal Marşı’mız ve şairi Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak yayımlanan bu belgelerin tes-
piti, temini, Osmanlıca belgelerin çevirilerinin yapılması ve nihayetinde bir kitap olarak basılması 
şüphesiz büyük bir emek mahsulüdür. Bu sebeple Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı 
başta olmak üzere bu yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, kitabın faydalı 
olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı
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GİRİŞ

Tarihi kaynaklara baktığımızda, eski uygarlıklardan günümüze kadar, devlet olarak varlık 
gösteren hemen her milletin millî marşlarının olduğunu görürüz. Genel anlamda savaş sırasında 
düşmanı ürkütmek amacıyla terennüm edilen ya da yazılan bu marşlar aynı zamanda ait oldukları 
milletlerin gücünü ve devletlerinin bağımsızlığını simgelerler.  

İstiklâl Marşımız ise 20. yüzyılın başından itibaren Osmanlı devletini yıkmaya, vatan toprak-
larını işgal etmeye çalışan ve milletimizin bağımsızlığına kast eden emperyalistlere karşı koymak, 
memleketi kara bir bulut gibi saran ve milletin üzerine bir kâbus gibi çöken ürkeklik ve korkaklığı 
bertaraf etmek, ardından acılar ve yıkıntılar bırakan I. Dünya Savaşından sonra Anadolu’da ye-
niden başlayan millî mücadele azmini diri tutmak amacıyla yazılmıştır. Bu itibarla Mehmet Âkif 
Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, Anadolu’da yaşayan her insanın iradesiyle kabul edilmiş 
bir millî mutabakat metnidir. Bu metin yazıldıktan hemen sonra milletin iradesini temsil eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilmiştir. 

Bir ölüm kalım mücadelesinin destanı olan ve ilhamını şehitlerin kanından alan İstiklâl Mar-
şının mahiyetini anlayabilmek için yazıldığı dönemin şartlarını, 700 yıl boyunca dünyaya hük-
mettikten sonra tarihe karışan Osmanlı devletinin dağılma sürecini, I. Dünya Savaşının ardında 
bıraktığı nice büyük acıları, yıkıntıları, ölümleri, zulümleri, haksızlık ve vefasızlıkları bilmek 
gerekir. İstiklâl Marşımızın şairi olan Mehmet Âkif Ersoy, bu süreçte yaşanan bütün hadiselerin 
canlı bir tanığı; dönemin vatanperver ve vefakâr bir aydını; cesur ve mahir bir muharriri; özgürlü-
ğüne düşkün, dertli, kederli, duygulu bir sanatkârı; ince ruhlu ve vefalı bir şairidir. 

Doğum yeri olan İstanbul’da tahsilini bitirdikten sonra görev icabı Rumeli’de, Arnavutluk’ta, 
Anadolu’da ve Arabistan’da kalmış; I. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’daki Müslüman esirlerle 
iletişim kurmak için Almanya’nın daveti üzerine Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Berlin’e ve yine 
aynı teşkilat tarafından Mecid’e görevli olarak gönderilmiştir. Mehmet Âkif bu vesilelerle Şark 
ve Garbı iyi tektik etmiş; Müslüman Şark’ın yoksulluk, fakirlik, cehalet ve tefrikadan dolayı ya-
şadığı sıkıntıların acısını yüreğinde hissetmiş; Hıristiyan Garb’ın hilelerini, sahtekârlığını, ikiyüz-
lülüğünü ve şımarıklığını yakından görmüştür. Bu yüzden vaaz ve konferanslarında, şiir ve nesir-
lerinde gördüğü bu manzaraları mukayese ederek çarpıcı bir şekilde tasvir etmiş; Müslümanların 
cahillik ve fakirlikten kurtulmaları, emperyalistlere karşı birlik olup vatanlarını savunmaları, her 
hâlükârda namus ve haysiyetlerini korumaları, özgürlüklerine sahip çıkıp esir ve zelil olmamaları 
için var gücüyle çalışmıştır. 

Onun, İstiklâl Marşının yanı sıra özellikle Karesi Zağanos Paşa Camii ve Kastamonu Nas-
rullah Camii’ndeki vaazları, “Çanakkale Şehitlerine” ve “Bülbül” başlıklı şiirleri ve Sebilürreşad 
gazetesindeki yazıları, millî mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli bir etki bırakmıştır. Bu 
sebeple millî mücadelenin eşsiz kahramanı olan Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı ile ilgili 
olarak bugüne kadar pek çok kitap ve bilimsel makale yazılmıştır. Aynı şekilde Mehmet Âkif 
Ersoy’un eserlerinin tamamı yayımlanmış ve her bir eseri pek çok kez basılmıştır. Ne var ki bü-
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tün bu çalışmalara rağmen onun gerçek sanatkâr kişiliğini, millî mücadeledeki yerini, yaşadığı 
dönemin şartlarını, aile hayatını, yaşam biçimini ortaya koyabilecek yeni bilimsel çalışmalara, bu 
konularda kenarda köşede kalmış orijinal belgelerin yayımlanmasına ihtiyaç vardır. 

Elinizdeki bu kitabın yayımlanma amacı bu tür konularda yapılacak yeni çalışmalara veri 
sağlamak, özellikle şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış ya da çok az araştırmacı tarafından in-
celenebilmiş belgeleri yayımlayarak araştırmacıların güvenle kullanabilecekleri bir metin ortaya 
koymaktır.  

Bundan hareketle yaptığımız çalışmanın başında, tarihi bir anı yansıtması sebebiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, 2021 yılının İstiklâl Marşı yılı 
ilan edildiğine dair metni imzalarken çekilmiş fotoğrafına yer verdik. Daha sonra 2021 yılının 
İstiklâl Marşı yılı ilan edildiğine dair beş parti tarafından imzalanan mutabakat metni ile İstiklâl 
Marşı’nın Ceride-i Resmîye’de basılan nüshasını yayımladık. Bu metinlerden sonra Takdim ve 
Giriş bölümlerine yer verdik. 

Elinizde bulunan “Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İstiklâl Marşı ve Meh-
met Âkif Ersoy / Belgeler” adlı kitap kapsamında yaptığımız diğer çalışmaları da üç bölüm ha-
linde sunduk. 

I. Bölüm’de, “İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy” alt başlığında şairin tercüme-i hâli-
ni, Burdur milletvekili seçilmesi için Mustafa Kemal Paşa’nın gönderdiği yazıyı, mazbataları-
nı, nüfus tezkeresini, TBMM arşivindeki özlük dosyasında çıkan bazı belgeleri, Ankara İstiklâl 
Mahkemesinde yargılanan damadı Ömer Rıza Doğrul’un TBMM arşivindeki dosyasında çıkan 
bazı mektuplarını, Mehmet Âkif Ersoy’un yaptığı seyahatlere ilişkin bazı yazışmaları, Dâhiliye 
Vekâleti tarafından hakkında yapılan tahkikat ve takibatla ilgili bazı yazışmalara ilişkin belgeleri, 
vefatına ve defnine dair yazışmaları,  vefatından sonra kendisi hakkında yapılan anma toplantılar-
la ilgili takibat yazılarını, hayatta iken yayımlanan kitaplarının kapak resimlerini, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde milletvekili olarak yaptığı konuşmalarının metinlerini, millî mücadele dönemi 
ve öncesinde vatanın savunması için verdiği mücadeleyi gösteren örnek iki makalesini, iki va-
azını ve iki şiirini, Kur’an-ı Kerim tercümesini yapması için  o dönemin Diyanet İşleri Başkanı 
Ahmet Hamdi Bey’in Beyoğlu Noterliğinde kendisi ile yaptığı mukavele metnini yayımladık.

II. Bölüm’de, “İstiklâl Marşının Yazılış Süreci ve Kabulü” alt başlığında, Hakimiyet-i Milli-
ye gazetesinde “millî marş” için verilen ilan metnine, İstiklâl Marşı ile ilgili TBMM Genel Kurulu 
tutanaklarına, İstiklâl Marşı’nın “millî marş” olarak kabul edildiğine dair 108 numaralı karar met-
nine, Mustafa Kemal ve Heyet-i Umumîye’nin kabul ettiği İstiklâl Marşının  tasdikli suretinin ek 
olarak verildiğini ve Mecliste kabul edildiğinin tüm vekillere yazıldığını bildiren yazıya, 12 Mart 
1921 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen İstiklâl Marşı metnine, marş için takdir 
edilen ödülün Maarif Vekâletine verildiğine dair İcra Vekilleri Heyetinin kararnamesine ve bu 
ödülün Mehmet Âkif tarafından Dâru’l-Mesai’ye bağışlandığına dair Sebilürreşad’da yayımlanan 
yazıya yer verdik. 

III. Bölüm’ün alt başlığı “İstiklâl Marşı’nın Bestelenmesi”dir. Bu başlık altında da İstiklâl 
Marşı’nın kabul edilen güftesi için beş yüz lira ikramiyenin bestesinin de kabulünden sonra Mü-
dafaa-ı Milliye Vekâletine verilmesinin uygun bulunduğuna dair İcra Vekilleri Heyeti kararını, 
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Bohemya’da Wilhelm Mukden adlı bir şahsın İstiklâl Marşı müsabakasına katılmak istediğini bil-
diren dilekçesini ve Lem’i Bey’in, M. Zati Bey’in, Zeki Bey’in birer, Ali Rıfat Bey’in iki İstiklâl 
Marşı bestesi çalışmasını yayımladık. 

Çalışmamızın bu üç bölümünden sonra “Ekler” başlığı altında da Mehmet Âkif Bey’in; 
eşi İsmet Hanım’ın; çocukları Suat Hanım, Feride Hanım, Mehmet Emin Âkif Efendi ve Tahir 
Efendi’nin; Mehmet Âkif Bey’in Mısır’da yaşadığı dönemde kaldığı Hilvan’daki evinin, 
Edirnekapı’daki mezarının ve İstiklâl Marşının yazıldığı mekân olan Ankara’daki Tacettin 
Camii’nin fotoğraflarına yer verdik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivi ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arşi-
vindeki belgelerden faydalanılarak hazırlanan elinizdeki bu kitap, İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif 
Ersoy hakkında çalışma yapacak araştırmacıların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri bir metin-
dir. Şunu da belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinden Mehmet Âkif Ersoy ile 
ilgili aldığımız bazı belgelerin üzerinde “Gizli” kaydı bulunmakla beraber sözü edilen belgeler 
ilgili başkanlık tarafından internet üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmuş ve gizlilik du-
rumları kalmamıştır. Belirtmemiz gereken bir başka husus, yapılan hiçbir çalışmanın eksiksiz ve 
kusursuz olamayacağı hususudur. Bu çalışmamızda da kitaba almamız gerekirken gözümüzden 
kaçmış, fark edilemediği için değerlendirilmeye alınmamış belgeler bulunabilir. Ayrıca kitapta 
yer verdiğimiz belgelerin bir kısmı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış orijinal belgelerdir. Bu belge-
lerin hem orijinal hâllerini hem çevirilerini yayımladık. Bunların çevirisinde okuma hatalarından 
kaynaklanan hatalarımız da olabilir. Bu tarz hata ve eksikliklerin iyi niyetimize ve gösterdiğimiz 
gayretlere bağışlanmasını dileriz. 

Bu bilgi ve temennilerden sonra şunu belirtmek gerekir ki bu kitabın hazırlanmasında pek 
çok kişi, kurum ve birimin emeği vardır. Bu sebeple İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili 
bazı belgelerin temininde yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan-
lığı ile TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığına; kitabın kaliteli bir şekilde basımını sağlayan 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına çok teşekkür ederim. Ayrıca kitabın yayın editörleri 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcımız Ahmet Balıbey’e ve Osmanlıca Çeviri birim 
sorumlusu Ömer Kesikbaş’a; Osmanlı Türkçesi metinlerinin çevirilerini yapan Kerim Akar, Ha-
nefi Erkul, Eyüp Ertüren, Sebile Yıldız Aybak, Ayfer Coşkun Tören ve Özgür Yaydemir’e; grafik 
tasarımını yapan Uğur Saçı’ya ve burada ismini anmadığım halde belgelerin temini, düzenlenme-
si ve dijitalleştirilmesi gibi teknik konularda katkı sunan fedakâr mesai arkadaşlarımın her birine 
ayrı ayrı teşekkür etmeyi zorunlu ve zevkli bir görev bilirim. 

Prof. Dr. Abdulhakim KOÇİN
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı
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	 Ankara	 Şifre
 24/4/36

Konya’da 12. K. K. Fahreddin Beyefendiye

İstifadesinde	musırr	bulunan	Burdur	Livası	Büyük	Millet	Meclisi	azasından	ve	Ahz-ı	Asker	
Reisi	Miralay	İsmail	Beyefendi’nin	yerine	liva-yı	mezkur	Büyük	Millet	Meclisi	azalığına	Anka-
ra’da	bulunan	Şair	Mehmed	Âkif	Efendi’nin	 intihabının	 temin	ve	neticenin	 iş’ar	buyrulmasını	
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Büyük	Millet	Meclisi	Reisi
Mustafa	Kemal
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Bihi
Soysallı 
İsmail	Subhi	Bey

İslam	Şairi 
Mehmed	Âkif	Bey

Mutasarrıf-ı	sabık 
Ali	Ulvi	Bey

Mekteb-i	idadi	Muallimi 
Feyzi	Bey

Aded-i rey Aded-i rey Aded-i rey Aded-i rey
Merkez-ı	livadan : 33 Merkez-i	livadan : 33 Merkez-i	livadan : 21 Merkez-i	livadan : 2
Tefenni	kazasından :	25 Tefenni	kazasından :	25 Tefenni	kazasından :	25 Tefenni	kazasından : 0
Yalnız	elli	sekizdir	 :	58 Yalnız	elli	sekizdir :	58 Yalnız	elli	altıdır :	56 Yalnız	ikidir : 2

Ankara	Büyük	Millet	Meclisi	Burdur	Livası	âzâlığına	mukaddema	intihab	olunan	beş	zevattan	Mütfü	
Halil	Hulusi	Efendi’nin	vuku-ı	vefatına:	Dördüncü	Kolordu	Ahz-ı	Asker	Heyeti	Reisi	Miralay	İsmail	Hakkı	
ve	Çilzade	Fahreddin	Beylerin	istifa	ettiklerini	beyan	eylemelerine	binaen	yeniden	intihab	icrası	için	te-
şekkül	eden	heyetimizce	icra	kılınan	intihabda	bâlâda	muharrer	olduğu	üzre	Soysallı	İsmail	Subhi	ve	şair	
Mehmed	Âkif	Beyler	merkez-i	livadan	otuz	üç	ve	Tefenni	kazasından	yirmi	beşer	rey	ihraz	ederek	ittifakla,	
Mutasarrıf-ı	sabık	Ali	Ulvi	Bey	merkezden	otuz	bir	ve	Tefenni	kazasından	yirmi	beş	ki	cem’an	elli	altı	rey	
ihraz	etmiş	ve	İdadi	Muallimi	Feyzi	Bey	yalnız	iki	rey	alarak	ekaliyette	kalmış	olduğundan	ekseriyeti	ihraz	
eden	Subhi	Mehmed	Âkif	ve	Ali	Ulvi	Beyler	Burdur	livası	namına	Meclis-i	Ali	mezkûr	âzâlığına	intihab	
kılınmış	olduklarını	Mübeyyin	işbu	mazbatamız	beş	nüsha	olarak	tanzim	kılındı.	17	Mayıs	336

Meclis-i idare âzâsı ve müntehab-ı sâni Belediye ve Müdafaa-i Hukuk âzâsı Belediye ve Müdafaa-i Hukuk âzâsı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi

Mühür Mühür Mühür

Meclis-i idare-i liva âzâsı Meclis-i idare-i liva âzâsı Meclis-i idare-i liva âzâsı 
Burdur Meclis-i Belediye Reisi ve 

müntehab-ı sâni

Mühür Mühür İmza Mühür

Belediye âzâsı ve müntehab-ı sâni Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti âzâsı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti âzâsı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti âzâsı

Mühür Mühür Mühür İmza

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti âzâsı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti âzâsı Belediye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Azası

Müdafaa-i Hukuk ve Belediye âzâsı ve 
müntehab-ı sâni

Mühür Mühür Mühür Mühür

Çeltikçi müntehab-ı sâni Yazı karyesi müntehab-ı sâni İnar karyesi müntehab-ı sâni Bucak nahiyesi müntehab-ı sâni

Mühür Mühür Mühür Mühür

Bucak nahiyesi müntehab-ı sâni Kuruçay karyesi müntehab-ı sâni Ermeni Mahallesi müntehab-ı sâni Hamidiye Mahallesi müntehab-ı sâni

İmza İmza Mühür İmza

Üçdibek Mahallesi müntehab-ı sâni Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti âzâsı Mamak karyesi müntehab-ı sâni Kravgaz karyesi müntehab-ı sâni

İmza İmza Mühür Mühür

Askeriye karyesi müntehab-ı sâni Çerçin karyesi müntehab-ı sâni Kayış karyesi müntehab-ı sâni Büğdüz karyesi müntehab-ı sâni

Mühür Mühür Mühür Mühür

Kuruçay müntehab-ı sâni
Mühür

Burdur	namına	Ankara	Büyük	Millet	Meclisi	âzâlığına	evamir-i	belîgâ	dairesinde	icra	edilen	intihaba-
tın	neticesini	müş’ir	işbu	mazbata	huzurda	tanzim	edilmiştir.

Burdur Mutasarrıfı
İmza

MühürMuvafıktır
2	Haziran	336
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Mazbata muharriri Tedkik-i mazbata encümeni

İmza İmza İmza İmza Aza Karahisar-ı Sahib

İmza

Heyet-i umumiyece 4 Haziran 36’da tasdik edilmiştir.
Tedkik-i mazbata encümeni
1 Haziran 336
İmza
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Devlet-i Âliyye-i Osmaniye Tezkiresidir

İsim ve 
şöhreti

Pederi 
ismiyle 
mahalli 
ikameti

Validesi 
ismiyle 
mahalli 
ikameti

Tarih ve 
mahalli 
veladeti

Milleti Sanat ve sıfat 
ve hidemat 
ve intihab 
salahiyeti

Müteehhil 
ve zevcesi 
müteaddid 

olup olmadığı

Derecat 
ve sınıf-ı 

askeriyesi

Mehmed 
Âkif 

Efendi

Müteveffa 
Tahir

Emine 
Şerife 

Hanım

1290 iki 
yüz doksan 
Bayramiç

İslam Orman 
Nezaretinde 

Baytar 
Müfettişi

Müteehhil

Eşkâli Sicill-i Nüfusa kaydolunan mahallli

Boy Göz Alamet-i 
farika-i 
sabite

Vilayeti Kazası Mahalle ve 
karyesi

Sokağı Mesken 
numarası

Nev’-i 
mesken

Orta Buğday Tamam İstanbul Hırka-i 
şerif

Hocaüveys Hüsrevpaşa 
Caddesi

10 Hane

Bâlâda	 isim	 ve	 şöhret	 ve	 hâl	 ve	 vaziyeti	 muharrer	 olan	 Mehmed	 Âkif	 Efendi	 Devlet-i	
Âliyyenin	tabi‘yetini	haiz	olup	ol	suretle	ceride-i	nüfusta	mukayyed	olduğunu	müş’ir	işbu	tezkere	
i’ta	kılındı.	Fi	7	Kânun-ı	sâni	335

	 Mühür
	 İmza
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5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivindeki özlük dosyasından çıkan belgeler:

5.1. Mehmet Âkif Ersoy’un Kastamonu havalisine gitmesinin faydalı olduğuna dair Büyük Millet 
Meclisinden 4/10/1920 tarihinde talep ettiği izin belgesi
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	 Büyük	Millet	Meclisi	
	 Matbuat	ve	İstihbarat	Müdüriyet-i	Umumiyesi
	 Aded	
 696

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine

Burdur	Mebusu	Mehmed	Âkif	Bey’in	beray-ı	irsal	Kastamonu	havalisine	izam	edilmesi	mu-
cib-i	fevaid	görülmüş	mumaileyh	müttehiden	azimet	bulunmuş	olduğundan	kendisine	mezuniyet	
i’tasıyla	keyfiyetin	heyet-i	idareye	tebliği	istirham	olunur	efendim.	4	Teşrîn-i	evvel	336

Müdir-i	Umumi
İmza

Meclis
5/10/36

Divan	kararı:	Tahsisat	ve	tazminatını	buradan	almak	üzere	bir	buçuk	mah	mezuniyet.	Heyet-i	
Umumiye’ye.	6	Teşrîn-i	evvel	336

Divan-ı	Riyasete
6	minhu
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5.2. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 09/10/1920 tarihli 80’inci içtimaında Mehmet Âkif Bey’e 
bir buçuk ay izin verildiğine dair yazı
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	 Büyük	Millet	Meclisi	Riyaseti	 Ankara
	 Başkitabet	 9/10/336
	 Zabıt	Kalemi
	 Aded
	 71

Evrak Müdüriyetine

Tazminat	 ve	 tahsisatını	 buradan	 almak	 üzere	 Burdur	Mebusu	 Âkif	 Bey’e	 9/10/21	 tarihli	
80’inci	içtimaında	bir	buçuk	mah	mezuniyet	verilmiştir	efendim.

2060/2

Tasdik	edildi
İmza
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5.3. Mehmet Âkif Bey’in mebus olmadan önceki son aldığı maaş miktarının bildirilmesine dair Ziraat 
Vekâletine yazılan yazı
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5.4. TBMM Genel Sekreterliği tarafından Mehmet Âkif Bey’in mebusluk süresinin bittiğine 
dair Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı
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6. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklâl Mahkemeleri dosyalarından (Ankara İstiklâl 
Mahkemesinde yargılanan damadı Ömer Rıza [Doğrul]’a ait dosyadan) çıkan Mehmet Âkif 
Bey’e gelen ve Mehmet Âkif Bey ile Mısır’da bulunan oğlu Mehmet Emin Bey tarafından 

yakınlarına gönderilen mektuplar

6.1. Mehmet Âkif Bey’e gelen mektuplar:

6.1.1. Mısır’da bulunan Mehmet Âkif Bey’e eşi İsmet Hanımdan gelen mektup
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Âkif	Beyciğim
Buralarda	 ekseriya	 havalar	 lodos	 gidiyor.	Deniz	 ile	 alaka-

dar	olmadığımızdan	bundan	bir	şikâyetimiz	yok.	Bilâkis	kömür	
cihetinden	istifade	ediyoruz.	Bu	yakınlarda	ben	hafif	bir	hasta-
lık	geçirdim.	Şimdiki	halde	iyiyim.	Yalnız	fazla	zayıfım.	Çoluk	
çocuk	cümlemiz	iyiyiz.	Sizin	de	afiyette	dâim	olmanızı	temenni	
ederiz.	Allah’a	şükür	yakın	zamana	kadar	hiçbir	gailemiz,	hiçbir	
endişemiz	yoktu.	Yalnız	sizden	ayrı	uzak	bulunmak	bizi	müte-
ellim	ediyordu…	Fakat	bu	iftirak	bizim	için	artık	adeta	bir	eski,	
hemhâl	bir	aşina	gibi	idi.	Onunla	ünsiyet	etmiş	gibi	idik.	Bahusus	
muntazaman	gelen	mektupla,	afiyet	haberleriniz	 ile	 teselli	bul-
makta	idik.	Sizin	de	duyduğunuz	o	hadise	olmasa	idi	hayatımız-
dan	hiçbir	şikâyetimiz	yoktu...
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...Evet	 duyduğunuz	 hadise	maalesef	 doğrudur.	Damadımız	 ha-
len	İstanbul	merkezinde	mevkuf	bulunuyor.	Henüz	netice	malum	
değil.	Maamafih	kendisi	tamamen	masumdur.	Tebriye	edeceğin-
den	katiyen	şüphe	etmeyiniz.	Cemile	bizde	misafir.	Çok	çok	el-
lerinizden	öpüyor.	Bizim	tarafımızdan	katiyen	müsterih	olunuz	
hepimiz	iyiyiz.	Annenizin	çok	selamı	var.	gözlerinizden	öpüyor.	
Ahmed	Bey,	Suad,	Tahir,	Cemile,	Nazan,	Bülend,	Feride,	Muh-
yiddin,	Nihan	ve	ben	elinizden	öperiz.	Emin’in	gözlerinden	çok	
çok	öperiz.	Şimdilik	evde	ihtiyar	bir	kadın	var.	O	duruyor.	Asi-
ye	Hanım’ı	bu	yıl	da	hiç	göremedim.	Bâki	afiyette	dâim	olunuz	
efendim.

Hareminiz
İsmet	Âkif
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6.1.2. Mısır’da bulunan Mehmet Âkif Bey’e Şerif Muhiddin Targan tarafından 
gönderilen mektup
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6	Şubat	1925

Bihi

Mehmed Âkif Beyefendi Hazretlerine

Enis-i	ruhum,	sevgili	üstadım,
4	Teşrîn-i	sâni	tarihli	lütufnamenizi	aldım.	Bilseniz	mütehassiri	olduğum	yazılarınız	beni	ne	

kadar	müteselli	eyledi.	Adresimi	takdim	ediyorum,	bundan	sonra	inşallah	muntazaman	muhabe-
re	 ederiz.	Hamdolsun	ailemden	muntazaman	mektup	alıyorum.	Cümleten	afiyettedirler.	Şimdi	
Beyrut’ta	bulunan	büyük	biraderden	de	muntazam	mektup	almaya	başladım.	Evvelce	Cebel’de	
iken	 zavallı,	 yazdığım	mektupların	 hiçbirini	 almamış,	 pek	muazzeb	 olmuş.	 Zaten	 ayrılık	 kâfi	
ona,	bu	da	inzimam	edince	biraderin	ne	kadar	sıkıldığını	siz	de	tahmin	edersiniz.	Bana	yazdığı	
mektuplarda	 “Kitap	yazıyorsan	bekleyecek	 sabrım	kalmadı,	 birkaç	 satır	 afiyet	 haberi	 isterim”	
diyor.	Hâlbuki	ben	kendisine	risaleler	göndermiştim.	Ne	ise	nihayet	bura	gazetelerinin	hakkımda	
yazdığı	makaleleri	bir	mektubumla	göndermiştim.	Onları	almış	pek	memnun	olmuş.	O	zamandan	
beri	muhabere	muntazamlaştı.

Ali	Rıfat	Bey’den	hayli	zamandır	mektup	almadım.	Ben	de	yazamadım.	Sebebi	iyi	bir	haber-
le	kendisini	memnun	etmek	istiyordum.	Hamdolsun	ufak	tefek	muvaffakiyetler	başladı.	Bugün-
lerde	kendisine	yazacağım.	İstanbul’dan	ehibbâ	meyanında	yazsam	yazmasam	beni	unutmayarak	
mektup	gönderen	Münir	Bey	var.	Hatta	Fazıl	Ahmed’in	(Durmadan	aylar	geçer	yıllar	geçer	gel-
mez	sesin	(nakarat).	Hasretin	gönlümde	lakin	kim	bilir	sen	neredesin	(meyan).	Sızlayan	kalbim	
benim,	ister	misin	her	dem	desin!)

Bu	şiirlerini	sûznâk	makamından	bestelemiş,	fakire	ithaf	etmiş.	Hatt-ı	destiyle	notasını	ya-
zarak	bana	gönderdi.	Eser	de	hakikaten	güzel	olmuş.	Geçen	hafta	yine	mektubunu	aldım,	Çam-
lıca’ya	gitmiş.	Benim	çalıştığım	odanın	kapısı	önünde	bir	müddet	durmuş.	“Kapıyı	açıp	içeriye	
girmek	kudretini	bir	türlü	bulmadım,	döndüm”	diyor.	Duygusu	beni	müteessir	etti.	İstanbul’daki	
musiki	âlemlerine	dair	bana	muntazaman	malumat	verir.	Kış	münasebetiyle	Şark	Musiki	Cemi-
yeti	birkaç	konser	vermiş.	Halk	aynı	rağbeti	gösteriyormuş.	Ali	Rıfat	Bey	de	bir	konser	vermiş...
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...Şimdi	Ali	Bey	bir	federasyon	yaparak	Şark	Musiki	Cemiyeti	âzâsını	da	almak	istiyormuş.	İyi	
bir	fikir,	inşallah	muvaffak	olur.	Memleket	zaten	fakir,	birkaç	işe	yarayacak	sanatkâr	var.	Onlar	
da	dağınık	bir	halde,	musib	bir	fikir.	Ali	Rıfat	Bey’in	son	verdiği	konser	üzerine	Süleyman	Bahri	
namında	biri	bir	tenkid	yazmış,	Ali	Rıfat	Bey	cevap	yazmış.	Amcamın	yazdığına	göre	münakaşa	
müşatemeye	munkalib	olmuş.	Bize	teessüf	düşer,	ne	demeli!	Artık	İstanbul	muhabirliği	vazifesini	
bırakalım	da	Newyork’a	dönelim.	Şimdi	suallerinize	cevaba	başlayalım.	

Asım’ı	aldım.	Bî-nihaye	şükranlarımı	takdim	eylerim.	Asım’da	sizin	kadar	sevdiğim	beyitler	
var.	İnşallah	böyle	pek	çok	âsâr-ı	muhalledenizi	tebcil	şerefine	nâil	oluruz.	İmbesarya	ile	muka-
vele	olmadı.	Sebebine	gelince	malum	zengin	imbesaryaların	Amerika’da	bir	artiste	masraf	etmesi	
için	o	sanatkârın	evvelce	Avrupa’da	büyük	konserler	vererek	şöhret	kazanması	 lazım.	Hâlbuki	
ben	öyle	maziye	mâlik	değilim.	Binaenaleyh	onların	benim	gibilerine	koştukları	şart	mucibince	
ilk	konser	 için	 icab	eden	masrafı	benim	tesviye	etmekliğim	lazım.	Öyle	bir	konser	 için	 lâakal	
bin	dolar	kadar	masraf	lazım.	Ben	Amerika’ya	onun	yarısı	kadar	sermaye	ile	geldim.	Tabii	şim-
dilik	o	kabil	değil.	Ben	esasen	öyle	büyük	konserler	 ile	 işe	başlamak	fikrinde	değilim.	Benim	
fikrim	 zengin	 aileler	 arasında	 hususi	 konserlerden	 işe	 başlamak	 idi.	Bu	 işi	Amerika’da	 en	 iyi	
takip	edecek	kadın	imbesaryalar.	Bir	tanesi	benimle	çok	alakadar	oldu.	Hatta	büyük	bir	makale	
yazdı	ve	teklifatını	tahriren	beyan	eyledi.	Ben	de	dostlarımla	müzakereden	sonra	kabul	edildim.	
Menfaatten	yüzde	yirmi	beşi	kendisinin	olacak,	ben	bir	masraf	etmeyeceğim.	Yalnız	bilet	gibi	
kırtasiye	masarifi	 işimi	takip	için	edeceği	nakliye	ücretleri	benim	hesabıma	olacaktı.	Bu	kadın	
iki	 ay	 arkamı	 bırakmadı.	Ben	 de	 imbesarya	 bulduğuma	 kanaat	 getirerek	 başkasını	 aramadım.	
Mukaveleyi	imza	edeceğimiz	hafta	kendisinden	bir	mektup	aldım.	Mektupta	uzun	uzadıya	benim	
sanatıma	karşı	incizab	ve	takdir	gösteriyor.	Neticede	pederi	Kanada’da	mühimce	bir	iş	için	beş	
sene	kontrat	yapmış,	kendi	de	pederiyle	beraber	gitmek	mecburiyetinde	olduğu	için	benim	hiz-
metimde	bulunamayacağını	birçok	teessüflerle	beyan	etti.	Bu	suretle	mevsim	geçmiş	bulundu.	
Ben	de	imbesaryasız	kaldım.	Hâlâ	o	kadın	gittiği	yerlerden	yedi	sekiz	sahifelik	mektuplar	yazıyor	
fakat	ben	cevaba	üşeniyorum.
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...Buna	meyus	olmadım,	cüretim	de	kırılmadı.	Belki	benim	için	bu	cihet	hayırlıdır	dedim.	Yine	
elimden	geldiği	kadar	uğraşıyorum.	Mevsim	geçtiği	için	imbesarya	bulmak	ümidi	kalmadı.	İki	
aile	konseri	verdim	muvaffakiyetli	oldu,	birisi	sırf	udla	diğeri	hem	ud	hem	viyolonsel	 ile.	Her	
ikisini	de	beğendiler.	Udun	ne	sesine	ne	de	musikisine	vakıf	olmadıkları	halde	hoşlanmayan	kim-
seye	tesadüf	etmedim.	Tabiî	udun	üzerinde	yaptığım	inkılabı	fark	edebilmek	için	o	sazın	evvelce	
nasıl	çalındığını	bilmeleri	lazım.	Şark	sanatıyla	ciddi	alakadar	olsa	idi	şüphe	yok	sa’yımın	maddi	
ve	manevi	mükâfatını	daha	doğru	verirlerdi.	

Size	 şu	münasebetle	geçen	bir	 şeyi	hikâye	edeyim.	Son	zamanda	burada	Şark	musikisine	
ait	kovanlar	yapan	bir	gramon	kumpanyasının	 sahibi	 İskender	Maluf	namında	Suriyeli	bir	 zat	
fakiri	işitmiş,	merak	etmiş,	ahbaplarından	beni	tanıyan	biri	vasıtasıyla	beni	dinlemek	arzusunda	
bulunduğunu	ve	eğer	arzusuna	muvafık	bulursa	kovana	çalmaklığım	için	 teklifte	bulunacağını	
bildirdi.	Kabul	ettim	ve	kendisine	udumu	dinlettim.	Kendisi	musikişinas,	terbiyeli	bir	adam.	İlk	
eseri	çalıp	bitirdiğim	zaman	herifin	rengi	uçmuş,	mütehayyir	olarak	ne	söyleyeceğini	bilemedi.	
Uddan	böyle	sesler	çıkacağını	hatırıma	getirmezdim	dedi.	Daha	birçok	şeyler	söyledi	ve	der-akab	
kontrat	yapmaya	kalkıştı.	Benim	de	cidden	 ihtiyacım	vardı.	Tabiî	ne	olursa	olsun	daha	ziyade	
beklemeye	vaziyetim	müsait	olmadığı	için	kabul	etmeye	karar	verdim.	Aşağı	yukarı	müzakereden	
sonra	teklifi	üzere	on	iki	parça	çalmak	üzere	kontrat	akdeyledim.	Yani	iki	taraflı	altı	kovan.	Ne	
ise	çalmak	günü	taayyün	etti.	Gittim,	çaldım.	Çok	yoruldum	ve	sıkıldım	ve	o	günü	Godovski’nin	
[Godowsky]	bana,	kovana	çalmak	konser	vermekten	güçtür,	dediğine	hak	verdim.	Fakat	benim	
için	güçlük	muzâaf	oldu.	Godovski	ve	emsali	meşâhîrin	çaldığı	Bronsvik	ve	Viktor	Kumpanyaları	
altmış	yetmiş	milyon	dolar	sermayeyi	hâiz	çok	zengin	oldukları	için	hususi	fabrikaları	var.	Go-
dovski	gibi	büyük	artistler	bir	eseri	üç	dört	defa	çalıyorlar	içlerinden	beğendiklerini	ayırıyorlar.	
Hâlbuki	bizim	kumpanya	yeni	ve	parasız,	fabrikasız	bir	kumpanya	olduğu	için	her	eseri	bir	defa	
çalmak	mecburiyetinde	idim.	Godovski	gibi	konserlerinde	pek	nadiren	ve	belki	hiç	hata	yapma-
yan	sanatkâr	gramofona	çalarken	sızlanıp	hata	yapıyormuş.	Bunları	hep	işittim.	Ondan	sonra	da	
onlarda	olan	birkaç	defa	çalmak	imtiyazının	kendimde	mevcut	olmadığını	da	düşündüm...
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...Oldukça	sızlandım.	O	günü	altı	parça	arka	arkaya	çaldırdılar.	Ferahfezâ	ve	hüzzam	semai	ile	
Bahr-i	muhiti	geçerken	bestelediğim	Koşan	Çocuk	nam	eserle	Kapris’i	çaldım.	Bir	de	bu	yor-
gunluktan	sonra	herif	iki	de	taksim	istedi.	Evvela	dört	dakika	içinde	bir	taksim	yapmayı	düşün-
memiştim.	Zira	insanın	karşısında	kumanda	eder	gibi	saat	elinde	biri	duruyor.	Fikrimce	taksim	
ederken	insanın	hariçle	alakası	kalmamalı.	Hususiyle	dört	dakikaya	münasip	bir	taksimin	hutut-ı	
esasiyesini	zihnen	hazırlamadan	taksim	etmenin	münasip	olmayacağını	binaenaleyh	öbür	hafta-
ya	talik	edilmesini	talep	ettiysem	de	çok	ısrar	etti.	Bir	uşşak	bir	de	hicaz	taksim	eyledim.	Tabii	
uzun	uzadıya	meyâne	filan	girmeye	kalkışmadım.	Meyâne	yerine	fırsat	buldukça	bazı	perdeler	
gösterdim.	Kovanlar	heyet-i	umumiye	itibariyle	fena	olmamış.	Bu	herifler	için	bu	bile	çok.	Niçin	
çok	olduğunu	da	arz	edeyim.	Bir	hafta	sonra	esas	kovanları	dinlemek	üzere	İskender’in	idareha-
nesine	davet	olundum.	Gramofonların	çalındığı	daireye	girdiğim	zaman	bir	-	cemaat	bir	köşede	
toplanmış	-	makinenin	karşısında	birisi	borunun	(?)	içinden	“Ah	Tayyib”	diğeri	“Ya	Latif”	diyor.	
Birisi	de	muttasıl	kovan	bitmeden	yarı	yerden	çevirip	baştan	çalmaya	başlıyor.	Bir	müddet	bunları	
seyrettim.	Hep	bu	gürültü	bizim	kovanları	dinlerken	oluyor.	Nihayet	beynlerinde	uddur,	ud	değil-
dir,	diye	bir	münakaşa	başladı.	O	aralık	İskender	Maluf	Efendi	geldi.	Kovanlar	fevkalade	olmuş	
inşallah	sizin	de	hoşunuza	gider	diyerek	bizi	makinaya	doğru	götürdü.	Orada	bulunan	cemaatten	
dördünü	getirdi	ve	“Bu	zevat	hep	musikişinas,	size	takdim	olunmak	için	bekliyorlar”	dedi.	Biz	
de	kabul	ettik,	görüştük.	İkisi	meşhur	udilerden	imiş.	en	ileri	geleni	“Sizden	bir	şey	soracağım,	
müsaade	eder	misiniz?”	dedi.	Buyurun,	dedim.	“Sizin	udunuzu	görmek	isterim.	Her	halde	sizin	
udunuzun	sapı	bizimkilerden	çok	fazla	uzun,	 telleri	de	malum	olan	udun	 tellerinden	çok	fazla	
olacak”	dedi.	“Hayır,	benim	udum	da	herkesin	bildiği	udun	aynıdır	ve	onlardan	biridir”	dedim.	
“Siz	bu	çaldığınız	gibi	şeyleri	her	udda	icra	edebiliyor	musunuz?”,	“Hay	hay!	Herhangi	ud	olur-
sa”	dedim.	Herifler	şüphe	ederek	diğerlerine	döndü.	Ağzını	bükerek	sükût	etti.	O	meşhur	zatın	
o	vaziyette	sükûtu	imanına	değil,	küfrüne	delil	idi.	Sonra	kovanları	ben	dinlerken	yanıma	geldi.	
Diğerlerinin	yanında	 “Bu	 tekemmülde	ud	 işitmedim”	dedi.	Diğer	 birisi	 “Neşet	Beyler	 nasıl?”	
dedi.	“Bu	tekemmülü	Neşet	Bey’le	nasıl	mukayese	edersiniz?”	diyerek	diğerlerini	tekdir,	fakiri	
de	müstağrak-ı	iltifat	eylediler...
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...İltifat	buyurdular	fakat	sonra	yine	diğerlerine	“Udu	mutlaka	başka	türlü”	demiş.	Nihayet	bir	gün	
yine	parça	çalmak	üzere	davet	olunduğum	gün	o	cemaate	ve	şüphe	eden	arkadaşlarına	ud	üzerin-
de	mi	yoksa	başka	türlü	bir	saz	üzerinde	mi	çalıp	çalmadığımı	ihbar	için	mebus	geldi.	O	zat	evvela	
kendi	saat	tutmak	vazifesini	ifa	için	gelmiş	gibi	göründü.	Öteki	adamlar	alıcı	makinayı	tanzim	ile	
uğraşırken	ben	udu	kınından	çıkardım.	Kendi	kendime	parmaklarımı	alıştırmak	için	aşağı	yukarı	
seyahate	başladığım	sırada	bu	adam	beni	gözetlermiş.	Derken	birden	bire	geldi.	“Şimdi	ya	emir	
onlara	söyleyeceğimi	öğrendim	ve	senin	ne	olduğunu	onlara	söyleyeceğim.	Hakikati	dinlemek	
istersen	onların	hepsi	bana	udunuzun	başka	olduğunu	söylediler.	Beni	de	ikna	ettiler.	İşte	ben	gö-
zümle	gördüm.	Bu	udun	şekli	de	telleri	de	onların	udu	gibi.”	Ben	de	cevaben,	“Sapını	uzatmaya	
hacet	yok.	Biraz	aklı	uzatmalı.”	diye	latife	ettim.	Herif	omuzlarımı	okşayarak	sarıldı.	Bir	taraftan	
“Ben	onlara	ne	söyleyeceğimi	biliyorum.”	diyerek	seviniyordu.	Hatta	o	günü	bir	nihavend	bir	
rast	taksim	etmiştim.	Rast	taksimin	sonunda	“Allah	…………	diye	kovana	doğru	bağırmasın	mı!	
Amerika’daki	müşrik	Suriyelilerden	ilk	 imana	gelen	kendileridir.	Bu	son	çaldığım	iki	kovanın	
esasları	fabrikadan	kırıldığından	ertesi	defa	davet	olunduğumdan	tekrar	istediler	ve	daha	da	dört	
taksim	etmekliğimi	rica	ettiler.	Hâlbuki	o	günü	altı	değil	bir	taksim	edecek	halde	değildim.	Zira	
hazırlanıp	evden	çıkacağım	sırada	hemşireden	Abdülkerim’le	biraderleri	geçirdiği	kazayı	müş’ir	
mektubu	aldım.	İzahatta	noksan	olduğundan	uzakta	benim	gibi	bir	insanın	beyninde	ne	tesir	icra	
edeceğini	tahmin	edersiniz.	Reddetmek	kudreti	olmadığından	çalmaya	mecbur	oldum.	Arka	ar-
kaya	muhtelif	makamdan	taksim	etmeyi	en	hevesli	zamanında	bile	yapmam.	Nerede	kalmış	ki	
böyle	bir	halde	yapayım...
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...Tabii	başka	haftaya	 tehir	edemezdim.	Zira	o	saatler	bana	ayrılmış.	Velhasıl	çaldım.	Yani	ge-
zindim.	Teşrîn-i	evvelde	fabrikadan	çıkıp	onları	gönderdiğim	zaman	inşallah	dinlersiniz.	Siz	o	
taksimleri	dinlerken	ben	de	“Huz	ma	safa	da’ma	keder”	derim.

26	Ağustos	925

Sevgili	Üstadım
İltifatnameniz	beni	çok	müteselli	etti.	Evvelce	hazırlamış	olduğum	perişan	mektup	mürekke-

bin	rengi	değişik	olan	noktadan	ikmal	edilmiştir.	Bu	son	birkaç	hafta	çok	şeyler	ile	meşgul	oldum.	
Elbet	amcam	söylemiştir.	Bazı	sıkıldığım	zamanlara	ait	şeyleri	tabii	onlara	da	yazmadım.	İnşallah	
bu	mevsim	daha	rahat	edeceğimi	yani	daha	iyi	işler	bulacağımı	ümid	ediyorum.	Evet,	viyolonse-
lin	çok	terakki	eylediğini	zannediyorum	Vaşika’dan	istifade	dediğim	tavır	meselesi	başka	bir	şey	
değil.	Gramofona	verdiğim	parçalardan	çıkmış	olanları	aileye	takdim	ettim.	Onlar	fena	değildir.	
İnşallah	hoşunuza	gider.

Epeyce	meşhur	ve	gayr-ı	meşhur	viyolonselist	dinledim.	Şimdiye	kadar	dinlediklerim	içinde	
(Kazalis)	ile	kâbil-i	kıyas	bir	çelist	işitmedim.	Kazalis	alim,	mütefekkir,	asil	tavırlı,	samimi,	bü-
yük	bir	sanatkârdır.	İnşadında	âdi	bir	kelimeye	tesadüf	etmezsiniz.	O	kadar	kibar	edalı	ne	kema-
nist	ne	viyolonselist	işitmedim.	Kudret’e	gelince	düşüncesini	ifade	için	muhtaç	olduğu	teçhizatı	
edinmiş.	O	sahada	devlet	sürüyor.	İnşallah	bir	gün	dinlersiniz.

Hamid	Bey’le	Çamlıca’yı	teşrif	buyurulmuş.	Ne	kadar	mütehassis	oldum.	Pederim,	amcam	
ber-tafsil	yazmışlardı.	Mektubunuzu	okurken	bir	aralık	kendimi	içinizde	zannettim.	İnşallah	afi-
yetle	cümleten	yine	birleşiriz.	Baki	tahassürle	ellerinizden	öper	sizi	Cenab-ı	Hakk’a	emanet	ede-
rim	sevgili	üstadım.

Şerif	Muhyiddin	Targan
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10	Haziran	925

Bihi

Sevgili	Üstadım
Pederimden	ve	amcamdan	aldığım	son	mektuplarda	Mısır’dan	avdet	buyurduğunuzu	ve	arada	

aileyi	ziyaret	eylediğinizi	istibşar	eyledim.	Uzun	bir	hicran	arasında	nâil	olduğum	iltifatnamenize	
cevap	yazmaya	başlamıştım.	Suallerinize	cevaptan	başka	bazı	hususi	malumat	da	ilaveye	kalkış-
tım.	Mektup	uzamaya	başladı.	Altı	büyük	sahife	oldu.	Henüz	suallerin	yarısını	ikmal	edememiş-
tim.	O	aralık	kardeşlerin	geçirdiği	kazayı	haber	alınca	çok	sızlandım.	Aileden	afiyet	haberlerini	
alıncaya	kadar	hiçbir	şey	yazamadım.	Sonra	da	birtakım	üzüntüler	meşguliyetler	inzimam	eyledi.	
Nihayet	İstanbul’u	teşrif	buyuracağını	haber	alınca	muvasalat	haberini	aldıktan	sonra	yazmaya	
karar	verdim.	İnşallah	bu	arizamdan	sonra	muntazaman	mektuplaşırız.	Size	evvelce	hazırladığım	
altı	sahifelik	mektubu	da	leffedecektim.	Fakat	aileden	aldığınız	malumat	dolayısıyla	onları	gön-
dermeyi	zâid	buldum.	Hamdolsun	afiyetteyim.	Viyolonsele	ciddi	çalışıyorum.	Eskisi	ile	kabil-i	
kıyas	olmayacak	derecede	bazı	 hususta	 terakki	 ettiğimi	 zannediyorum.	Henüz	 esaslı	 ve	daimi	
masarifi	 temin	edecek	bir	 iş	bulamadığım	 için	 fikren	 rahat	olamadığım	gibi	bedenen	de	 rahat	
değilim.	Zira	birçok	işleri	takip	etmek	için	koşuyorum	ve	o	suretle	bir	iş	bulup	muvaffak	olunca	
biraz	rahat	ediyor	çalışıyorum.	Bu	yaz	da	sıkılacağımı	zannediyorum.	Fakat	gelecek	mevsim	iyi	
işler	bulacağımı	ümit	ediyorum.	İnşallah	Cenab-ı	Hak	muvaffak	eder.	Elbette	ufak	tefek	maddi	
muvaffakiyetlerime	dair	de	malumat	almışsınızdır.	Henüz	manevi	muvaffakiyet	devresindeyim.	
Yani	büyük	sanatkârların	takdirini	kazanıyorum.	Cenab-ı	Hakk’a	çok	şükür	udumu	dinleyip	hay-
ret	etmeyen	bir	büyük	sanatkâra	tesadüf	etmedim.	Viyolonsel	ile	de	görünmeye	başladım.	İnşallah	
önümüzdeki	mevsim	onunla	da	meydana	çıkacağımı	ümit	ediyorum.	Tabii	böyle	büyük	bir	yerde	
bir	yabancı	için	işe	başlamak	zamana	ve	tanınmaya	mütevakkıf.	Binaenaleyh	biraz	sabır	lazım.	

Asım	dehanızın	bir	mahluk-ı	bedii	ki	binlerce	meftunları	arasında	bulunmakla	müftehirim.	
İnşallah	böyle	daha	pek	çok	âsar-ı	muhalledenizi	tebcil	şerefine	nail	oluruz.	Şehide	kurduğunuz	
mezarı	ait	beyitleri	okuduğum	zaman	uzun	müddet	kendi	kendime	ağladım.	Tekrar	okumak	işi-
me	gelmiyor.	İnşallah	biraz	asabım	sakin	olduğu	zaman	tekrar	okuyacağım.	Açık	surette	adre-
sinizi	bildiriniz	de	artık	muntazaman	mektuplaşalım.	İnşallah	yeni	eserleriniz	vücuda	gelmiştir.	
Asım’dan	sonra	çıkacak	eserin	fakire	ithaf	edileceğini...
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...tebşir	buyuruyorsunuz.	Ebedi	şükranımı	takdim	ederim.
Eğer	başka	sualiniz	varsa	yazınız,	cevap	vereyim.	Eğer	eskimiş	malumatı	isterseniz	size	ha-

zırladığım	na-tamam	altı	sahifelik	mektubu	bundan	sonraki	mektubuma	leffedeyim.	
Elbet	Ali	Rıfat	Bey’le	yine	hoş	hoş	âlemler	ediyorsunuz.	Siz	ne	ile	meşgul	oluyorsunuz?	Yeni	

neler	yazdınız,	neler	yazacaksınız?
Hamid,	Süleyman	Nazif	ve	Midhat	Cemal	Beyleri	görürseniz	cümlesine	arz-ı	ihtiramat	eyle-

rim.	Abdülhak	Hamid	Bey’in	doğru	bir	adresini	lütfederseniz	çok	memnun	olurum.	
Amerikalıların	şu	aralık	pek	büyük	bir	şairi	olmadığı	gibi	büyük	bir	musikişinası	da	yoktur.	

Pek	büyük	ressamı	var	idi,	geçende	öldü.	Mamafih	çalıştıkları	için	mümtaz	sanatkârları	var.	Bu	
sa’y	zaman	ile	asalet	de	kesbederse	ileride	büyük	musikişinaslara	şairlere	malik	olacaklarını	zan-
nederim.	

Hocam	İsmail	Hakkı	Bey’in	biraz	yine	şekerden	rahatsız	olduğunu	işittim.	Lütfen	müşarüni-
leyhin	de	adresini	gönderiniz.	Baki	ehl-i	beytinize	ve	beni	sormak	lütfunda	bulunan	zevata	arz-ı	
hürmet	eyler,	tahassürle	ellerinizden	gözlerinizden	öperim	sevgili	üstadım.

Mütehassiriniz
Şerif	Muhyiddin	Targan
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Bihi

İsmet,
Fırtınadan	bizim	evin	beşik	gibi	sallandığını	yazmıştın	da	ben	onu	mübalağa	zannetmiştim.	

Hâlbuki	 sonradan	aldığımız	haberlerde	otuz	kırk	yıldan	beri	emsali	görülmemiş	havalar	estiği	
bildiriliyordu.	Her	ne	ise	geçmiş	olsun.

Burada	çıkan	gazetelerden	biri	Ömer	Rıza	Bey’in	Polis	Müdüriyetine	götürüldüğünü	yazı-
yor.	Bu	babda	bana	malumat	veriniz.	Vakıa	Rıza	Bey’in	mesuliyeti	mucib	hareketlerde	bulunma-
yacağından	şüphem	yok.	Lakin	herhalde	meraktan	kurtulmak	için	sizden	bir	iş’ar	bekliyorum.

Hamdolsun	cümlemiz	afiyetteyiz.	Emin	için	bir	aylık	abone	tedarik	ettik.	İnşallah	İdris	için	
de	icabına	bakacağız.	Lisan	bilmediği	için	hakkıyla	istifade	edemiyorsa	da	üç	beş	ay	sonra	o	gaile	
de	bertaraf	olur,	biraz	anlamaya	başlar.	Herhalde	senin	yanında	olmasından	bu	tarafta	bulunması	
bin	kat	hayırlıdır.	Doğruca	mektebe	gidip,	akşamları...
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...doğruca	gelmesi	ne	devlet	değil	mi?
Ben	ona	 iyi	bakıyorum.	Her	hafta	bir	 kere	yıkıyorum.	Sabahları	

akşamları	abdest	aldırıyorum.	İştahı	çok	iyi.	Adam	akıllı	yiyip	içiyor.
Soğuklar	başladı	mı?	Burada	geceleri,	sabahları	biraz	serin	oluyor-

sa	da	gündüzleri	gayet	latif.	Hele	güneşe	çıkılırsa	adeta	sıcak.
Sizin	henüz	kömür	alamadığınızı	düşündükçe	müteessir	oluyorum.	

İnşallah	 iki	 üç	 yüz	 okkalık	 bir	 araba	 olsun	 tedarik	 edebilmişsinizdir.	
Buradan	benim	yardım	etmekliğim	şimdilik	kabil	olmayacak.	Bilirsin	
ki	imkânı	olsa	hiç	durmam.	Artık	sen	idarenin	yoluna	bakmalısın.	Vakıa	
borç	da	çok:	lakin	meramın	elinden	bir	şey	kurtulmaz	derler.	Kalabalı-
ğınız	da	çok	olmadığı	için	işin	kolaylaşmış	demektir.	Oysa	kalabalığı-
nız	yok	derken	Cemilelerin	uzun	müddetle	misafir	gelmeleri	ihtimalini	
düşündüm.	Ne	yapalım	Allah	kerimdir.	Mukadder	ne	ise	o	olur.
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İnsan	bir	felaketin	vuku	bulmaması	için	elinden	geldiği	kadar	çalışmalı	
şayet	vuku	bulursa	bu	sefer	onun	refahı	için	elinden	geldiği	kadar	çalışmalı.	
Eğer	çaresi	olmayan	dertlerden	ise	beyhude	yanıp	yakılmakta	hiç	mana	yok-
tur.

Anneme,	Ahmed	Bey’e,	Suad’a,	Tahir’e,	Rıza	Bey’e,	validesine,	Cemi-
le’ye,	Nazan’a,	Bülend’e,	İzzet	Bey’e,	bacıma,	Feride’ye,	Muhyiddin	Bey’e,	
validesine,	 Ferid	 Bey’e,	Ayastefanoslulara,	Maltepelilere,	 Bekir	 Efendi’ye,	
Bedriye	hanımlara,	 	bizim	İbrahim	Efendi’ye	çok	selam	ederim.	Eşref’e	de	
selam	ederim.

Fuad	Şemsi	Bey	şimdiye	kadar	aylığı	da	göndermiş	olacak.	Kaç	lira	tut-
tu?	Getiren	adama	ne	verdin?

Adamsız	mısın?	yoksa	yine	o	çamaşır	yıkayan	kadın	mı	gündüzleri	gelip	
işleri	görüyor?	Asiye	Hanım	hâlâ	gelmek	istemiyor	mu?	Giridli	İsmail	Hakkı	
Bey	orada	ise	ona	da	selamımı	söyleyiniz.	Gerçek	Miralay	İsmail	Hakkı	Bey’e	
ve	Şeyh	Hüsnü	Efendi’ye	de	arz-ı	hürmet	ederim.	Gönderdiğim	pusulayı	Şeyh	
Efendi’ye	gönderirsen	çok...
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...memnun	olurum.
Tahir’e	ayrıca	mektup	yazacaktım	amma	o	bana	yazmıyor	ki.	Vakıa	siz	

yazarken	o	mektepte	bulunuyormuş	amma	evvelce	yazıp	bırakabilir	öyle	değil	
mi?	Onun	çalışıp	çalışmadığına	dair	haber	 isterim.	Baki	cümlenizi	Cenab-ı	
Hakk’ın	sıyanetine	emanet	ederim.	Allah’a	ısmarladık.

14	Kânun-ı	evvel	341
Pazartesi

Mehmed	Âkif
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6.2.2. Mehmet Âkif Bey’in Mısır’dan eşi İsmet Hanım’a gönderdiği mektup



Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF ERSOY Belgeler

47

Bihi

İsmet,
Teşrîn-i	 sâninin	otuzunda	yazıldığını	Tahir’in	kendi	mektubuna	atmış	olduğu	

tarihten	anlaşılan	mektubunuzu	şimdi	aldım.	Benden	geçen	hafta	haber	almadık	di-
yorsunuz.	Hesapça	siz	bu	mektubu	pazar	günü	yazmış	olacaksınız	ki	o	gün	Mısır	
postasının	İstanbul’a	muvasalatı	 ihtimali	yoktur.	Maamafih	ben	hiçbir	haftayı	boş	
geçirmiyorum.	Bu	mektubum	tamam	yedinci	oluyor.	Demek	bundan	evvel	sizin	ben-
den	altı	mektup	almış	olmanız	icab	eder.	Almamışsanız	kabahat	bende	değil.	Hem	
sonradan	gönderdiklerimi	taahhüdlü	olarak	verdim.	Bundan	böyle	de	hep	taahhüdlü	
yollayacağım.

Evvelki	 mektuplarımda	 bahsettiğim	 sekiz	 İngiliz	 lirasını	 bugün	 Rıza	 Bey’e	
gönderdim.	O	bankadan	alarak	size	verir.	Altmış	beş	Türk	lirası	kadar	eder	ki	hiç	
olmazsa	kömür	alırsınız.	Ben	hiçbir	yerlere	çıkmayarak	artt[ırdı]ığım	bu	parayı	sırf	
sizin	rahatınız	için	gönderiyorum.	Hamdolsun	iyiyim,	çalışıyorum.	Kocaman	bir	şiir	
yazarak	Rıza	Bey	vasıtasıyla	Tevhid-i	Efkâr’a	gönderdim.	Neşrederlerse	okursunuz.	
On	sene	evvel	yazdığım	Mısır’a	ait
...
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...bir	şiiri	Paşa	hazretlerine	ithaf	etmiştim.	Bu	da	yine	Mısır’a	ait	olduğu	için	Hanı-
mefendi’ye	ithaf	ettim.	Tahir,	yanımızdaki	eve	iki	çocuklu	bir	kiracı	taşındığını	söy-
lüyor.	Görüşülecek	gibi	insanlar	mı?	Konuştunuz	mu?	Emin’den	yine	mektup	zuhur	
etmedi.	Niçin?	Hem	Tahir’in	çalıştığından	bahsediyorsunuz	da	Emin’den	hiçbir	şey	
yazmıyorsunuz.	Yoksa	oğlan	yine	haylazlık	mı	ediyor?	Bu	Mısır’dan	gönderdiğim	
parayı	kâmilen	kömüre	verin.	Kömürü	de	ya	Şeyh	Efendi	yahud	Miralay	Beyefendi	
vasıtasıyla	aldırın	ki	aldanmayasınız.	İnşaallah	iki	ay	sonra	yine	bu	kadar	para	gön-
deririm.	Onu	da	Beylerbeyi’ndeki	borca	verirsin.

Havalar	nasıl	gidiyor?	Hesapça	pek	soğuk	olacak.	Tahir’le	Emin	öğle	yemeği	
için	eve	mi	geliyorlar?	Yoksa	Emin	yiyeceğini	mektebe	mi	alıp	götürüyor?	Emin	
azıcık	kendisini	topladı	mı?	Bir	aralık	pek	zayıflamıştı.	Kolunda	yanıktan	kalan	bü-
züşük	yeri	gittikçe	kapanıyor	mu?	Yoksa	öyle	duruyor	mu?

Cemile’ye	bu	yaşlı	hizmetçiyi	kim	bulmuş?	Rıza	Bey’e	artık	Mısır’daki	gazete-
sinden	para	gitmiyormuş	hiç	şüphesiz	sıkıntı	içinde	olacaklar.	Vakıa	refikası	hanım	
bugünleri	düşünerek	ihtiyat	akçesi	biriktirmiştir.	Amma	ne	kadar	olsa	her	ay	munta-
zaman	gelen	bir	paranın	kesilmesi	adamı	sarsar.
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Miralay	Beylere	henüz	gidemediğine	bakılırsa	Şeyh	Efendi’nin	ailesiyle,	 tek-
yesiyle	hiç	muarefe	peyda	etmemiş	olacaksın.	Ara	sıra	İsmail	Bey’in	hanımıyla	mu-
kabele	günleri	uğrasanız	zannederim	pek	hoşlanırsın.	Kuleli	Mektebi	Müdürü’nün	
azlolunduğunu	gazetede	gördüm.	İnşaallah	bizim	Vehbi	Bey’e	bir	şey	olmamıştır.

Ben	o	kocaman	şiiri	yazıncaya	kadar	hayli	yoruldum,	hayli	emek	çektim.	İh-
tiyarlığımı	 artık	 adam	 akıllı	 hissetmeye	 başladım.	 Lakin	 etrafımdan	 utanıyorum.	
Onun	için	canım	bedenimde	oldukça	çalışmaktan	geri	durmayacağım.	Göğsün	ra-
hatsız	değilmiş	memnun	oldum.	Ha!	Mısır	postaları	biraz	intizamını	kaybetti	gibi.	
Onun	için	benden	mektup	almazsan	merak	etme.	Çünkü	Eşref	de	bazen	iki	mektu-
bumu	birden	aldığını	söylüyor.	Sen	oradan	her	hafta	yaz,	ben	de	buradan	her	hafta	
yazarım.	Geleni	okuruz,	gelmeyeni	de	kalacağı	yerde	kalır.	Elde	olmayan	bir	şey	için	
ne	yapılabilir?

Burası	geceleri,	bir	de	sabahları	serin	oluyor.	Gündüzleri	hususiyle	güneş	adeta	
yakıyor.	Ben	erken	yatıyorum,	gece	yarısı	kalkıp	tekbirler	aldıktan,	kur’ânlar	oku-
yup,	namazlar	kıldıktan	sonra	yazı	masamın...
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...başına	geçiyorum.	Sabah	ancak	iki	buçuk	saat	sonra	oluyor.	Bana	mektup	gönder-
mesinden	Tahir’in	öfkesi	geçmiş	olduğu	anlaşılıyor.	Oğlan	mektebinden	de	mem-
nun.	Kendi	rivayetine	bakılırsa	hocaları	da	ondan	pek	memnunlarmış.	Hangi	odada	
oturduğunu	birçok	sordum,	söylemedin.	Bari	kömür	koyunca	epeyce	ısınıyor	mu?	
Zannederim	Selimiye	Beylerbeyi’nden	daha	sıcak,	daha	rutubetsizdir.	İştihaca	fark	
hissettiniz	mi?	Ekmekleriniz	iyi	mi?	Sahrınc	yolları	bozuk	diyordunuz,	ev	sahipleri	
bunun	 için	himmet	etmeyecekler	mi?	Ne	Ayastefanoslular	ne	de	Maltepeliler	 için	
bir	şey	yazmıyorsun?	Sadık	Bey	hâlâ	açıkta	mı	imiş?	Annen	nasılmış?	Tahir’in	seni	
üzmediği	doğru	mu?	Şırıngayı	büsbütün	 seyrekleştirdin	mi?	Alekyadis	Efendi	bu	
yeni	eve	de	uğruyor	mu?	En	sonraki	doktor	ara	sıra	geliyor	mu?	Mektupları	postaya	
kendim	götürüyorum	diyorsun.	Postahane	eve	yakın	mı	uzak	mı?	Son	günlerde	Eş-
ref’imi	hiç	görmedin	mi?	İstanbul’a	inmek	icab	ederse	Harem	iskelesinden	istifade	
olunuyor	mu?	Bu	ahiret	suallerinin	hepsine	ayrı	ayrı	cevab	isterim.	Hacı	Hanım’a,	
Rıza	Bey’e,	Cemile’ye,	Feride’ye,	Suad’a,	Emin’e,	Tahir’e,	Asiye	Hanım’a,	Hadice	
anneye,	Şeyh	Efendi’ye,	İsmail	Hakkı	Beyefendi’ye,	oğlu	Sami	Bey’e	çok	çok	selam	
ederim.	Allah’ın	sıyanetine	emanet	olunuz.

8	Kânun-ı	evvel	340
Pazartesi

Mehmed	Âkif



54

6.2.3. Mehmet Âkif Bey’in Mısır’dan eşi İsmet Hanım’a gönderdiği mektup
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Bihi

İsmet,
İlk	 mektubunuzu	 aldığımı	 geçen	 hafta	 söylemiştim.	 İkincisi	 de	

inşaallah	 birazdan	 gelir.	 Afiyetinize	 memnun	 oldum.	 Fuad	 Şemsi	
Bey’den	bir	haber	çıkmadı	diyorsun.	O	haberin	olması	da	olmaması	da	
benim	için	bir.	Çünkü	olduğu	takdirde	gayet	ağır	bir	yük	altına	girece-
ğim;	olmadığı	surette	ise	yalnız	borç	yüklerini	çekeceğim.	Bana	ikinci	
yük,	daha	ehven	gelecek.	Tabii	sen	de	iktisada,	idareye	fazlaca	dikkat	
edersin.	Buradan	şimdilik	sana	para	göndermek	imkânı	yok.	Emin	her	
gün	on	guruş	alıyor	ve	bu	parayı	tamamıyla	yola	sarf	ediyor.	Oğlanın	
kendisi	için	hiç	para	harcettiği	yok.

Sabahleyin	saat	beş	buçukta	uyandırıyorum.	Dışarıya	çıkması,	ab-
dest	alıp	namaz	kılması	tam	yarım	saat	sürüyor.	Sonra	bir	çaryek	idman	
yaptıktan	sonra	bir	çaryek	de	giyinmesi	tutuyor.	Hülasa...
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...Altı	buçukta	kahvaltı	sofrasına	oturuyor.	Yirmi	dakika	da	o	işi	bitire-
rek	çantasını	alıp	yediyi	on	geçe	şimendüferine	gidiyor.	Akşamüstü	de	
Mısır’dan	beşte	kalkan	trenle	geliyor.	Beş	buçukta	Hilvan	istasyonuna	
çıkıyor.	Ben	de	kendisini	orada	karşılıyorum.	Bu	istikbal	bahanesiyle	
azıcık	 dolaşmış,	 hava	 almış	 oluyorum.	Çocuğun	 hâli	 hamdolsun	 iyi.	
Geceleri	Nuri	Bey’den	 İngilizce	 dersi	 alıyor.	 İngilizce	mektepleri	 de	
var.	Haftada	 iki	 defa	Halil	 Paşa’dan	 resim	dersi	 görüyor.	Mektepleri	
çok	güzel,	seneliği	on	Mısır	 lirası.	Öğle	yemeğini,	kitaplarını,	defter-
lerini	 oradan	veriyorlar.	Yemekleri	 güzel.	Üç	 türlü	 yemek	veriyorlar.	
Dördüncüsü	 ya	 bir	 tatlı,	 yahud	meyve.	 İştihası	 âlâ.	Haftada	 bir	 kere	
gıcır	gıcır	yıkıyorum.	Namazı	beş	vakit	tamamıyla	kılamıyorsa	da	üç	
vakit	olsun	kılıyor.

Ben	 de	 elhamdülillah	 afiyetteyim,	 okuyorum.	 Bir	müddet	 sonra	
yazmaya	başlayacağım.	Paşa	hazretlerinin	Emin’e	teveccühü	var.	Adını	
Emin	Kaptan	koydu.	Sabahları	mektebe	giderken	pencereden	görüyor-
muş.	Yalnız	çantasıyla	fesi	pek...
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...kocaman	diyor.
Havalar	burada	hâlâ	yaz.	Orası	nasıl?	Hesapça	şimdi	Fuad	Şemsi	

Bey	aylığı	göndermiş	olacak.	Aman	bir	parça	kömür	edindikten	sonra	
borçlara	yavaş	yavaş	serpiştirmeye	bak!	Bir	sene	kadar	dişinizi	sıkarsa-
nız	inşaallah	ilerisi	geniş	olur.	Zaten	civarımızdaki	borçları	temizleye-
bilsek	ötekileri	yavaş	yavaş	verilebilir.	Ben	buradan	yardım	edebilmek	
için	çok	düşünüyorum	lakin	imkânı	yok.	Üç	lira	çocuğun	yol	masrafı,	
iki	lira	çamaşır,	traş,	posta	ve	saire	masrafına	gidince	aylık	bitecek.	Ma-
amafih	bu	beş	lira	da	son	derecede	tasarruf	edilmek	şartıyla	idare	eder.	
Her	ne	ise	Allah’a	bin	şükür	olsun	beylerden,	paşalardan	âlâ	yaşıyoruz.	
Maksat	şu	borçların	çaresine	bakmak.

Ahmed	Bey	ne	âlemde?	Muhyiddin	İstanbul’da	mı	yoksa	taşralar-
da	mı?	Hacı	Hanım’ın	keyfi	nasıl?	Henüz	adam	bulamadınız	mı?	Asiye	
Hanım’dan	haber	yok	mu?	Hadice	anne	iyi	mi?	Talimhaneli	Emine	Ha-
nım	bizde	mi,	gitti	mi?	Aişe	domates	ezmesini	getirdi	mi?
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Tahir	şımaracağını	söylüyordu.	İnşaallah	sözünde	durmamıştır.	İm’an	
Hanım’ın	dersine	devam	ediyor	mu	vazgeçti	mi?

Anneme,	Ahmed	Bey’e,	Suad’a,	Tahir’e,	Rıza	Bey’e,	Cemile’ye,	
kayınvalidesi	 hanıma,	Nazan’a,	Bülend’e,	 İzzet	Bey’e,	 bacıya,	Muh-
yiddin’e,	 Ferid	 Bey’e,	 Feride’ye,	 kayınvalidesine,	 Nihal’e,	 Hadice	
anneye,	 Bekir	 Efendi’ye,	 Miralay	 İsmail	 Hakkı	 Bey’e,	 Şeyh	 Hüsnü	
Efendi’ye,	Bedriye	Hanımlara,	Maltepelilere,	Ayastefanoslulara	selam	
ederim.	Cenab-ı	Hak	cümlenizi	mesud	ve	müreffeh	buyursun.	Bütün	
Ümmet-i	Muhammed’e	saadetler,	selametler,	tevfikler,	nusretler	ihsan	
eylesin	âmin.	Allah’a	ısmarladık.	

30	Teşrîn-i	sâni	341
Pazartesi

Mehmed	Âkif

24	Teşrîn-i	sâni	341	tarihli	ikinci	mektubunuz	şimdi	geldi.	Cevabı	
inşaallah	haftaya.
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6.3. Mehmet Âkif Bey ile Mısır’da bulunan oğlu Mehmet Emin’in yakınlarına yazdığı mektuplar:

6.3.1. Mehmet Emin Bey’in ablasına gönderdiği mektup
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Bihi

Sevgili	Ablacığım
Mektubunuzu	 aldım.	 Uzun	 mektup	 bekliyormuşsunuz.	 Ben	 de	

uzun	yazıyorum.	Artık	buralarını	iyice	öğrendim.	Zaten	buralarını	öğ-
renmek	bir	şeyden	ibaret,	gideceğin	yerin	tramvayının	numarasını	bel-
lemek,	işte	ben	de	bunları	öğrendim.	Şimdi	iyice	biliyorum,	hamdolsun	
burada	rahatım.	Yalnız	dillerini	bilmediğim	için	şimdilik	zor	ama	öğre-
niyorum.	Siz	nasılsınız?	Sinemaya	gidiyor	musunuz?	Artık	oralarda	kış	
gelmiştir.	Ama	buraları	iyice	sıcak,	insan	bunalıyor.	Eniştem	nasıl,	ona	
geçen	hafta	mektup	yazamadım?	Bâkî	ellerinizden	öperim.

Kardeşin
Mehmed	Emin



64

6.3.2. Mehmet Emin Bey’in eniştesine [Ömer Rıza Doğrul’a] gönderdiği mektup
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Sevgili	Enişteciğim!
Geçen	hafta	mektup	yazamadım	affedersiniz.	Bundan	

sonra	mektuplaşırız.	Burada	daima	sizi	ve	ablamı	anıyo-
rum.	O	koca	vapurda	sallandık,	tuhaf	değil	mi?	Artık	sizin	
de	Ankara’ya	gitmek	yaklaşıyor.	Ne	yapalım	kader	böyle	
imiş,	birbirimizden	büsbütün	birkaç	sene	ayrılacağız.	Bu-
raları	 iyi,	 yalnız	 sizin	yerinize	 İngiliz	 zabitleri	 var.	Bâkî	
ellerinizden	öperim.

Kardeşiniz
M.	Emin
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6.3.3. Mehmet Emin Bey’in kardeşine gönderdiği mektup



Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF ERSOY Belgeler

67

Sevgili	kardeşim…
Mektubunu	 aldım	 ve	 cevabını	 yazıyorum.	 Mısır’dan	
memnunum.	Bisiklet	yine	eskisi	gibi,	yalnız	fren	ve	boya-
sı	bozuk.	Burada	onu	bir	adama	vereceğiz.	Hem	frenlerini	
hem	de	boyasını	yapacak,	çok	güzel	olacak.	Burada	ona	
ancak	perşembe	ve	cuma	günleri	biniyorum,	Nil’e	kadar	
gidiyorum.	Ben	de	çok	çalışıyorum.	Bekir	Efendi’ye	se-
lam	söyle.	Baki	gözlerinden	öperim	kardeşim……

Kardeşin
Mehmed	Emin
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6.3.4. Mehmet Emin Bey’in annesine gönderdiği mektup
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Bihi

23	Cemaziye’l-evvel	sene	1344
9	Disember	[December]	1925	Çarşamba

Sevgili	anneciğim
Bu	mektubu	size	mektepte	öğle	 teneffüsünde	yazıyorum.	Sizden	

geçen	hafta	selamdan	başka	bir	şey	almadım	ama	ben	yine	yazıyorum.	
Babama	 yazdığınız	mektupta	 burada	 dehşetli	 lodos	 oldu	 diyorsunuz.	
Burada	işittiğimize	nazaran	Harem	iskelesi	kâmilen	yıkılmış	doğrusu	
tuhaf	şey.	Sonra	burada	Abbas	Halim	Paşa’ya	ahbaplarından	gelen	bir	
mektupta	evleri	yalı	imiş	ama	20	metre	kadar	denizden	geride	olduğu	
halde	dalgadan	bütün	camları	kırılmış	ve	iskeleleri	de	yıkılmış.	40	se-
nedir	böyle	lodos	olmadı	diyorlarmış.	Neyse	geçmiş	olsun.	Ben	burada	
çalışıyorum,	Arapçayı	iyice	öğrendim.	Daha	trene	de	abone	olmadığım	
için	babam	çok	müteessir	ama	bugünlerde	olacak.	Oralarda	kış	başla-
mıştır	 değil	mi?	Buralarda	 sabahları	 iyice	 serin	 oluyor	 ama	onlar	 ev	
soğuksa	berd	berd	diye	bütün	kafalarını	filan	sarıyorlar	ama	bizim	için	
bir	şey	değil.	Hem	onlarda	bir	adet	var,	kafalarını...
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...bütün	 çullarla	 sarıyorlar,	 ayaklarına	 ayakkabı	 bile	 giy-
miyorlar.	Baki	ellerinizden	öperim	sevgili	anneciğim.

Oğlunuz
Mehmed	Emin

Benim	mektebimin	ismi
Mekteb-i	Cemiyet-i	Mevatın-ı	(...?)	İslamiye

Süreyya	Hanım	ne	âlemde
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6.3.5. Mehmet Emin Bey’in annesine gönderdiği mektup
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Sevgili	anneciğim
Burada	artık	iyice	yerleştik.	Babam	geldi	geleli	bana	mektep	arıyor	

fakat	 bir	muvafıkını	 bulamıyor	 ve	 çok	 üzülüyordu	 fakat	 evvelsi	 gün	
Hilvan’da	bir	mektebi	tavsiye	ettiler,	beni	Ali	ile	beraber	yolladı.	Ben	
mektebi	hiç	beğenmedim,	çok	fena	pis,	pis	çocuklar	on	sekiz	on	dokuz	
yaşında	muallimler,	çok	fena	bir	mektep.	Babama	söyledim,	o	da	muva-
fık	görmedi	ve	Şeyh	Çavuş’a	giderek	ondan	şöyle	bir	temizce	iyi	mek-
tep	sordu.	O	maarif	mekteplerinin	artık	kaydı	kapandı,	hususi	mektep-
ler	var	dedi	ve	onun	arkadaşlarından	hususi	bir	mektebin	müdürü	olan	
Ata	Bey’i	babamla	 tanıştırdı.	O	da	çocuk	yazın	gelsin	demiş.	Bugün	
gittim	hiç	Arapça	bilmediğim	 için	 çok	zor	geliyor	 ama	ben	çalışıyo-
rum.	Babam	da	derdinden	kurtuldu.	Mektep	Mısır’da	saat	dört	buçukta	
çıkıyoruz,	beş	buçuk	Hilvan’a	tren	var,	geceleyin	eve	geliyorum.	Her	
husustan	 rahatım.	 Siz	 nasılsınız?	Orada	 soğuklar	 başladı	mı?	 Burası	
adam	akıllı	sıcak,	insan	bunalıyor.	Tabii	ben	de	daha	alışmadım	da	öyle	
geliyor	 ama	 yine	 sıcak.	Baki	 ellerinizden	 öperim:	 enişteme,	 ablama,	
Tahir’e,	cümlenize	selam	ederim.

	 Mehmed	Emin
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6.3.6. Mehmet Emin Bey’in annesine gönderdiği mektup
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Bihi

Sevgili	anneciğim
Mektubunuzu	aldım.	Çok	memnun	oldum.	Ben	burada	çok	çalışıyorum.	

Her	sabah	namaz,	ondan	sonra	 idman	ve	kahvaltı	edip	mektebe	gidiyorum.	
Mektepte	dersten	çok	Arapçaya	ehemmiyet	veriyorum	ve	az	çok	öğrenmeye	
başladım	ama	İzzet	Bey’in	ilk	zamandaki	Türkçesi	gibi.	Gezecek	vaktim	yok,	
sabahleyin	beş	buçukta	kalkıyoruz,	işlerimizi	bitirdikten	sonra	yediyi	on	geçe	
trenine	yetişiyorum.	Bisiklet	burada	ancak	perşembe	ve	cuma	günleri	 işime	
yarıyor.	Tavukların	kesildiğine	canım	sıkıldı.	Neyse	Allah	koyun	ve	horoza	
ömür	versin.	Baki	ellerinizden	öperim	efendim.

Oğlunuz
Mehmed	Emin
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7. Mehmet Âkif Bey’in yaptığı seyahatlere ilişkin yazışmalar:

7.1. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İskenderiye ve Kahire Konsolosluklarına yazılan Mehmet 
Âkif Bey’e vize verilip verilmediğine dair yazı
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7.2. Kahire Konsolosluğundan Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen cevabi yazı
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7.3. Mehmet Âkif Bey’e İstanbul’dan İskenderiye’ye gitmesi için 
10 Temmuz 1931 tarihinde verilen geçici pasaport
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7.4. Mehmet Âkif Bey’in hastalığı nedeniyle Mısır’dan İstanbul’a geldiğine dair resmi yazı
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8. Mehmet Âkif Bey ile ilgili olarak Dâhiliye Vekâleti tarafından yapılan tahkikat ve 
takibatla ilgili bazı yazışmalar: 

8.1. İstanbul Valiliğinin Mehmet Âkif Bey’in Mısır’daki faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanlığına 
gönderdiği takibat yazısı
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8.2. Dâhiliye Vekilinin Mehmet Âkif Bey hakkında İstanbul Valiliğine gönderdiği tetkikat ve takibat 
talep yazısı
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8.3. İstanbul Valiliğinin Mehmet Âkif Bey hakkında yaptığı tetkikat ve tahkikatla ilgili Dâhiliye Vekiline 
gönderdiği cevabi yazı
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8.4. Dâhiliye Vekilinin, Mehmet Âkif Bey’in İskenderun’da bulunduğu sırada 150’liklerden bazı 
şahıslarla görüştüğüne dair İstanbul Valiliğine gönderdiği rapor
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8.5. Emniyet İşleri Umum Müdürünün bazı konsolosluklara Mehmet Âkif Bey’in Mısır ve Antakya 
seyahati sırasında yaptığı görüşmelere ve faaliyetlere ilişkin bilgi talep yazısı
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8.6. Kahire Elçiliğinin Mehmet Âkif Bey’in Kahire’deki görüşme ve faaliyetlerine ilişkin cevabi yazısı
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8.7. Şam Konsolosunun Mehmet Âkif Bey’in Şam’daki görüşme ve faaliyetlerine ilişkin cevabi yazısı
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8.8. Halep Konsolosunun Mehmet Âkif Bey’in Halep’teki görüşme ve faaliyetlerine ilişkin cevabi yazısı
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8.9. Kudüs Konsolosunun Mehmet Âkif Bey’in Kudüs’teki görüşme ve faaliyetlerine ilişkin 
cevabi yazısı
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8.10. Beyrut Konsolosunun Mehmet Âkif Bey’in Beyrut’taki görüşme ve faaliyetlerine ilişkin 
cevabi yazısı
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8.11. Dâhiliye Vekilinin, Mehmet Âkif Bey’in İskenderun’da bulunduğu sırada kimlerle görüştüğüne 
dair İstanbul Valiliğine gönderdiği bilgi talep yazısı
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8.12. Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünün Milli Emniyet Hizmetleri Reisliğine Mehmet Âkif Bey’in 
hariçle yapacağı muhaberesinin kontrol ettirilmesine dair talep yazısı
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9. Mehmet Âkif Bey’in Vefatı ile ilgili evrak:

9.1. İstanbul Valiliğinin Mehmet Âkif Bey’in cenazesinin Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’ndan 
kaldırılarak Edirnekapı mezarlığına defnedildiğine dair Dâhiliye Vekâletine gönderdiği yazı
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9.2. İstanbul Valiliğinin Mehmet Âkif Bey’in nereye defnedildiğini ve cenazeye kimlerin katıldığını 
bildiren Yüksek İç[işleri] Bakanlığına gönderdiği yazı.
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10. Mehmet Âkif Bey’in vefatından sonra kendisi hakkında yapılan anma toplantıları ile 
ilgili takibat yazıları:

10.1. Ankara Valisinin, Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının sene-i devriyesinde (1939) yapılan toplantı 
hakkında Dâhiliye Vekâletine verdiği rapor
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10.2. Dâhiliye Vekilinin Mehmet Âkif Ersoy için mezar yaptırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp ve 
Edebiyat Fakülteleri öğrencileri arasında para toplamaya ön ayak olan askeri tıbbiye öğrencisi Fethi 

Teveh hakkında İstanbul Valiliğine tahkikat yaptırma talebi ile ilgili yazısı



104

10.3. Dâhiliye Vekilinin, Mehmet Âkif Ersoy’un yanında kalan Avukat Fuat ve Prenses Emine hakkında 
İstanbul Valiliğine tahkikat yaptırma talebi ile ilgili yazısı



Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF ERSOY Belgeler

105

10.4. İstanbul Valisinin Mehmet Âkif Bey’in yanında kalan Avukat Fuat ve Prenses Emine’ye ilişkin 
tahkikat talep yazısına verilen cevabi yazı
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10.5. İstanbul Valisinin Mehmet Âkif Bey’e mezar yaptırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Tıp ve 
Edebiyat Fakülteleri öğrencileri arasında para toplamaya ön ayak olan askeri tıbbiye öğrencisi Fethi 

Teveh hakkında Dâhiliye Vekâletine gönderdiği rapor
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10.6. İstanbul Valisinin, Şair Mehmet Âkif’in vefatının 10. yılı münasebetiyle Türk Talebe Birliği 
tarafından yapılan törenin içeriğine ilişkin İçişleri Bakanlığına gönderdiği rapor
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10.7. Samsun Valisinin, 1960 yılında düzenlenen Mehmet Âkif Gecesi ile ilgili İçişleri Bakanlığına 
gönderdiği rapor
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10.8. İstanbul Vali Muavini tarafından Milliyetçiler Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 
Mehmet Âkif’i anma töreni hakkında tutulan ve İçişleri Bakanlığına gönderilen rapor
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10.9. İçişleri Müsteşar Muavinin, Mehmet Âkif’i anma törenindeki olay hakkında Malatya Valiliğinden 
bilgi talebi
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10.10. İçişleri Müsteşar Muavinin, Mehmet Âkif’i anma törenindeki olay hakkında Malatya Valiliğinden 
talep ettiği cevabi yazı
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10.11. Gaziantep Valiliği tarafından Nizip Müftüsünün Mehmet Âkif’i anma gecesinde rejim ve Atatürk 
aleyhinde konuşma yapmadığına dair İçişleri Bakanlığına gönderdiği tetkik raporu
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11. Mehmet Âkif Bey’in eserleri (kapak resimleri)

11.1. Anglikan Kilisesine Cevap
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11.2. Müslüman Kadını
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11.3. Ahkâm-ı Emraz-ı Umumî
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11.4. İçkinin Hayat-ı Beşeriyede Açtığı Rahneler
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11.5. Anadolu Hatırası
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11.6. Safahat

11.6.1. Safahat
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11.6.2. Süleymaniye Kürsüsünden
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11.6.3. Hakkın Sesleri
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11.6.4. Fatih Kürsüsünden
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11.6.5. Hatıralar
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11.6.6. Asım
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11.6.7. Gölgeler
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12. Mehmet Âkif Bey’in Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmaları:

12.1. 28 Şubat 1921 tarihli konuşması.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi*

Zabıt Ceridesi

Yüz elli dokuzuncu ictima
Birinci Celse

28	Şubat	337	-	Pazartesi	-	Saat:	1,30	sonra
Reis:	İkinci	Reis	Vekili	Hasan	Fehmi	Beyefendi

Kâtib:	Feyyaz	Ali	Bey	(Yozgad)

* Sadece Mehmet Âkif Ersoy’un konuşmalarının geçtiği yerler alınmıştır.
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HAMDİ	BEY	(Ertuğrul)	—	Rica	ederim	Yenigün’e	muavenet	edil-
memiştir.	Yenigün	muavenetten	müstağnidir.

ABDULGAFUR	 EFENDİ	 (Devamla)	—	Mubayaa	 ediliyormuş.	
Beher	 nüshası	 üç	 kuruşa	 alınıyor,	 gönderiliyormuş.	 Ya	 Hâkimiyet-i	
Milliye	böyle	Yenigün	gibi	mubayaa	edilmeli,	gönderilmeli	yahut	da...
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...Hâkimiyet-i	Milliye’ye	verilen	para	nispetinde	bu	memleket,	bu	mil-
let	ondan	istifade	etmeli.

HÜSEYİN	AVNİ	BEY	(Erzurum)	—	Bütün	matbuat	aynı	vazifeyi	
görüyor.

BİR	MEBUS	BEY	—	Sebilü’r-Reşad’a	da	muavenet	ediyorlar.
ABDULGAFUR	 EFENDİ	 (Karesi)	—	 İnkâr	 edemem	 efendiler,	

hatırıma	 getirdiniz.	 Şunu	 arz	 edeyim	 ki	Matbuat	Müdüriyeti	 elinden	
geldiği	 kadar	 âlem-i	 islâmın	 yegâne	 bir	 ceride-i	 feridesi	 olan	 Sebi-
lü’r-Reşad’a	 elinden	 geldiği	 işkâli,	 elinden	 gelen	 tazyiki	 reva	 gördü.	
Şahid-i	 zihayatı	 benim.	 (“Şayan-ı	 teessüfdür”	 sadaları).	 Bugün	 onun	
Matbuat	Müdüriyetince	tab’ına	heyet-i	celileleri	müttefikan	karar	verdi	
ve	heyet-i	vekile-i	muhteremeye	havale	buyurdu	ve	oradan	emir	aldığı	
halde	elinden	gelen	işkâli	reva	gördü.

YAHYA	GALİB	BEY	(Kırşehir)	—	Kim?
ABDULGAFUR	EFENDİ	(Devamla)	—	Matbuat	Müdür-i	Umu-

misi	ama	sonradan	muavenet	etti,	kâğıt	vesaire	verdi	(Handeler).
HAMDİ	BEY	(Ertuğrul)	—	Etti,	etti	pekâlâ	etti.
AKİF	BEY	(Burdur)	—	Bilmeyerek	söyleme.
HAMDİ	BEY	(Ertuğrul)	—Pekâlâ	biliyorum.
AKİF	BEY	(Burdur)	—	Dalkavukluğun	lüzumu	yok…
HAMDİ	BEY	(Ertuğrul)	Sensin	dalkavuk.
AKİF	BEY	(Burdur)	—	Rezil	herif	sus.
HAMDİ	BEY	(Ertuğrul)	—	Rezil	herif	sensin.
AKİF	BEY	(Burdur)	—	Dalkavuksun	hergele,	sus.	(Gürültüler).
REİS—Rica	ederim	susunuz.
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MUHYİDDİN	BEY	—	Bilmiyorum.	(“Odur”	sadaları)	Tarih-i	Kadimi	okuduğunu,	şusunu	
busunu	vallahi	bilmiyorum.

AKİF	BEY	(Burdur)	—	Onu	bilmeyen	kaldı	mı	ya!
MUHYİDDİN	BEY	(Devamla	)	—	Bakınız	arz	edeceğim.	Bendeniz	bu	zatı	buraya	celbettik-

ten	sonra	bazı	dedikodu	olduğunu	işittim.	Bilmiyorum,	eskiden	tanıdığım	halde	hakkında	söyle-
nen	mühim,	müşevveş	sözler	kulağıma	çalındığı	için	acaba	nedir	diye	anlamak	üzere	Hamdullah	
Subhi	Bey’e	sordum.	Hamdullah	Subhi	Bey	de	bunun	hakkında	hüsn-i	şehadette	bulundu.	Bana	
katiyen	iyi	bir	memurumuzdur	demişti.	Sonra	şurasını	da	arz	edeyim	ki	Hamdullah	Subhi	Bey	
bunun	maarif	mesleğinden	çıkıp	bu	mesleğe	geldiğinden	dolayı	müteessir	olmuştur	ve	kendisini	
geriye	göndermek	istemiştir.	Ben	de	kendisine	hiç	olmazsa	üç	ay	burada	kalması	için	rica	ettim	ve	
Mart’tan	sonra	gönderirsiniz.	Ve	tekrar	maarif	hizmetinize	alırsınız.	İki	üç	ay	kalsın	burada	tasav-
vur	ettiğimiz	bazı	işler	var.	Bunları	yapıversin	demiştim.	Malûm-ı	âliniz	efendim	ve	propaganda	
işi	şüphesiz	ki	biraz	tahsil	işidir	ve	şüphesiz	ki	bu	işler	kabiliyet	işidir.	Bu	itibarladır	ki	Behçet	
Bey’in	burada	(2	-	3)	ay	kalmasını	Hamdullah	Subhi	Bey’den	rica	ettim	ve	mezuniyet	şeklinde	
Hamdullah	Subhi	Bey	bunu	bana	verdiler	ve	ne	vakit	isterseniz	iade	ederim	dedim.	Şimdi	Vehbi	
Efendi	Hazretleri	buyurdular	ki	bu	zat	daireye	on	beş	günde	bir	uğruyormuş.	Halbuki	her	gün	
dairededir	ve	birçok	işlerle	meşgul	oluyor.	Tenvir	ve	irşat	yapılamıyor	deniyor.	Bunun	fabrika-
sı,	kalıbı	yoktur	ki	tenvir	ve	irşadı	kalıptan	çıkaralım.	Bu	mesele	bir	mesaidir,	bir	vasıtadır.	Bu	
mesai	ve	vasıta	elbette	merkezde	birtakım	adamlar	tarafından	idare	edilmek	icabeder.	Şimdi	arz	
edeceğim.	Anadolu’da	tenvir	ve	irşat	için	lazım	gelen	vesait	katiyen	ve	katibeten	yoktur.	Anadolu	
memleketi	çok	zavallı	bir	memlekettir.	Anadolu	memleketinde	matbaa	denebilecek	bir	matbaa	
yoktur	efendim.	 İşte	Behçet	Bey’in	yaptığı	vazife	Anadolu’da	ne	kadar	gazete	varsa	ne	kadar	
ajans	neşrediliyorsa...

AKİF	BEY	(Burdur)	—	Kastamonu’da	bir	matbaa	vardır	ki	emsali	İstanbul’da	yoktur.
MUHYİDDİN	BEY	(Devamla)—	Evet	efendim	fakat...
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...motoru	yoktur	Âkif	Beyefendi!	
AKİF	BEY	(Burdur)	—	Zarar	yok,	el	ile	çevirirler.	Yevmiye	(20-30)	bin	gazete	basılabilir.
MUHYİDDİN	BEY	(Devamla)	—	İmkânı	yok	efendim.	Saatte	nihayet	bin	tane	basılabilir.	

Bakınız	efendim	meclis-i	âlinize,	bu	zatın	idare	ettiği	muhaberatla	anlaşılmış	olan	bazı	netayiç-
ten	bahsedeyim.	Meclis-i	âlinizin	bu	işlere	pek	fazla	alâka	gösterdiğini	gördüğüm	için	müsaade	
buyurursanız	tasdiatta	bulunayım.	Lüzum	görülmezse	bendenizi	ikaz	buyurun,	derhal	kapatayım.	
Kastamonu’da	münteşir	Açıksöz	gazetesinin	meselâ	beş	altı	top	kâğıdı	bulunuyor.	O	da	biz	yar-
dım	edersek	bulunuyor.	Çünkü	İstanbul’dan	kâğıt	geldiği	yok,	vesait	yok.	Meselâ	bize	diyor	ki	
“Gazetemizin	ol	babdaki	müracaatı	üzerine	gazetemizin	daha	fazla	neşrine	imkân	göremiyoruz.	
Hatta	kâğıdımız	temin	edilmezse	bu	tarzda	neşriyatımıza	devam	etmek	kabil	olmayacaktır.”	ve	
hakikati	hal	bu	merkezdedir.	Vilâyetle	uzun	uzadıya	muhabere	ediyoruz.	Erzurum’da	münteşir	
Albayrak	gazetesi	15	Kânun-ı	sâni	337’	de	şöyle	diyor.	“Hiç	bir	taraftan	muavenet	edilmediği	için	
Azerbaycan,	Türkistan,	İran	ile	iki	seneden	beri	devam	etmekte	bulunan	gazete	irsalâtını	kat	et-
mek	zaruretinde	kaldık”.	Eğer	kâğıt	bulup	muavenet	etmeyecek	olursak	bu	gazete	çıkmayacaktır.	
Efendiler	Erzurum’da	bütün	havali-i	şarkiyede	bir	tek	gazete	vardır.	O	da	haftada	üç	gün	çıkıyor.	
Eğer	biz	buna	yardım	etmeyecek	olursak	bu	gazete	çıkmaz.

HÜSEYİN	AVNİ	BEY	(Erzurum)	—	Muavenet	edebildiniz	mi?
MATBUAT	MÜDÜRÜ	MUHYİDDİN	BEY	(Devamla)	—	Edeceğiz	efendim.	Gönderiyo-

rum.	Şimdi	onu	arz	edeceğim.	Niçin	muavenet	etmedik	ve	edemedik.
HÜSEYİN	AVNİ	BEY	(Erzurum)	—	Niçin	etmediğinizi	biliyorum.	Çünkü	gazete	nankör	

imiş	de	ondan	dolayı	gönderilmemiştir.
MATBUAT	MÜDÜRÜ	(Devamla)	—	Hayır	efendim.	Katiyen	nankör	gazete	yoktur.	Mat-

buat	Müdüriyetinin	 karşısında	 nankör	 gazete	 yoktur.	Matbuat	Müdüriyetinin	 karşısında	 bütün	
gazeteler	muavenete	muhtaçtır	ve	edilecektir.

TUNALI	HİLMİ	BEY	(Bolu)	—	Nankör	gazete	nedir	Allah	aşkına?	(Handeler).
MATBUAT	MÜDÜRÜ	BEY	(Devamla)	—	Amasya’da	münteşir	Emel	gazetesi	son	cevabın-

da	“türlü	mahrumiyetler	içerisinde	sırf	halkın	tenvir	ve	irşadına	hizmet	etmek	için	kâğıtsızlık	ve	
parasızlık	yüzünden	birçok	ziyanlara	katlandık.	Bir	müddetten	beri	gazetemiz	çıkmıyor”	diyor.	
Şimdi	 bir	 de	Anadolu’da	 intişar	 eden	 gazetelerin	 ayrıca	 adedi	 tab’larını	 birkaç	 kelime	 ile	 arz	
edeyim	efendim.	(Emel)	gazetesi	ki	çıkmıyor.	(Yeni	Adana)	dört	yüz,	beş	yüz	kadar	basabiliyor.	
(Kayseri)	iki	yüz	kadar	basabiliyordu.	Onunla	bir	muhaberemiz	vardı.	“Beş	yüz	basabiliyorum.	
Fakat	kâğıt	kalmamıştır.	 İki	yüze	 indirdim”	diyor.	 (Kastamonu)	gazetesi,	 eskiden	beri	mevcut	
olun	gazete	sekiz	yüz	kadar	basabiliyor.
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OSMAN	BEY	(Kayseri)	—	336	senesi	hesabatını	tedkik	için	bir	heyet	ayrılmalı...
REİS	—	Efendim	hesabatın	tedkiki	meselesi	için	3	takrir	vardır.	Аyrı	ayrı	okumağa	lüzum	

yok,	reyinize	arz	ediyorum	(“Anlaşılmadı”	sesleri).
Efendim	verilen	takrirler	hesabatın	rü’yeti	için	Meclis	tarafından	bir	encümen	teşkili	içindir.	

(“Muvafık”	sesleri)	Bu	takdirleri	nazar-ı	mütalâaya	alanlar	ellerini	kaldırsın.	Kabul	edildi.
Lâğvı	hakkındaki	teklifleri	reyinize	arz	etmiyorum.
YAHYA	GALİB	BEY	—	Efendim	Bu	takrirlerin	reye	vaz’ı	âzanın	hakkıdır.	Onları	da	lütfen	

reye	vaz	ediniz.
REİS	—	Efendim	Matbuat	Müdüriyetinin	lâğvını	kabul	edenler	ellerini	kaldırsın.	(“Ret,	ka-

bul”	sesleri).	Kabul	edilmedi.
TUNALI	HİLMİ	BEY	(Bolu)	—	Matbuat	Müdüriyetinin	lâğvı	demek,	Erkân-ı	harbiye-i	ma-

neviyeyi	lâğvetmek	demektir.
REİS	—	Efendim	bir	takrir	de	Sebilü’r-Reşad	gazetesine	lâzım	gelen	muavenetin	ifası	için	

Matbuat	Müdüriyetine	havalesine	dairdir.	Erzurumlu	Nusrat	Efendinindir.
ABDULGAFUR	EFENDİ	 (Karesi)	—	Efendim	bu	hususta	 zaten	Meclisin	 evvelce	kararı	

vardır.
REİS	—	Sebilü’r-Reşad	gazetesi	için	lâzım	gelen	muavenetin	ifası	teklif	ediliyor.
FEYZİ	EFENDİ	 (Malatya)	—	Efendiler	mesele,	 dava	 burada	 Sebilü’r-Reşad	 için	 oluyor.	

Sebilü’r-Reşad	için	yalnız	bir	taraf	için	söyleniyor..	Bu	olamaz,	diğerlerine	de	muavenet	edilmesi	
lâzım	gelir.	(“Haydi..	Sen	anlayamadın”	sesleri,	gürültüler)	(“Muavenet	etmek	lâzımdır”	sesleri)	
Muavenet	lazımsa	teker	teker	olmaz.	(“Zaten	Meclisin	kararı	var,	muavenet	için”	sesleri)

MUHYİDDİN	BAHA	BEY	(Bursa)	—	Efendiler	müsaade	buyurunuz,	istirham	ederim.	Söy-
lenilen	 sözleri	 her	 zaman	 olduğu	 gibi	 su-i	 tefehhüm	 etmeyelim.	Ben	 şurada	 yerimden	 ayrılıp	
ta	 buraya	 geldiğim	 zaman	 söyleyeceğim	 sözleri	 bazı	 arkadaşlar	 takdir	 ettiler	 dinliyor	 dediler.	
(“Affedersiniz”	sesleri)	Ben	biliyorum,	Hüseyin	Avni	Bey	inşaallah	bu	su-i	tefehhüm	kalkar.	Şair	
Mehmed	Âkif	Beyefendiyi	içinizde	benim	kadar	seven	pek	çok	adam	olmadığına	kaniim	(“Âkif	
Bey’i	sevmeyen	yoktur”	sesleri)	(“Hepimiz	severiz”	sesleri)	şahıs	mevzubahis	ise	benim	hoca-
larımdandır.	Benim	hürmet-i	mahsusam	vardır.	Fakat	ben	şunu	rica	edecektim	ki	Mehmed	Âkif	
Bey’in	nam-ı	muhteremi,	Sebilü’r-Reşad	hakkında	bizim	Millî	Hükümetimizin	muavenetini...
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temin	 edecek	kadar	 yüksektir.	Binaenaleyh	Meclisin	 böyle	 şeylerle	meşgul	
olmamasını	istiyorum.

Mehmed	AKİF	BEY	(Burdur)	—	Meclis	bu	husus	için	zaten	evvelce	ka-
rar	vermiştir.	Bu	mesele	bitmiştir.	O	takriri	ben	vermedim.	Kim	vermiştir	rica	
ederim	söyleyiniz?	Bu	zaten	mukarrerdir.	Tekrar	takrir	vermeğe	hacet	yoktur.

REİS—	Efendim	bu	mesele	evvelce	takarrür	ettiği	için	reyinize	arz	edi-
yorum.

Efendim	şimdi	Muhacirin	Müdüriyeti	Umumiyesi	bütçesine	geçiyoruz.
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On beşinci cilt İkinci ictima senesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
ZABIT CERİDESİ

Yüz otuz yedinci ictima

Birinci Celse
Reis	–	Birinci	Reis	Vekili	Musa	Kâzım	Efendi

Kâtibler:	Haydar	Bey	(Kütahya),	Atıf	Bey	(Kayseri)

31	Kânun-ı	evvel	337	Cumartesi	Saat:	1,	35	sonra
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REİS	—	Şer’iyye	Vekâletine	havale	ediyoruz.
Burdur	Mebusu	Âkif	Bey’le	rüfekasının,	İstanbul’daki	fezahat-ı	ahlâkiye	hakkında	bir	be-

yanname	neşrine	dair	bir	takrirleri	var.	Bunu	da	Heyet-i	Vekile’ye	havale	ediyoruz.
HÜSEYİN	AVNİ	BEY	(Erzurum)	—	Nedir,	anlayamadık?	Tekrar	ediniz.
REİS	—	İstanbul’daki	fezahat-ı	ahlâkiyeye	karşı	bir	beyanname	neşri	için	Âkif	Bey’in	tak-

riri.	(“Okunsun”	sadaları)

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine
Büyük	Millet	Meclisi	Hükümetinin	 tevfikat-ı	 ilâhiyeye	 istinaden	kurtarmak	 için	 uğraştığı	

ecza-yı	vatan	arasında	müessesat-ı	İslâmiyeyi	en	büyük	mikyasta	ihtiva	eden	İstanbul’da	dinî	ve	
millî	ahlâkımızın	ve	kavaid-i	medeniyetimizin	pek	elim	bir	surette	ihlâl	edilmekte	bulunduğu	her	
gün	vâsılı	sem-i	teessürümüz	oluyor.	Bu	şayan-ı	esef	mübalâtsızlıklar	Türk	ve	Müslüman	kadın-
larının	düşman-ı	hayatımız	olan	ecnebi	 işgal	kuvvetlerine	mensup	zabitlerle	hususi	ve	umumi	
cemiyetlerde	hem-bezm	olmak	ve	bunlarla	dans	etmek	gibi	millî	haysiyetimize	ne	kadar	mugayir	
ise	dinî	akidelerimize	ondan	daha	ziyade	muhalif	olan	bir	dereceye	vardırılmıştır.	Büyük	Millet	
Meclisi	âlem-i	İslâmın	en	büyük	merakizinden	biri	olan	İstanbul’u	Türk	olduğu	derecede	Müs-
lüman	olmak	üzere	istirdad	etmek	azminde	bulunduğu	cihetle	İstanbul	ahalisini	Müslümanlık	ve	
Türklükten	ayırmak	gayesine	matuf	olan	dahilî	ve	haricî	her	gûna	cereyanlara	ahval-i	hazıranın	
ınüsait	 olduğu	mertebede	mâni	 olmaya	 gayret	 etmek	 elzem	 olduğuna	 şüphe	 yoktur.	Binaena-
leyh	Büyük	Millet	Meclisi	tarafından	kendisinin	taht-ı	velayetinde	bulunan	İstanbul	ahalisinin	bu	
kısmına	hitaben	bir	beyanname	ısdarı	ve	bu	beyannamede	gerek	bu	türlü	fezahetlere	cüret	eden	
kadınların	ve	gerek	bu	kadınların	harekâtının	aynı	derecede	mesulü	olan	erkeklerinin	inşallah	bir	
âti-i	karibde	şiddetli	mesul	tutulacağının	tebliğini	teklif	ederiz.

26	Kânun-ı	evvel	1337

Lazistan Aydın Kares Burdur
Mehmed	Necati Esad H.	Basri Mehmed	Âkif

Siird Karahisar-ı	sahib Karesi Karesi
Mehmed	Kadri İsmail	Şükrü İbrahim	Cevdet Abdulgafur

Kütahya Aydın Ertuğrul Denizli
Seyfi Emin Halil Hasan

Hakkari Bitlis Bitlis Isparta
Mehmed	Tufan Hüseyin	Hüsnü Yusuf	Ziya Mehmed	Nadir
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Adana Siverek Genc Erzincan
Mehmed	Hamdi Sırrı Doktor	Haydar Emin

Ertuğrul Konya Malatya Erzurum
Necib Musa	Kâzım Sıdkı Salih
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13. Mehmet Âkif’in Milli Mücadele döneminde yazdığı makalelerden iki örnek:

13.1. Ye’se Düşen Müslüman Değildir.
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Sebilü’r-Reşad Cilt:	18 Adet:	467 3	Şubat	1337

YE’SE DÜŞENLER MÜSLÜMAN DEĞİLDİR.

Üstad-i	muhterem	Mehmed	Âkif	Beyefendi	tarafından	Kastamonu	havalisinde	irad	olunan	
mev’izaların	hülâsasıdır:

Bismillahirrahmanirrahim.	(Yâ	beniyyezhebû	fe	tehassesû	min	yûsufe	ve	ehîhi	ve	lâ	te’yesû	
min	revhillâhi,	innehu	lâ	ye’yesu	min	revhillâhi	illel	kavmul	kâfirûn	-	Kâle	ve	men	yaknetu	min	
rahmeti	rabbihî	illad	dâllûn	-	Kul	yâ	ıbâdiyellezîne	esrefû	alâ	enfusihim	lâ	taknetû	min	rahmetil-
lâh,	innallâhe	yagfiruz	zunûbe	cemîâ	innehu	huvel	gafûrur	rahîm	-	Lâ	yes’emul	insânu	min	duâil	
hayri	ve	in	messehuş	şerru	fe	yeûsun	kanût)

Ey	 cemâat-ı	 müslimin!	 Bu	 okuduğum	 ayat-ı	 celilenin	 birincisi	 Sûre-i	 Yusuf’da,	 ikincisi	
Sûre-i	Hicr’de,	üçüncüsü	Sûre-i	Zümer’de,	dördüncüsü	de	Sure-i	Secde’dedir.	Dördü	de	ye’si,	
Allah’ın	rahmetinden,	 inâyetinden,	nusretinden	ümîdi	kesmeyi,	sûret-i	kat’iyyede	nehy	ediyor.	
Bunun	neûzübillâh	küfür	olduğunu,	dalâl	olduğunu	açıktan	açığa	ümmete	bildiriyor.	Evet,	âyât-ı	
kerime	sarihtir.	Hiç	te’vil	götürür	yeri	yoktur.	

Birinci	âyet-i	kerime	Hazret-i	Yakub	Aleyhisselâmın	lisanındandır.	Meal-i	celili:	“Oğullarım,	
gidiniz	Yusuf’la	kardeşini	araştırınız.	Bir	de	sakın	Allah’ın	inayetinden,	rahmetinden,	tevkifinden	
ümidinizi	kesmeyiniz.	Zira	 iyi	bilmiş	olunuz	ki,	kâfirlerden	başkası	 için	Cenab-ı	Hakk’ın	 ina-
yetinden,	rahmetinden,	tevkifinden	ümidini	kesmek,	ye’se	düşmek	kabil	değildir.”	İkinci	âyet-i	
kerimenin	meali:	“Hazret-i	İbrahim	dedi	ki:	Dalale	düşmüş	olanlardan	başka	kim	Tanrı’sının	rah-
metinden	ümidini	kesebilir.

Üçüncü	âyetin	meal-i	celili:	“Ya	Muhammed	de	ki:	Ey	nefislerine	zulm	etmiş	Allah’ın	kulla-
rı!	Cenâb-ı	Hakk’ın	merhametinden	ümidinizi	kesmeyiniz.	Allah	bütün	günahları	mağfiret	eder.	
Hiç	şüphe	yoktur	ki	o	gafurdur,	rahîmdir.”	Dördüncü	âyetin	meal-i	münafi:	“Allah’ı	tanımayan	
insan,	menfaat	talebinden	bıkmaz,	usanmaz.	Kendisine	bir	zarar	dokundu	mu,	hemen	ye’se	düşer,	
ümidini	keser.”	

Lâkin	neden	ye’is	bu	kadar	şiddetle	nehiy	buyuruluyor?	Neden	ye’is	dalâl	ile	küfür	ile	bir	
tutuluyor?	Bakalım	bu	noktayı	biraz	 tedkik	edelim.	Evet,	uzun	uzadıya	düşünmeye	hâcet	yok.	
Bir	müslüman	ye’se	düştüğü	gibi	Cenab-ı	Hakk’ın	fisebilillah	çalışanlara	va’ad	buyurmuş	olduğu	
necatı,	 selâmeti,	muvaffakıyeti,	 nusreti	 inkâr	 etmiş	oluyor.	Hiç	bir	 surette	hulf	 etmesine;	hâşâ	
yalan	 çıkmasına	 imkân	 tasavvur	 edilemeyen	 va’d-i	 İlâhîye	 inanmamak,	 acaba	Müslümanlıkla	
te’lif	edilebilir	mi?	Öyle	ya!	Her	gün	namazlarda,	niyazlarda	(İnnallâhe	lâ	yuhliful	mîâd	–	 inneke	
la	tuhliful	miad	=	Allahu	Zü’lcelâl	asla	va’dinde	hulf	etmez	–	Yarabbi	sen	hiçbir	zaman	va’dinde	
hulf	etmezsin”	diyen	dîni	bütün	bir	müslüman,	nasıl	olur	da	başı	sıkılmakla,	işi	biraz	fena	gidiver-
mekle	ye’se	düşer?	Yani	Allah’ın	va’dine	olan	îmânını;	itminanını	bir	tarafa	bırakır?

Ey	cemâat-i	müslimin!	Bu	âlemde	hiçbir	kuvvete;	hiçbir	kudrete,	hiç	bir...
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...saltanata,	hiç	bir	servete,	hiçbir	cemaate	güvenil-
mez:	dünyayı	yerinden	oynatan	kuvvetler,	bakarsı-
nız	ki	bir	 inkılâb	ile	devrilmiş	gitmiş,	milyonlarca	
halkı	 esîr	 eden	 kudretler,	 bir	 varmış,	 bir	 yokmuş	
diye	dillerde	destan	olmuş,	 en	korkunç	 saltanatlar	
ayaklar	altında	sürünüyor.	Bitmez	tükenmez	zanno-
lunan	servetler	bir	an	içinde	hiçe	iniyor,	dün	bütün	
kâinata	meydan	okuyan	hükûmetler,	cemaatler,	bu-
gün	bütün	kâinatın	ayakları	altında	çiğneniyor.	

Bu	 dünyada	 güvenilecek,	 dayanılacak;	 hiçbir	
hadise	ile	hiçbir	inkılâb	ile	zerre	kadar	sarsılmaya-
cak,	müteessir	 olmayacak	 bir	 şey	 varsa,	 o	 da	Ce-
nab-ı	Hakk’ın	 inayeti,	merhametidir.	Demek	Tan-
rı’nın	 kapısından	 yüzünü	 çevirenler,	 diğer	 kapılar	
gibi	 onun	 da	 yüzlerine	 kapanacağını	 zannedenler	
hiç	 farkına	 varmadıkları	 halde	Allah’ın	 ezelî	 olan	
azametini	 inkâr	 etmiş	 oluyorlar.	 Pekalâ!	Dünyada	
bu	kadar	korkunç	bir	dalâl	olabilir	mi?	

Görüyorum	ki	 evlatlarımızın,	kardeşlerimizin	
bir	kısmı	muhtelif	cephelerde,	muhtelif	düşmanlara	
karşı,	İslâm’ın	şu	elimizde	kalan	son	yurdunu	mü-
dafaa	için	canlarını	veriyor,	kanlarını	döküyor.	Hâl-
buki	o	cephelerin	arkasında	bulunanlardan	bir	kısmı	
da	ellerini,	kollarını	bağlamış,	her	türlü	muvaffaki-
yetten	ümidini	kesmiş,	hissiz,	hareketsiz;	en	yaman,	
en	 acıklı	 akıbetleri	 bekleyip	 duruyor.	 Zaten	 ye’is	
bundan	başka	bir	netice	vermez	ki!	Dikkat	olunursa	
meyus	olmak	demek	atalete,	meskenete	meşrû	bir	
şekil	vermek	demektir.	Ruha	ye’is	denilen	o	melun	
hastalık	 çöktü	 mü,	 artık	 vücutta	 hareket	 imkânı,	
sa’y	imkânı,	mücâhede	imkânı	kalmaz.	İş	o	zehrin,	
maneviyatı	 sarmasına,	yürekteki	 imânı	sarsmasına	
meydan	vermemektedir.	Evvelâ	 azim	 ile	 sonra	 te-
vekkül	ile	memur	olan	müslümanlar	için	ye’is	de-
diğimiz	o	mühlik	 afete	kapılmak,	maazallah,	hem	
dinin,	hem	dünyanın	elden	gitmesine	bâdî	olur	ki,	
böyle	 bir	 akıbete	 hüsran-ı	mubîn	derler.	 Felâketin	
bu	derecesinden	Cenab-ı	Hak	bu	ümmet-i	merhu-
meyi	sıyanet	buyursun–Âmin!	

Ey	 cemâat-i	 müslimin!	 Şimdi	 size	 Müslü-
manların	azim	ile	 tevekkül	 ile	memur	olduğundan	
bahsettim.	Evet,	Cenab-ı	Hak,	Resûl-i	Muhteremi-
ne	buyuruyor	ki:	 (fa’fu	anhum	vestagfir	 lehum	ve	
şâvirhum	 fîl	 emr(emri),	 fe	 izâ	 azamte	 fe	 tevekkel	
alâllâh	(alâllâhi),	-	onların	(yani	Ashâb-ı	Kirâm’ın)	
kusurlarını	 hoş	 gör.	 Kendileri	 için	 mağfiret	 tale-
binde	 bulun,	 dünya	 işlerinde	 onlarla	müşavere	 et.	
Bir	kere	de	 azmettin	mi,	 artık	Allah’a	dayan.)	Bu	
hitap	her	ne	kadar	doğrudan	doğruya	Nebiyy-i	Ek-
rem	sallâllahu	aleyhi	ve	sellem	Efendimize	ise	de,	
bizlerin	de	aynı	evamir	 ile	mükellef	olduğumuzda	
şüphe	yoktur.	

Azim	ne	demektir?	Azim	bir	 işi	 başa	 çıkara-
bilmek	için	ona	canla	başla	sarılmaya	karar	vermek	
demektir.	Tevekkül	ise	o	işin	husûlü	için	mümkün	
olan	esbabın	hepsini	tedarik	ettikten	sonra	Cenab-ı	

Hakk’a	 bel	 bağlamak,	 O’nun	 tevkifini	 esirgeme-
yeceğine	 yürekten	 inanmak	 demektir.	 Tevekkülü	
biz	 Müslümanlar	 pek	 yanlış	 anlıyoruz.	 Bu	 hata-
mızı	 doğrultmak	 için	 geliniz	 yine	 Kitâbullah’a	
müracaat	edelim.	Allahu	Zü’lcelâl:	 (	Elleżîne	kâle	
lehumu-nnâsu	inne’n-nâse	kad	ceme’û	lekum	fah-
şevhum	 fezâdehum	 îmânen	 ve	 kâlû	 hasbunallâhu	
veni’me’l-vekîl	=		O	mü’minler	için	indallah	ecr-i	
azîm	vardır	ki	birtakımları	gelip	de	bunlara:	“düş-
manlarınız	 sizi	mahv	 için	 bütün	 kuvvetlerini	 top-
lamışlardır,	 onlardan	 korkunuz.”	 dedikleri	 zaman,	
“Bu	 söz	 onları	 korkutmak	 şöyle	 dursun,	Allah’a,	
Allah’ın	nusretine	olan	 imanlarını	artırır	da,	Allah	
bize	kâfidir.	Biz	O’na	dayanırız,	O’na	bel	bağlarız,	
O,	ne	güzel	bel	bağlanacak	bir	Kâdir-i	Kayyûmdur”	
derler.)	

İşte	Aleyhissalâtü	Vesselâm	Efendimiz’in	 şe-
ref-i	sohbetine	nâil	olan,	âdâb	ve	ahlâk-ı	İslâmiye-
yi	doğrudan	doğruya	o	mürşid-i	ekmelden	teallüm	
eden	ashab-ı	kiram	efendilerimizin	şu	âyet-i	celile	
ile	 tasvîr	 buyurulan	 hâli,	 tevekkülün	 en	 beliğ	 bir	
misalidir.	Tedbir	biter,	tevekkül	başlar.	Kul	esbaba	
teşebbüs	 ederek,	 tevkifi	Allah’tan	 bekler.	Allah’ın	
da	bu	tevkifi	kendisinden	dirîğ	etmeyeceğine	mut-
main	olarak,	ona	göre	azminde,	mesaisinde,	müca-
hedâtında	kemâl-i	metanetle	devam	eder	gider.	

Ye’se	kapılmayarak	çalışan	bir	Müslüman	için	
aşılamayacak	 mâni’,	 varılamayacak	 gaye	 mevcut	
değildir.	 Azme,	 tevekküle	 sarılmak	 suretiyle	 her	
maksat	 elde	 edilir,	 insanın	 çalışmakla	 yükseleme-
yeceği	ancak	iki	mertebe	vardır:	Biri	Allahu	Zü’l-
celâle	has	olan	ulûhiyet	mertebesi,	diğeri	de	Hate-
mü’l-enbiyadan	 sonra	 kimseye	 verilmeyecek	 olan	
nübüvvet	 mertebesidir.	 Bu	 iki	 mertebeden	 başka	
hiçbir	mertebe	yoktur	ki	çalışan	bir	Müslüman	için	
ona	varmak	kabil	olmasın.	

O	halde	ye’sin	mânâsı	var	mıdır?	Çalışanlara,	
Allah	yolunda	mücâhede	edenlere	mev’ûd	olan	nus-
reti	 istihfaf	 mı	 edeceğiz?	 Buna	 liyakat	 kazanmak	
için	 hiçbir	 hareket,	 hiçbir	 faaliyet	 göstermeyecek	
miyiz?	Bir	 zamanlar	 dünyaya	 hâkim	 iken	 bundan	
sonra	ebediyyen	mahkûmiyet	altında	mı	yaşayaca-
ğız?	 Zillet	 içinde,	 sefalet	 içinde,	 yumruk	 altında,	
hakaret	altında	sürünmek	de	yaşamak	mıdır?	

Bastığın hâk-i siyehden tutma alçak nefsini; 
Sabit ol azminde dehr-i bî-sebâtın rağmına. 
Hâke yüz sürmekle kaimse yer üstünde hayat, 
İhtiyar et altını hâkin, hayatın rağmına. 
Ey	Cemâat-ı	Müslimin!	 İnayet-i	 İlâhiyye	 ka-

pıları	 kapanmamıştır.	 Henüz	 açıktır;	 bizim	 için	 o	
kapılara	 doğrulmaktan	 başka	 bir	 şey	 lâzım	 değil.	
Nusret	 rüzgârları	başlarımızın	üzerinde	esip	duru-
yor.	Allah’ın	 bu	 ezelî	 ve	 ebedî	 nefhasını	 teneffüs	
etmekten	başka	bir	harekete	ihtiyaç	yok...
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...Ne	duruyorsunuz!	Sizler	böyle	ye’se	dalarsanız,	“Artık	İslâm	için	halâs	çaresi	kalmamıştır.	Artık	dinin	
son	yurdu	olan	bu	topraklar	da	mutlaka	bizim	elimizden	çıkacaktır”	diye	kötürümler	gibi	elleri	kolları	bağlı	
durursanız,	hâlimiz	ne	olur?	Hiç	düşünmüyor	musunuz?	

Size	bu	kürsüden	ecdadınızın	kahramanlıklarını	hikâye	edecek	değilim.	Çünkü	ibreti	maziden	göster-
mektense	halden	misaller	getirmek	daha	kestirme	olacak	İşte	Maraş	ve	Adana	havalisindeki	bir	avuç	kah-
raman	dindaşımız	bir	senedir	Fransızların	toplarına	göğüs	geriyorlar.	Etraftan	ciddi	bir	imdad	alamadıkları,	
ehemmiyetli	bir	yardım	göremedikleri	halde,	düşmanın	en	müthiş	silahlarla	müsellah	bulunan	ordularına	
karşı	duruyorlar.	Yağmur	gibi	yağan	kurşunlar,	yıldırım	gibi	inen	gülleler	bunların	azmini	sarsmıyor.	İs-
lâm’ı	sonuna	kadar	müdafaa	için	vermiş	oldukları	ahde	can	kaygusu,	ölüm	korkusu	gibi	şeylerin	zerre	kadar	
tesiri	olmuyor.	 İşte	evvelâ	İngilizlerin,	sonra	Fransızların	hücumuna	göğüs	geren,	bundan	başka	İngiliz,	
Fransız	silâhlarıyla	teslih	edilen	Ermenilerin	de	türlü	türlü	mel’anetlerine,	hıyanetlerine	maruz	kalan	şu	bir	
avuç	müslüman	ye’se	kapılmadı.	Azme	sarıldı.	Bulabildiği	kuvvetle,	silâhla	mücâhede	meydanına	atıldı.	
(Ve-inne	cundenâ	lehumu-lgâlibûn) buyuran	Allahu	Zü’lcelâl’in	va’d-i	ezelîsine	an	samîmi’l-kalb	inandı.	
Yani	tevekkülün	bütün	mânasıyla	Cenâb-ı	Hakk’a	mütevekkil	oldu.	Bu	sayededir	ki	o	mev’ûd	olan	nusre-
ti	kazandı.	Allahu	Zülcelâl	(Velekad	sebekat	kelimetunâ	li’ibâdinâ-lmurselîn,	İnnehum	lehumu’l-mensu-
run,	Ve-inne	cundenâ	lehumu’l-gâlibûn)	buyuruyor.	Meal-i	celili:	“Bizim	Peygamber	olarak	gönderdiğimiz	
kullarımıza	şu	yolda	bir	va’dimiz	sebk	etmiştir:	Hiç	şüphe	yoktur	ki	nusretimize	mazhar	olacak	olanlar	
ancak	kendileridir.	Ve	muhakkaktır	ki	galebe	edecek	olanlar	ancak	bizim	ordularımızdır.”	

Mademki,	fisebilillah	mücâhede	meydanına	atılan	mü’minlere	Allah’ın	nusreti	mev’ûddur;	madem	ki	
Tanrı’nın	inayetinden,	merhametinden	ümidi	keserek	ye’se	düşmek	küfürden	başka	bir	şey	değildir;	o	halde	
bu	meskenetin,	bu	ye’sin,	bu	ataletin	hiç	bir	suretle	te’vîli	kabil	olur	mu?	Zaten	yeryüzündeki	yarım	milyara	
yakın	müslümanın	asırlardan	beri	esaret	altında	inlemesine	bundan	başka	bir	sebep	aransa	bulunabilir	mi?	
Dünyanın	hangi	tarafına	gitseniz,	akvam-ı	İslâmiyyeden	hangisinin	ruhunu,	kalbini	dinleseniz,	hep	o	melun	
ye’is	hastalığıyla	malul	olduğunu	görürsünüz.	Ümmet-i	merhumeye	bu	za’f-ı	 îmân	nasıl	olmuş	da	müs-
tevli	olmuş?	Nasıl	olmuş	da	bu	kadar	azîm	bir	kitlenin	umumu	birden	kötürümler	gibi	histen,	hareketten	
mahrum	kalmış?	Biz	şimdi	bu	kürsüden	onu	tedkik	edecek	değiliz.	Biz	yalnız	müslümanlara	çöken	ye’sin	
her	iki	âlemde	hüsranı	celb	edecek	bir	âfet	olduğunu	bilmeyenlere	anlatarak,	cemâat-i	müslimini	böyle	bir	
akıbetten	tahzîr	edeceğiz.	

Ey	cemâat-i	Müslimin!	Ta	âlem-i	ervâhda	ikrar	verdiğimiz	bu	din-i	mubîn,	izzet	dinidir,	azamet	dini-
dir,	saadet	dinidir.	Zillet	dini	değildir,	meskenet	dini	değildir,	sefalet	dini	değildir.	Kelimetullah’ı	i’lâ	için	
dünyanın	şarkına,	garbına,	şimaline,	cenubuna	koşan,	önüne	dikilmek	isteyen	türlü	türlü	mânileri,	meza-
himleri	yıkıp	geçen	ecdadımızdan	olsun	sıkılmaz	mısınız?	O	kahraman	Müslümanlar	size	dünyalar	kadar	
vâsi’	bir	memleket,	dünyaları	titreten	bir	saltanatla,	tarihler	dolusu	mefahir	bıraktılar.	Ya	sizler	evlâdınıza,	
ahfadınıza	miras	olarak	acaba	ne	bırakıp	gideceksiniz?	Her	karış	toprağında	binlerce	şehidin	hisse-i	şâyi-
ası	bulunan	namütenahi	Müslüman	yurtlarını	elimizden	çıkara	çıkara,	bugün	öyle	bir	hâle	geldik	ki,	artık	
maazallah	yeni	bir	ricate	imkân	yok!	İmkân	olduğunu	farz	etsek	meydan	yok!	Önümüzdeki	düşmanı	sürüp	
çıkarmasak	arkamızda	dini,	imanı,	ırzı,	namusu,	evlâdı,	iyali	barındıracak	bir	karış	yer	kalmamıştır.	Bunu	
hiçbir	zaman	hatırınızdan	çıkarmayınız.	Anadolu’nun	göbeğine	kadar	sokulmak	isteyen	düşman	maazallah	
biraz	daha	ilerleyecek	olsa	ne	yapacaksınız,	nereye	gideceksiniz?	Kaçacak	yer	olmadığı	için	“Kazaya	rıza”	
diyerek	olduğunuz	yerde	kalacaksınız,	öyle	mi?	Henüz	hâkimiyetimize,	istiklâlimize	hâtime	çekilmemiş-
ken,	o	melun,	o	vahşi	düşmanların	eline	geçen	yurtlarımızdaki	dindaşlarımızın	ne	gibi	muamele	gördük-
lerini	hiç	mi	işitmediniz?	Ben	buna	imkân	vermiyorum.	Çünkü	hatıra,	hayale	gelmez	canavarlıklarla	türlü	
türlü	işkenceler	altında	öldürülen	biçarelerin	feryadı	göklere	kadar	çıktı.	Seller	gibi	akan	masum	kanlarının	
aksiyle	ufuklar	kıpkızıl	kesildi.	En	katı	yürekleri	merhamete	getiren	o	muhrik	figanları,	o	acıklı	enînle-
ri	sağırlar	duydu.	Siz	duymadınız	mı?	Hülâgû’nun	Bağdad’da,	İspanyolların	Endülüs’te	vücuda	getirdiği	
feci’	menazırı	andıran	o	vahşet	numunelerini,	o	şenaat	levhalarını	körler	gördü.	Siz	görmediniz	mi?	Yanı-
başınızdaki	din	kardeşlerinizin	mâtemine,	felâketine	karşı	bu	derecelerde	lakayt	kalmak,	Allah	için	olsun	
söyleyiniz,	revâ-yı	hak	mıdır?	“Müslümanların	derdini	kendine	derd	etmeyen	Müslüman	değildir.”	diyen	
Peygamber’in	huzuruna	acaba	hangi	yüzle	çıkacaksınız?	

Geliniz,	Allah’ın	inayetinden	ye’se	düşmek	suretiyle	bilerek	bilmeyerek	daldığımız	dalâlet	girdabın-
dan	silkinip	çıkalım.	Cenab-ı	Hakk’ın	kudretine,	azametine	va’d-i	İlahîsinin	hulf	şâibesinden	beraetine	olan	
imanımızı	 tecdid	edelim.	Bârgâh-ı	merhametine	 sığınalım.	Yüzlerce	 seneden	beri	kahrından,	 celâlinden	
başka	bir	tecellisini	görmediği	için	hüsran	bucaklarında	kalan,	haybet	ve	hirman...
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...karanlıklarında	bunalan	şu	dört	yüz	milyon	felaketzedeye	artık	nûr-i	cemâliyle	tecelli	etmesini	
Hak’dan	niyaz	edelim.

O	nuru	gönder,	İlâhî,	asırlar	oldu,	yeter!
Bunaldı	milletin	afakı,	bir	sabah	ister.
İnayetinle	halâs	et	ki,	dalga	dalga	zalâm
İçinde	kaynamasın,	çırpınıp	duran	İslâm!
Bu	secde-gâha	kapanmış	yanan	yürekler	için;
Bütün	solukları	feryad	olan	şu	mahşer	için;
Harîm-i	Kâ’be’n	için,	en	büyük	Kitâb’ın	için;
Avâlimindeki	âyât-ı	bî-hisâbın	için;
Nasîb-i	daimi	hüsran	kesilmiş	ümmet	için;
O	bîkes	ümmete	va’d	ettiğin	saadet	için;
Yegâne	bezmine	mahrem	sirâc-ı	sermed	için:
Resûl-i	Muhteremin,	sevgilin	Muhammed	için;
Biraz	ufukları	gülsün	cihan-ı	İslâm’ın!
Hududu	yok	mu,	bu	bitmez,	tükenmez	âlâmın?
O,	bir	zamanlar,	İlâhî,	zemine	hâkim	iken,
Nedense	gitgide	mahrum	olunca	azminden,
Esaretin	ne	kadar	şekli	varsa	katlandı...
Vatanlarında	garib	oldu	kendi	evladı!
O	azmi	sen	vereceksin	ki	eylesin	sereyan,
Soluk	benizlere	kan,	inleyen	göğüslere	can.
O	ruhu	ver	ki,	İlâhî,	kıyam	edip	dinin,
Zemine	feyzini	yaysın	hayat-ı	mazinin...
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Sebilü’r-Reşad 18.	Cilt 465.	Sayı

MÜSLÜMANLARIN TERAKKİLERİ İSLAM’A SARILMALARINA BAĞLIDIR
Üstad-i	muhterem	Mehmed	Âkif	Beyefendi’nin	Kastamonu	kazalarında	irad	buyurdukları	

mev’izaların	hülâsasıdır:

Bismillahirrahmanirrahim.	(Yâ	eyyuhâllezîne	âmenûstecîbû	lillâhi	ve	lir	resûli	izâ	deâkum	
limâ	yuhyîkûm,	va’lemû	ennallâhe	yehûlu	beynel	mer’i	ve	kalbihî	ve	ennehû	ileyhi	tuhşerûn.)	
(Yâ	eyyühellezine	âmenû)	Ey	Tanrı’nın	birliğine,	kitabına,	peygamberine,	sair	inanılması	zaruri	
olan	şeylerin	hepsine	inanan,	hepsini	samîm-i	kalbiyle	tasdik	eden	Müslümanlar!	(istecîbû)	İcâbet	
ediniz,	itâat	ediniz.	Yürüyünüz,	koşunuz.	Kime	doğru,	nereye	doğru?	(lillâhi	ve	lir	resûli)		Allah’a	
doğru,	Peygamber’e	doğru	koşunuz.	Ne	zaman?	(izâ	deâkum)	Sizi	ihya	edecek;	dünyada,	ukbâda	
hayatınızı,	necatınızı,	saadetinizi	temin	eyleyecek;	her	türlü	manasıyla	hayat	verecek,	ruh	vere-
cek	evamirini,	ahkâmını,	vesayasını	kabule,	sizleri	davet	ettikleri	zaman.	(va’lemû)	İyice	bilmiş	
olunuz	ki	(ennallâhe	yehûlu	beynel	mer’i	ve	kalbihî)	Cenab-ı	Hak	insanın	kendisiyle	kalbi	arasına	
girer,	yani	onun	yalnız	harekâtını	değil,	kalbinden	geçen	maneviyatını	da	görür;	ne	düşündüğünü,	
ne	yapmak	istediğini	bilir.	(ve	ennehû	ileyhi	tuhşerûn)	Kezalik	şunu	da	hatırınızdan	hiç	bir	zaman	
çıkarmayın	ki	ne	olursanız	olunuz,	ne	 türlü	yaşarsanız	yaşayınız,	 sonunda	Allahu	Zü’lcelâl’in	
huzuruna	çıkarak,	bu	âlemdeki	bütün	işlerinizin,	bütün	düşüncelerinizin,	elhâsıl	bütün	hayatınızın	
hesabını	vereceksiniz.

Ey	cemâat-i	müslimin!	Hatim	sürdükçe	okuyup	geçmekte	olduğumuz,	mânâsını	belki	hiç	
tedebbür	etmediğimiz,	düşünmediğimiz	bu	âyet-i	celile	Enfâl	Suresindedir.	Evet,	bizler	şimdiye	
kadar	Kitâbullah’ı	tedebbür	ede	ede,	yani	her	sayfasındaki,	her	ayetindeki	hükümleri,	ibretleri	her	
birimiz	kendi	ilmi,	kendi	idraki	derecesinde	anlamak	isteye	isteye	okusaydık,	âlem-i	İslâm	hiç	
bir	vakit	böyle	perişan	olmazdı.	Bakınız,	dilim	döndüğü,	aklım	erdiği	kadar	size	tercüme	etmeye	
çalıştığım	şu	âyet-i	celile	açıktan...
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...açığa	bildiriyor	ki,	Allah’ın	bütün	evamiri,	Resûl-i	Muhterem’in	bütün	vesayası	bizim	için	mahz-ı	hayat	
imiş.	Biz	o	emirlere,	o	vasiyetlere	sarıldığımız	gibi,	helâk	yüzü,	ölüm	yüzü	görmeyecek	imişiz.

Pek	alâ!	Madem	ki	bizler	müslümanız,	madem	ki	şeraitimizin	bütün	ahkâmı	bizim	için	mahz-ı	hayattır,	
nasıl	oluyor	da	bugün	dünyadaki	üç	yüz	elli,	dört	yüz	milyon	muvahhidin,	mü’minin	hali	böyle	dostları	
kederinden	öldürecek,	düşmanları	ise	sevincinden	çıldırtacak	derecelerde	sefil	oluyor?	Öyle	ya,	hiç	birimiz	
inkâr	edemeyiz	ki,	bugün	dünyada	ümmet-i	İslâmiyye	kadar	sefil,	bedbaht,	perişan,	âciz,	kudretsiz,	kuv-
vetsiz,	ilimsiz,	irfansız	bir	cemâ‘at	yoktur.	Size	başımdan	geçen	acıklı	bir	vak’a	anlatayım:	Vaktiyle	gayet	
malumatlı,	gayet	zekî	bir	Avrupalı	ile	muarefe	peyda	etmiştim.	Herif	çok	okumuş,	bir	hayli	de	seyahatlerde	
bulunmuş.	Bir	aralık	Arabistan,	İran,	Hindistan	taraflarına	gitmek	hevesine	düştü.	Fakat	bu	seyahate	çık-
mazdan	evvel	gideceği	yerlerde	sıkıntı	çekmemek	için	biraz	Arapça,	Acemce	öğrenmek	lüzumunu	hissede-
rek	bana	müracaatta	bulundu.	Bu	kadar	zekî,	bu	kadar	malumatlı	adamın	arzu	etse	âlem-i	İslâm’da	bizim	
hesabımıza	pek	büyük	hizmetler	edebileceğini	düşündüm	de	yarı	şaka,	yarı	gerçek	kendisine	dedim	ki:

“–	Ben	sana	bu	iki	lisanı	da	öğretirim.	Yalnız	bir	şartla:	Müslüman	olmak	şartıyla.”
Avrupalı,	 anlaşılan	 böyle	 bir	 teklife	maruz	 kalacağını	 hiç	 tahmin	 etmemiş	 olmalı;	 yüzüme	 hayran	

hayran	baktıktan	sonra	dedi	ki:
“–	Müslümanlığın	Hıristiyanlıktan	daha	iyi	bir	şey	olmadığını	bilmeseydim,	belki	seninle	böyle	bir	

pazarlığa	girişebilirdim.	Lâkin...”
“–Fakat	bunu	nereden	öğrendiniz?	Sizin	müsteşriklerinizden	değil	mi?	Dünyada	o	müsteşrik	diyerek	

bizim	hakkımızda	verdikleri	malumata	körü	körüne	inandığınız	adamlar	kadar	maskara	şeyler	olamaz.”
“–	Haydi	bunu	kabul	edeyim.	Lâkin	görünen	köy	kılavuz	ister	mi?	Dünyanın	her	tarafına	serpilmiş	

olan	Muhammedîleri	görmüyor	muyum?	Rusların,	Fransızların,	İngilizlerin,	Felemenklilerin	tâbiiyetinde	
yarım	milyara	yakın	dindaşınız	bulunuyor.	Rica	ederim,	beni	de	onlar	gibi	mi	yapmak	istiyorsun?	“Asır-
lardan	beri	bütün	Hıristiyan	milletler	çalışır,	çabalar,	günden	güne	terakkî	eder,	refah	içinde,	huzûr	içinde,	
adâlet	içinde,	asayiş	içinde	yaşar	dururken	müslümanlar	tamamiyle	bunlara	makûs	bir	hayat	içinde	sürük-
lenmiyorlar	mı?	“Dindaşlarınızın	bugünkü	sefaletini	iklimin	tesirine,	ırkın	tesirine,	muhitin	tesirine	atfet-
mek	de	kabil	değil.	Çünkü	bakıyorum,	aynı	iklimde,	aynı	mühîtte	yaşayan,	hatta	lisanları,	ırkları	bir	olan	
bir	Hıristiyan	yahut	bir	Mecusi	yahut	bir	bûdî	ile	bir	müslüman	arasında	dünyalar	kadar	fark	var:	“Ötekiler	
zengin,	bu	fakir.	Ötekiler	terakkî	etmiş,	bu	günden	güne	geriliyor.	Ötekiler	efendi,	bu	ırgat.	Ötekiler	geceli	
gündüzlü	çalışıyor,	bu	âtıl,	bâtıl.	Ötekiler	okuyor,	yazıyor,	bu	alabildiğine	câhil.	Ötekilerin	şehirleri,	köy-
leri	tertemiz,	bu	pislik	içinde,	sârî	hastalıklar	içinde	kıvranıp	duruyor.	“Ötekiler	el	ele,	baş	başa	vermişler,	
cemiyetler,	cemaatler,	şirketler	vücuda	getirmişler.	Mesud	bir	halde	terakkî	ediyorlar,	 teâlî	ediyorlar;	bu	
cemiyetiz,	cemaatsiz,	nizamsız,	intizamsız	yaşıyor.	“Dindaşım	dediği	adamlarla	arasında	hiç	bir	râbıta	yok.	
Onların	 saadetinden	memnun	olmak,	 felâketinden	acı	duymak	 şöyle	dursun,	haberdâr	bile	değil.	 “Ufak	
tefek	hükûmetler	vücûda	getirebilmiş	ise	onların	da	hiç	biri	kendisine	adâlet,	rahat	te’min	edememiş.	Gör-
düğü	zulme	karşı	isyan	etmek,	hiç	olmazsa	tazallumda	bulunmak,	gasbedilen	hakkını	ihkak	için	bir	hareket	
göstermek	hatırına	bile	gelmiyor.	 “Kendi	dindaşına	 itimad	etmiyor.	Yabancılara	daha	ziyâde	muhabbet,	
daha	ziyâde	temayül	gösteriyor...”

Herifi	bırakmış	olaydım	âlem-i	İslâm’ın	canlı	bir	coğrafyası,	canlı	bir	haritası	gibi	bana	saatlerce	iza-
hat	vermekten,	binlerce	acıklı	levhalar	göstermekten	geri	durmayacaktı.	Sözünü	kestim.	Dedim	ki:

–	Bir	dinin	lehinde	olsun,	aleyhinde	olsun	mütalaada	bulunmak	için	yalnız	o	din	ile	mütedeyyin	olan	
insanların	yahut	cemaatlerin	 tavrına,	kıyafetine	bakmak	doğru	değildir.	Sizinki	 tıpkı	birkaç	hasta	hekim	
görmekle	tababetin,	hekimliğin	aleyhinde	bulunmak	gibi	oluyor.	Evet,	bir	tabip,	bir	hekim	tababet	denilen	
fennin	tayin	ettiği	kaideler,	kânunlar	hilâfına	hareket	edebilir.	Ve	tabiidir	ki	bunun	cezasını	görür.	Ancak	
bundan	dolayı	 tababete	bir	günah,	bir	mesuliyet	 terettüb	eder	mi?	Eğer	bugünkü	müslümanlar	filhakika	
deminden	beri	 tasvir	 ettiğiniz	 halde	 iseler	 İslâm’ın	 ne	 kabahati	 var?	Siz	 bizim	 şeraitimiz	 hakkında	 söz	
söyleyeceğiniz	zaman	evvelâ	o	şeraitin	havi	olduğu	düsturları,	esasları	tedkik	etmiş	olacaktınız.	Şâyet	Müs-
lümanlığın	mahiyetini	mutlaka	müslümanların	halinden	istidlâl	tarakikini	ihtiyar	etmek	isterseniz,	o	zaman	
da	şimdiki	değil,	bundan	on	on	iki	asır	evvel	yani	dinin	safvet-i	hakikiyyesini	muhâfaza	ettiği	devirlerde	
gelen	müslümanların	hâlini	nazar-ı	 itibara	almalısınız.	 İslâm’ın	esasları	Kitab	 ile	Sünnet’te	musarrahtır,	
mazbuttur.	İlk	nâzil	olan	âyet-i	celile	(İkra’bismi	rabbikellezî	halak)tır.	(İkra)	oku,	demektir.	Artık	bir	din	
ki	onun	Allah	tarafından	nâzil	olan	altı	yüz	sahifelik	Kitâb-ı	Mübîn’i	“Oku!”	diye	başlıyor;	dünyada	oku-
mayı,	yazmayı,	ilmi,	irfanı	böyle	bir	din	kadar	iltizam	eden,	emreden,	himâye	eden	diğer	bir	din	tasavvur	
olunabilir	mi?	Sonra	(hel	yestevîllezîne	ya’lemûne	vellezîne	lâ	ya’lemûn	-	Hiç	bilenlerle	bilmeyenler	bir	
olur	mu?).	(innemâ	yahşâllâhe...
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...min	ibâdihil	ulemâu	=	Allah’ın	kulları	içinden	ancak	âlim	olanları	Allah’tan	korkar.)	(ve	mâ	ya’kıluhâ	
illel	âlimûn	=	Bizim	âyât-ı	celilemizdeki	hikmetleri,	ibretleri	ancak	âlim	olanlar	idrâk	edebilir;	başkaları	
edemez.)	gibi	daha	bir	çok	âyetler	ilmin,	erbab-ı	ilmin	kadrini	tasavvurun	fevkine	kadar	yükseltmiştir.	Pek	
alâ!	Bugünkü	müslümanlar	senin	dediğin	gibi	ilimden,	irfandan	mahrum	ümmî	birer	insan	yığını	derekesi-
ne	düşmüşlerse	ben	ne	yapayım	yahut	din	ne	yapsın?

“Müslüman	şehirlerini,	müslüman	köylerini	dolaşmışsınız.	Nezafetten,	 taharetten	eser	görmemişsi-
niz.”	Bir	 kere	 bizim	 bedenî	 ibadetlerimiz	 temizlik	 üzerine	müessestir.	 Biz	 tamamiyle	 temiz	 olmadıkça	
ne	abdest	alabiliriz,	ne	Allah’ın	huzuruna	çıkabiliriz.	Aleyhissalâtü	vesselâm	Efendimiz	“Ettuhuru	şatru›l	
iman	-	İmanın	yarısı	temizliktir,	pâkliktir.”	buyuruyor.	Üstü	başı,	eli	yüzü,	içindeki,	dışındaki	çamaşırı,	el-
hasıl	tepeden	tırnağına	her	yeri	nezafetin,	taharetin	son	mertebesine	varamayan;	gezdiği,	durduğu,	yürüdü-
ğü,	yattığı,	kalktığı	yerler	kâmilen	nazîf	olmayan,	tâhir	olmayan	bir	müslüman,	altından	kalkamayacak	ve-
bale	girer.	Çünkü	her	gün	muayyen	zamanlarda	edası	üzerine	farz-ı	ayn	olan	ve	ölümden	başka	hiç	bir	özür	
götürmeyen	namazı,	kabil	değil	kılamaz.	Daha	sonra	bilirsiniz	ki	müslümanlar	haftada	birkaç	kere	bütün	
vücutlarını	yıkamaya,	temizlemeye	dinen	mecburdurlar.	Hülâsa	abdestler,	namazlar,	gusüller	Kur’an’daki,	
Sünnet’deki	yani	Ehâdîs-i	Nebeviyye’deki	bitmez	tükenmez	emirler,	tavsiyeler	bugün	tababetin,	hayatın	
esasını	 teşkil	eden	nezafeti	 telkin	eder	dururken,	 şâyet	ümmet-i	 İslâmiyye,	dediğiniz	gibi,	buna	 rağmen	
pislik	içinde,	murdarlık	içinde	kalmışsa,	kabahat	hangi	tarafa	râci	olmak	lâzım	gelir?

“Dünyanın	dört	köşesindeki	müslümanlar	cemiyetiz,	cemaatsiz	bir	halde	yaşıyor”	diyorsunuz.	Acaba	
şeriat-i	İslâmiyye	kadar	cemiyeti,	cemaati,	vahdeti,	vifâkı,	uhuvveti,	samimiyeti	telkin	eden	bir	din	göste-
rilebilir	mi?	Peygamberimiz	(Büniyel	islamü	alâ	hamsin…)	buyuruyor.	Dinin	beş	muazzam	direği	vardır	
ki	beşi	de	doğrudan	doğruya	birliği,	vahdeti	istilzam	eder.	Kendisi	en	büyük	bir	farz,	cemaatle	edası	ise	
müekked	sünnet	bulunan	beş	vakit	namaz	kadar	bu	vahdeti	temin	edecek,	idâme	edecek,	ebediyyen	tezahür	
ettirecek	ilâhî	bir	vâsıta,	bir	râbıta	hangi	şeraitte,	hangi	harekette	bulunabilir?	Zengin	olmayan	müslümanla-
rın	zengin	olanlarda	malûm,	muayyen,	sarîh	bir	hakkı	olan	zekât	nedir?	Bu	fariza	bir	tabakadaki	dindaşları	
merhamet,	şefkat,	diğer	tabakadakilerini	hürmet,	minnettarlık	hisleriyle	birbirlerine	bağlamıyor	mu?	Ya	o,	
arzın	şarkından,	şimalinden,	garbından,	cenubundan	koşup	gelen	yüz	binlerce	müslümanı	senenin	muayyen	
bir	gününde	Hicaz’ın	muayyen	bir	sahasına	toplayan	Hac	kadar	muazzam,	metîn,	bütün	Muhammedîlere	
şâmil	bir	vahdet	râbıtası	nerede	görülmüştür?	Nerede	görülebilir?	Namazları,	niyazları,	Hac’ları,	Kâ’beleri,	
ezanları,	Kur’an’ları,	minberleri,	Arş’ları,	Kürsî’leri,	Hudâ’ları	bir	olan;	sonra	bütün	ibadetleri	bir	lisan	ile	
yani	lisan-ı	Kur’an’la,	Arap	lisaniyle	eda	edilen	müslümanlar	arasında	ayrılık,	gayrılık	hisleri	hüküm	sürü-
yorsa,	bunlar	yekpare	bir	ümmet	vücuda	getirmekten	uzakta	bulunuyorsa,	şeriati,	İslâm’ı	hangi	yüzle,	hangi	
hakla	muaheze	edebiliriz?	Hayra	matuf	olan	bütün	işlerde,	bütün	hareketlerde	din	kardeşine	elinden	geldiği	
yardımı,	fedakârlığı	esirgememek	her	mü’mine	farizadır.	Bu	farizayı	ihmâl	eden,	dindaşının	elemine	iştirak	
etmeyen	 bir	 ferdin,	 cemâat-ı	 İslâmiyye	 erkânından,	 efradından	 sayılamayacağı,	Aleyhissalâtü	 vesselâm	
Efendimiz	tarafından	sarâhaten	bildirilmiştir.	Birr	ü	takva	mertebeleri	ki:	Mü’min-i	kâmil,	insan-ı	kâmil	
için	mutlaka	o	mertebelere	yükselmek	lâzımdır;	dindaşlarının	yardımına	koşmadan	bu	hususda	malının,	
varının	en	kıymetli,	en	sevimli	kısmını	feda	etmeden	ele	geçirilemez.	(Len	tenâlûl	birre	hattâ	tunfikû	mim-
mâ	tuhibbûn…)	âyet-i	kerîmesinden	başka	infakı,	teavünü	âmir	âyât-ı	celileye	Kitâbullah’ın	her	sahifesin-
de	tesadüf	olunur.	“Cemaatten	uzaklaşmak	Allah’tan	uzaklaşmaktır.”	“Allah’ın	eli	cemaatin	üzerindedir.”	
“Cemâat	rahmettir,	ayrılık	azâbdır.”	“Müslümanların	birbirlerine	karşı	vaziyeti	yekpare	bir	binayı	meydana	
getiren	perçinlenmiş	kayaların	birbirine	karşı	vaziyeti	gibidir.”	“İmânın	tam	olması	için	müslümanlardan	
her	birinin	diğerini	kendi	nefsi	kadar	aziz,	muhterem,	mültezim	tutması	elzemdir”	meâlinde	birçok	ehâ-
dis-i	şerife	vârid	olmuştur	ki	hepsi	ümmet-i	İslâmiyye	arasında	vahdet,	teavün,	ittifak,	tenâsur	husûlünü	
âmirdir.	Artık	Kitab’dan,	Sünnet’den	irâd	ettiğim	bu	kadar	esaslar	meydanda	iken,	“İslâm	ümmet	arasında	
vahdet	vücuda	getiremiyor”	demek	doğru	mudur?	Gerçekten	bugün	siz	o	vahdetin	müslümanlar	arasında	
tezahürünü	görmüyorsanız,	kabahat	kime	atfedilmek	icab	eder?	İslâm’ın	ilk	devrelerindeki	müslümanların	
tarîhîni	okuyun	da	bakın.	Dünya,	dünya	olalı	o	kadar	müthiş	bir	vahdet	görülmüş	müdür?	Ashâb-ı	Kirâm’ın	
Ensâr	denilen	kısmından	yani	Medinelilerden,	Muhâcirîn	denilen	kısmına	yani	Mekkelilere	karşı	göste-
rilen	fedakârlığı,	kardeşliği	hiç	bir	cemâat	diğer	bir	cemâat	hakkında	izhar	edebilmiş	midir?	(Min	haraca	
mine’l-cemaati	kiyde	şbir	fekad	hala’a	ribakate’l-İslami?	-	Cemâ‘at-i	Müsliminden	bir	karış	ayrılan	kimse	
Müslümanlık	 ribkasını	boynundan	çıkarıp	atmış	olur),	 (Min	 faraka	 feleyse	minnâ	 -	Ümmet-i	 İslâmiyye	
arasında	tefrika	çıkaran,	fesad	çıkaran	bizden	değildir.)	gibi	birçok	ehâdîs-i	şerife	daha	vardır	ki,	her	biri	
ümmet-i	İslâmiyyenin	yekvücut	olmasını	emrediyor.	Müslümanlar	arasındaki	vahdet,	İslâm’ın	ilk	devrele-
rinde	tasavvurların	fevkine	çıkmıştı.	Bunu	gösterecek	namütenahi	vakalardan	birini	söyleyeyim	de	bakınız:

Galiba	Yermük	muharebesi	idi.	Bir	aralık	harb	sükûn	bulmuştu.	Ashâb-ı	Kirâm’dan	biri	yarım	matara	
kadar	su	bularak	meydan-ı	muharebede	mecruh	düşenlerin	imdadına	yetişmek	için	dolaşır	iken	amca-zâ-
desini	gördü	ki	“Aman	bir	yudum	su”	diyordu.	Hemen	matarasını	bu	biçarenin	dudaklarına	yanaştıracağı	
sırada,	üç	beş	adım	ötede	yorgun,	bitkin	bir	ses:	“Aman	bir	yudum	su!”	dedi.	Sahabî-i	müşarünileyh	diyor	
ki:	Ben	ne...
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...yapacağımı,	henüz	kestirememiştim.	Amca-zâdem	matarayı	eliyle	iterek	öteki	yaralının	imdadına	koş-
mamı	işaret	etti.	Hemen	onun	yanına	vardım.	Lâkin	bu	ikinci	mecruh	da	suyu	ağzına	götürmeden,	üçüncü	
bir	ses	daha	zuhur	ederek	“Bir	yudum	su	yok	mu?”	dedi.	Bu	feryadı	duyan	yaralı	tıpkı	amca-zâdem	gibi	
suyu	içmekten	imtina	ederek	gözleriyle	beni	arkadaşına	gönderdi.	Vâ	esefâ	ki,	ben	üçüncü	sesin	çıktığı	yere	
vardığımda,	arka	üstü	yatan	o	gaziyi	şehîd	buldum.	Hemen	ikinci	mecruha	döndüm.	Lâkin	o	da	Mevlâ’sına	
kavuşmuştu.	“Fesuphanallah!”	diyerek	amca-zâdemin	yanına	geldim.	Onun	da	son	nefesini	vererek	Allah’a	
gittiğini	gördüm.

Tarih-i	İslâm’da	böyle	vak’alar	sayılamayacak	kadar	çoktur.	Ama	dediğiniz	gibi	“bugün	Müslümanlar	
dinin	bu	ezelî	ve	ebedî	düsturunu	bir	tarafa	bırakmışlar	da	şirazesi	kopmuş	bir	kitap	gibi	dağınık	yapraklar,	
perişan	sahifeler	haline	gelmişlerse”	ben	ne	diyeyim?

“Müslümanlarda	adâlet	yok,	zulüm	var”	diyorsunuz.	Acaba	şerî‘at-i	İslâmiyye	kadar	insanların	hu-
kukunu	gözeten,	adâleti	esas	 tanıyan,	velev	düşmanlara	karşı	olsun	muayyen,	malum,	müdevven	bir	 ta-
kım	esasat-ı	âdile	dairesinde	muameleyi	emreden	bir	din,	bir	şeriat,	bir	kânun	mevcut	mudur!..	(İnnallahe	
ye’murukum	en	tueddul	emanati	ila	ehliha	ve	iza	hakemtum	beynen	nasi	en	tahkumu	bil	adl	-	Bilmiş	olunuz	
ki	Allah	sizlere	bütün	vazifeleri	erbabına	vermekle	ve	insanlar	arasında	hükmettiğiniz	zaman	adâletten	ay-
rılmamakla	emrediyor.)	Bütün	İslâm	diyarında	her	Cuma	günleri	minberden	(İnnallahe	ye›muru	bil	adli	vel	
ihsani	-	Bilmiş	olunuz	ki	Cenab-ı	Hak	sizlere	adâletle	muamele	etmeyi,	hiç	bir	zaman	iyilikten	ayrılmamayı	
emrediyor.)	âyet-i	celilesi	okunur.	Değil	Müslümanlara,	başka	dinden	olanlara	karşı	bile	İslâm’ın	göster-
diği	 adâleti,	merhameti	 hangi	millet	 gösterebilmiştir?	Kudretiyle,	 kuvvetiyle	 dünyaları	 titreten	Hazret-i	
Ömer’in	Kudüs-i	Şerîfe	nasıl	girdiğini	elbette	bilirsiniz.	Müslümanlar	kendilerinin	en	şevketli,	başka	mil-
letlerin	en	zayıf	bulundukları	devirlerde	bile	kudretlerine,	kuvvetlerine	mağrur	olarak,	bugün	siz	garplıların	
biz	şarklılara	karşı	 takındığınız	tavrı	 takınmamışlardı;	esaretiniz	altında	inleyen	mahkûm	milletlere	reva	
gördüğünüz	zulümlerin,	şenaatlerin,	hiç	birini	irtikâba	tenezzül	etmemişlerdi.

“Müslümanlarda	mücâhede	yok,	sa’y	yok,	servet	yok;	atalet	var,	meskenet	var,	zaruret	var”	diyor-
sunuz.	Eğer	İslâm	sa’y	dini,	mücâhede	dini	olmasa	idi,	dünyanın	Hicaz	gibi	en	sapa,	en	çorak,	en	metruk	
bir	köşesinden	fışkıran	o	nûr,	nasıl	olur	da	pek	az	bir	zaman	zarfında	bütün	kâinatı	kuşatabilirdi?	Târîh-i	
âlem,	İslâm	mücahitlerinin	eşini	gösterebilmiş	midir?	Vakıa	ihtikâr	gibi,	fâizcilik,	murâbahacılık	gibi	gayr-ı	
meşrû	yollardan	servet	yığmak,	Müslümanlar	 için	 suret-i	kat’iyede	haramdır.	Lâkin	Allah	yolunda	para	
dökmeyi,	muhtaçların	imdadına	koşmayı	emreden	bir	din,	nasıl	olur	da	helâl	yollardan	kazanmaya	mâni’	
olur?..	Ne	hacet!	Dinin	beş	direği	var	ki	ikisi	“altın”dandır.	Öyle	ya,	para	olmadıkça	haccetmek,	zekât	ver-
mek	imkânı	var	mıdır?

Ey	Cemâat-i	müslimin!	O	söylediğim	Avrupalı	ile	aramızdaki	münakaşanın	vukuundan	beri	bir	hayli	
seneler	geçti.	Ben	herifi	yola	getirmek	için	daha	ne	gibi	sözler	söylediğimi	unuttum.	Yalnız	hatırımda	kalan	
netice	şu	idi:	Herif	beni	uzun	uzadıya	dinledikten	sonra	dedi	ki:

“–	Eğer	evvelce	Müslüman	memleketlerini	gezmiş,	Müslümanların	hâlini	yakından	görmüş	olmasa	
idim,	senin	şu	vermiş	olduğun	izahatı	belki	kabul	ederdim.	Lâkin	kemâl-i	teessüfle	söylüyorum	ki,	gözüyle	
gördüğü	şeyin	aksine	inanmak	insan	için	pek	kolay	bir	şey	değildir!”

Ey	cemâat-ı	müslimin!	Fransızların	(Gustav	Lö	Bon)	isminde	meşhur	bir	müellifleri	vardır	ki	henüz	
sağdır.	Bu	adamın	bir	kaç	eseri	yarım	yanlış	olmak	şartıyla	Türkçe’ye	de	tercüme	edildi.	Mısır	prenslerin-
den	birisi	kendisiyle	teklifsiz	konuşurmuş.	Günün	birinde	aralarındaki	bahis	bize,	bizim	halimize	intikâl	
etmiş.	Fransız	müellifi	demiş	ki:

“–	Canım	efendim,	beni	meraktan	kurtarınız.	Bu	nasıl	oluyor?	Ben	Arap	medeniyetini,	İslâm	mede-
niyetini	 senelerce	 tedkik	 ettim.	 Şarkı	 hayli	 dolaştım.	 Şeraitinizi	 epeyce	 biliyorum.	Bakıyorum	ki	Allah	
peygamberlerin	en	âkılini	 size	göndermiş.	Kitapların	en	 iyisini	 sizin	elinize	vermiş.	 İklimlerin	en	 latifi,	
toprakların	en	zengini,	insanların	en	mutii,	en	zekisi	sizde	bulunuyor.	Böyle	iken	nedir	bu	sizin	hâliniz?	
Nedir	bu	sizin	sefaletiniz?	Mümkün	olsa	da	size	beş	altı	sene	şeyhülislâmlık	etsem,	memleketinizi	cennete	
çevirirdim!”

Hakîkat,	bizler	hazinelerin	üzerine	oturmuşken	gelip	geçene	avuç	açan	dilencilere,	ekin	anbarlarına	
yaslanmış	olduğu	halde,	açlıktan	ölen	sersemlere	döndük!	Bu	hâlimize	ne	kadar	teessüf	olunsa,	Hudâ	bilir,	
yine	azdır.	Allah	rızası	için	olsun,	artık	aklımızı	başımıza	toplayalım.	Artık	gördüğümüz	felâketlerden,	uğ-
radığımız	musibetlerden	ibret	alalım.	Bu	cehaletimiz,	bu	gafletimiz,	bu	nifakımız,	bu	şikakımız	yüzünden	
neler	kaybettiğimizi	düşünmüyor	musunuz!

Ecdadımızın	bize	kanları,	canları	bahasına	alarak	emânet	ettikleri,	yadigâr	bıraktıkları	o	koca	koca	ik-
limleri,	o	dünyanın	en	zengin,	en	mahsuldar	topraklarını	vere	vere	bugün	avuç	içi	kadar	yere	tıkıldık	kaldık.	
Haydi	diyelim	ki,	evvelce	düşman	önünden	perişan	bir	halde	kaçarken	arkada	sığınabilecek,	barınabilecek	
bir	 ocak	 yahut	 bir	 bucak	bulabiliyorduk.	Fakat	 gözünüzü	 açınız,	 iyice	 bilmiş	 olunuz	 ki,	 artık	 dinimizi,	
imanımızı,	ırzımızı,	namusumuzu,	çoluğumuzu,	çocuğumuzu	barındırabilmek	için	arkamızda	hiç	bir	yer	
kalmamıştır.	Şâyet	düşmanların...
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...hilelerine,	tezvirlerine,	yalanlarına	kapılarak	birbirimize	girmekte,	birbirimizin	kanını	içmekte	
bir	müddet	daha	devam	edecek	olursak,	maazallah	bu	son	Müslüman	hükûmeti	de	kâfirlerin	ayak-
ları	altında	çiğnenip	gidecektir.

Evet,	 (İnnâ	 nahnu	 nezzelne’z-zikra	 ve	 innâ	 lehû	 lehafizûn)	 buyuran	 Allahu	 Zü’lcelâl	
Kur’ân’ını	kıyamete	kadar	sıyanet	edecektir.	Bunda	şüphemiz	yoktur.	Lâkin	İslâm	güneşinin	bu	
diyardan	mutlaka	batıp	gitmeyeceğine	dair	elimize	hiç	bir	 senet	verilmiş	de	değildir.	O	güneş	
dünyadan	eksik	olmaz,	lâkin	bu	iklimler	onun	ziyasından	mahrum	olabilir	ki	o	zaman	hepimiz	
zulmetler	içinde	kalırız.	O	zaman	ne	yaparız?	Nereye	baş	ururuz?	Kimden	medet	umarız?	Yedi	
yüz	senedir	elimizde	duran	koca	bir	saltanatın	yerlere	serildiğini,	şu	mübarek	camilerin	kiliseye	
çevrildiğini,	şu	minarelerden	yükselen	ezan	seslerinin	ebediyyen	kesildiğini	görmek	kadar	acıklı	
bir	manzara	olur	mu?

Böyle	bir	âkibeti	görmekten	ise	insanın	gözlerinin	yumulması	daha	hayırlı	değil	midir?	Yerin	
üzerinde	sürünmekten,	yerin	dibine	geçmek	elbette	çok	ehvendir.	Öyle	 ise	deminden	beri	serd	
ettiğimiz	ilâhî	düsturlara	rücû	edelim.	Onların	gösterdiği	yola	dönelim.	O	yoldan,	o	vahdet	yolun-
dan	kıl	kadar	ayrılmayalım.	Bize	kendimizden	başka	kimsenin	dost	olamayacağını	yakînen	bile-
lim.	Aramıza	sokulan	ayrılık	gayrılık	hislerini	büsbütün	unutalım.	Muharebe	meydanında	ruhunu	
teslim	ederken	bile	kendi	din	kardeşini	kayırmak	için	uğraşan	o	kahraman	ecdadımıza	benzemeyi,	
yaşarsak	onlar	gibi	yaşamayı,	ölürsek	onlar	gibi	ölmeyi	isteyelim.	Günahlarımızı,	lekelerimizi	bu	
suretle	temizleyelim.	Huzûr-ı	İlâhîye	alnımız	açık	olarak	çıkalım.

Kendimize	acımıyorsak	evlâdımıza	olsun	merhamet	edelim	de	bütün	varını	sefahat	uğrunda	
tüketerek	arkaya	sefaletten	başka	bir	şey	bırakmayan	rezil	mirasyedilere	dönmeyelim.

Allahümme	ensuri’l-islâme	ve’l-muslimîn.	Rabbenâ	efriğ	aleynâ	sabrâ	ve	sebbit	akdâmenâ	
vensurnâ	alel	kavmil	kâfirîn.	Ve’l-hamduli’llâhi	Rabbi’l-âlemîn.
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Sebilü’r-Reşad - 1 Temmuz 1340 tarihli - Aded 608

“Asım”dan bir parça

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Şu	Boğaz	Harbi	nedir?	Var	mı	ki	dünyâda	eşi?
En	kesif	orduların	yükleniyor	dördü	beşi,
-Tepeden	yol	bularak	geçmek	için	Marmara’ya-
Kaç	donanmayla	sarılmış	ufacık	bir	karaya.
Ne	hayâsız[ca]	tehaşşüd	ki	ufuklar	kapalı!
Nerde-	gösterdiği	vahşetle	“bu:	Bir	Avrupalı!”
Dedirir-	yırtıcı,	his	yoksulu	sırtlan	kümesi:
Varsa	gelmiş,	açılıp	mahbesi,	yâhud	kafesi!
Eski	dünyâ,	yeni	dünyâ,	bütün	akvâm-ı	beşer,
Kaynıyor	kum	gibi..	mahşer	mi,	hakîkat	mahşer.
Yedi	iklîmi	cihânın	duruyor	karşında;
Avustralya’yla	beraber	bakıyorsun:	Kanada!
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Çehreler	başka,	lisânlar,	deriler	rengârenk;
Sâde	bir	hâdise	var	ortada:	Vahşetler	denk.
Kimi	Hindû,	kimi	yamyam,	kimi	bilmem	ne	belâ..
Hani,	tâûna	da	züldür	bu	rezil	istîlâ!
Ah	o	yirminci	asır	yok	mu,	o	mahlûk-i	asîl,
Ne	kadar	gözdesi	mevcûd	ise,	hakkıyla	sefîl,
Kustu	Mehmedciğin	aylarca	durup	karşısına;
Döktü	karnındaki	esrârı	hayâsızcasına.
Maske	yırtılmasa	hâlâ	bize	âfetti	o	yüz..
Medeniyyet	denilen	kahbe,	hakîkat,	yüzsüz.
Sonra	mel’ûndaki	tahrîbe	müvekkel	esbâb,
Öyle	müdhiş	ki	eder	her	biri	bir	mülkü	harâb.
Öteden	sâikalar	parçalıyor	âfâkı;
Beriden	zelzeleler	kaldırıyor	a’mâkı.
Bomba	şimşekleri	beyninden	inip	her	siperin;
Sönüyor	göğsünün	üstünde	o	arslan	neferin.
Yerin	altında	cehennem	gibi	binlerce	lağam,
Atılan	her	lağamın	yaktığı:	Yüzlerce	adam.
Ölüm	indirmede	gökler,	ölü	püskürmede	yer;
O	ne	müdhiş	tipidir:	Savrulur	enkâz-ı	beşer..
Kafa,	göz,	gövde,	bacak,	kol,	çene,	parmak,	el,	ayak
Boşanır	sırtlara,	vâdîlere	sağnak	sağnak.
Saçıyor	zırha	bürünmüş	de	o	nâ-merd	eller,
Yıldırım	yaylımı	tûfânlar,	alevden	seller.
Veriyor	yangını	durmuş	da	açık	sînelere,
Sürü	halinde	gezerken	sayısız	tayyâre.
Top	tüfekten	daha	sık,	gülle	yağan	mermiler…
Kahraman	orduyu	seyret	ki	bu	tehdîde	güler:
Ne	çelik	tabyalar	ister,	ne	siner	hasmından;
Alınır	kal’a	mı	göğsündeki	kat	kat	iman?
Hangi	kuvvet	onu,	hâşâ,	edecek	kahrına	râm?
Çünkü	tesis-i	İlahi	o	metin	istihkâm.
Sarılır,	indirilir	mevki-i	müstahkemler,
Beşerin	azmini	tevkif	edemez	sun’-i	beşer;
Bu	göğüslerse	Hudâ’nın	ebedi	ser-haddi;
“O	benim	sun’-i	bedî’im,	onu	çiğnetme.”	dedi.
Âsım’ın	nesli…	diyordum	ya..	nesilmiş	gerçek:

İşte	çiğnetmedi	nâmûsunu,	çiğnetmeyecek.
Şühedâ	göğdesi,	bir	baksana,	dağlar,	taşlar..
O,	rükû	olmasa,	dünyâda	eğilmez	başlar,
Lekesiz,	tertemiz	alnından	urulmuş	yatıyor;	
Bir	hilâl	uğruna	yâ	Rab,	ne	güneşler	batıyor!
Ey,	bu	topraklar	için	toprağa	düşmüş,	asker!
Gökten	ecdâd	inerek	öpse	o	pâk	alnı	değer.
Ne	büyüksün	ki	kanın	kurtarıyor	tevhîdi..
Bedr’in	arslanları	ancak	bu	kadar	şânlı	idi.
Sana	dar	gelmeyecek	makberi	kimler	kazsın?
“Gömelim	gel	seni	tarihe.”	desem,	sığmazsın.
Herc	ü	merc	ettiğin	edvâra	da	yetmez	o	kitâb..
Seni	ancak	ebediyyetler	eder	istiâb.
“Bu,	taşındır.”	diyerek	Ka’be’yi	diksem	başına;
Rûhumun	vahyini	duysam	da	geçirsem	taşına;
Sonra	gök	kubbeyi	alsam	da,	ridâ	namıyla,
Kanayan	lahdine	çeksem	bütün	ecrâmıyla;
Ebr-i	nîsânı	açık	türbene	çatsam	da	tavan,
Yedi	kandilli	Süreyyâ’yı	uzatsam	oradan;
Sen	bu	âvîzenin	altında,	bürünmüş	kanına,
Uzanırken,	gece	mehtâbı	getirsem	yanına,
Türbedâr[ın]	gibi	tâ	fecre	kadar	bekletsem;
Gündüzün	fecr	ile	âvîzeni	leb-rîz	etsem;
Tüllenen	mağribi,	akşamları,	sarsam	yarana…
Yine	bir	şey	yapabildim	diyemem	hâtırana.
Sen	ki	son	ehl-i	salîbin	kırarak	savletini,
Şarkın	en	sevgili	sultânı	Salâhaddîn’i,
Kılıç	Arslan	gibi	iclâline	ettin	hayran..
Sen	ki	İslâm’ı	kuşatmış,	boğuyorken	hüsrân,
O	demir	çenberi	göğsünde	kırıp	parçaladın:
Sen	ki	rûhunla	berâber	gezer	ecrâmı	adın;
Sen	ki	a’sâra	gömülsen	taşacaksın…	Heyhât,
Sana	gelmez	bu	ufuklar,	seni	almaz	bu	cihât..
Ey	şehîd	oğlu	şehîd,	isteme	benden	makber;
Sana	âgûşunu	açmış	duruyor	Peygamber.

Mehmed Âkif
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(Sebilü’r-Reşad, 7 Mayıs 1337)
BÜLBÜL

Bütün	dünyaya	küskündüm,	dün	akşam	pek	bunalmıştım;
Nihâyet,	bir	zaman	kırlarda	gezmiş,	köyde	kalmıştım.
Şehirden	kaçmak	isterken	sular	zaten	kararmıştı.
Pek	ıssız	bir	karanlık	sonradan	vadiyi	sarmıştı.
Işık	yok,	yolcu	yok,	ses	yok,	bütün	hilkat	kesilmiş	lâl;
Bu	istiğrâkı	tek	bir	nefha	olsun	etmiyor	ihlâl.
Muhitin	hâli	insaniyetin	timsalidir	sandım;
Dönüp	maziye	tırmandım,	ne	hicranlar..	neler	andım!
Çıkarken	haşrolup	beynimden	artık	bin	müselsel	yâd,
Zalâmın	sinesinden	fışkıran	memdad	bir	feryad,
O	müstağrak,	o	durgun	vecdi	nâ-gâh	öyle	coşturdu:
Ki	vadiden	bütün	yer	yer	enînler	çağlayıp	durdu.
Ne	muhrik	nağmeler,	yâ	Rab,	ne	mevc-a-mevc	demlerdi!
Ağaçlar,	taşlar	ürpermişti,	güya	Sûr-ı	Mahşer’di!
–Eşin	var,	aşiyanın	var,	baharın	var,	ki	beklerdin,
Kıyametler	koparmak	neydi,	ey	bülbül,	nedir	derdin?
O	zümrüd	tahta	kondun,	bir	semâvî	saltanat	kurdun;
Cihanın	yurdu	hep	çiğnense,	çiğnenmez	senin	yurdun.
Bugün	bir	yemyeşil	vâdî,	yarın	bir	kıpkızıl	gülşen..
Gezersin,	hân	u	manın	şen,	için	şen,	kainatın	şen.
Hazansız	bir	bahar	isterse	şayed	ruh-ı	ser-bazın,
Ufuklar,	bu’d-i	mutlaklar	bütün	mahkûm-ı	pervazın.
Değil	bir	kayda,	sığmazsın	-kanatlandın	mı-	eb’ada;
Hayatın	en	muhayyel	gayedir	ahrara	dünyâda.
Neden	öyleyse	matemlerle	eyyamın	perişandır?
Niçin	bir	damlacık	göğsünde	bir	umman	huruşandır?
Hayır!	Matem	senin	hakkın	değil..	Mâtem	benim	hakkım:
Asırlar	var	ki,	aydınlık	nedir,	hiç	bilmez	âfâkım.
Teselliden	nasibim	yok..	hazan	ağlar	baharımda..
Bugün	bir	hân	u	mansız	serseriyim	öz	diyarımda!
Ne	hüsrandır	ki:	Şark’ın	ben	vefasız,	kansız	evlâdı,
Ser-â-pâ	Garb’a	çiğnettim	de	çıktım	hâk-i	ecdâdı!
Hayâlimden	geçerken	şimdi	fikrim	herc	ü	merc	oldu,
Salahaddin-i	Eyyubi’lerin,	Fatih’lerin	yurdu.
Ne	zillettir	ki:	Nâkûs	inlesin	beyninde	Osman’ın;
Ezan	sussun,	fezalardan	silinsin	yâdı	Mevlâ’nın!
Ne	hicrandır	ki	en	şevketli	bir	mâzi	serab	olsun;
O	kudretler,	o	satvetler	harab	olsun,	turab	olsun!
Çökük	bir	kubbe	kalsın	ma’bedinden	Yıldırım	Han’ın;
Şenaatlerle	çiğnensin	muazzam	kabri	Orhan’ın;
Ne	heybettir	ki,	vahdetgahı	dinin	devrilip,	taş	taş,
Sürünsün	şimdi	milyonlarla	mevasız	kalan	dindaş!
Hesabsız	bî-günah	işkenceler	altında	kıvransın;
Serilmiş	gövdeler,	binlerce,	yüz	binlerce	doğransın;
Dolaşsın	sonra	İslâm’ın	haremgâhında	nâ-mahrem!....
Benim	hakkım..	sus	ey	bülbül!..	Senin	hakkın	değil	matem.

Ankara	–	Taceddin	Dergâhı
Mehmed	Âkif
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15. Mehmet Âkif’in Milli Mücadele döneminde verdiği vaazlardan iki örnek:

15.1. Karesi Zağanos Camii vaazı
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MEV’İZA
Üstad-ı	muhterem	Mehmed	Âkif	Beyefendi’nin	Ka-

resi’de	Zağnos	 Paşa	Cami-i	 şerifinde	 irad	 buyurdukları	
mev’izanın	hulasası

Euzû	 billâhimineşşeytânirracîm.	 Bismillâhirrah-
mânirrahîm.	 “İnnallahe	 ve	 melaiketehu	 yusallune	 alen	
nebiyyi	ya	eyyuhellezine	amenu	sallu	aleyhi	ve	sellimu	
teslima”	Allahumme	salli	ve	sellim	ve	barik	hatemelen-
biya	velmürselin.

EY MÜSLÜMAN!
Cihan	alt	üst	olurken	seyre	baktın,	öyle	durdun	da,
Bugün	bir	serserisin,	derbedersin	kendi	yurdunda!
Hayat	elbette	hakkın...	Lakin,	ettir	haykırıp	ihkak;
Sağırdır	kubbeler,	bir	ses	duyar:	Dava-yı	istihkak.
Bu	milyarlarca	davadan	ki	inler	dağlar,	enginler;
Oturmuş	ağlayan	âvâre	bir	masumu	kim	dinler?
Emeklerken	sabi	tavrıyle	topraklarda	sen	hâlâ;
Beşer	doğrulmuş	etmiş,	bir	de	baktın	cevvi	istila:
Yanar	dağlar	uçurmuş	gezdirir	beyninde	dünyanın;
Cehennemler	batırmış	yüzdürür	kalbinde	deryanın;
Deşer	afakı,	bir	şeyler	sezer	esrâr-ı	kudretten;
Eşer	a’mâkı,	izler	keşfeder	edvar-ı	hilkatten.
Zemin	mahkûmu	olmuştur.	Zaman	mahkûmu	olmakta;
O,	heyhat,	istiyor	hâkim	kesilmek	bu’d-i	mutlakta!
Tabiat	bin	çelik	bâzûya	sahipken,	cılız	bir	kol
Ne	kahir	saltanat	sürmektedir,	bak	bak	da	hayran	ol!
Hayır	bir	kol	değil,	binlerce,	milyonlarca	kollardır,
Yekâheng	olmuş	işler,	çünkü	birleşmekte	muztardır:
Bugün	ferdî	mesainin	bütün	mahsulü	bir	hüsran,
Birer	beyhude	yaştır	damlayan	efradın	alnından!
Cihan	artık	değişmiş,	infirâdın	yoktur	imkânı,
Göçüp	ma’mûrelerden	boylasan,	hatta	beyâbânı.
Yaşanmaz	böyle	tek	tek,	devr-i	hâzır:
Devr-i	cemiyet.
Gebermek	istemezsen,	yoksa	izmihlâl	için	niyet,
Şu	vahdet	târumâr	olsun	deyip	saldırma	İslâm’a;
Uzaklaşsan	da	îmandan,	cemaatten	uzaklaşma.
İşit,	bir	hükm-i	kat’î	var	ki	istînâfa	yok	meydan:
“Cemaatten	uzaklaşmak,	uzaklaşmaktır	Allah’dan.”
Nedir	iman	kadar	yükselterek	alçak	bir	ilhâdı,
Perişan	eylemek	zaten	perişan	olmuş	âhâdı?
Nasıl	yekpare	milletler	var	etrafında	bir	seyret,

Nasıl	tevhîd-i	âheng	eyliyorlar,	bak	da	al	ibret.
Gebermek	istiyorsan	başka..	Lakin,	korkarım,	yandın.
Ya	sen	mahkûm	iken	sağlık,	ölüm	hakkın	mıdır	sandın?
Zimâmın	hangi	ellerdeyse	artık	onlarınsın	sen;
Behîmî	bir	tahammül	varlığından	en	büyük	hissen!
Ezilmek,	inlemek,	yatmak,	sürünmek	var	ki	adettir;
Ölüm	dünyada	mahkumîne	en	son	bir	saadettir.
Desen	bin	kerre	“İnsanım!”	o,	kanmaz,	hem	niçin	kansın?
Ya	sen	hürriyetin,	hakkın	masun	oldukça	insansın.
Bu	hürriyet,	bu	hak	bizden	bugün	âheng-i	sa’y	ister;
Değil	üç	dört	alından,	hep	alınlardan	boşansın	ter.

Evet	biz	müslümanlar	cihan	çalışırken,	didinirken,	
uğraşırken,	namütenahi	terakkıyat,	namütenahi	inkılablar	
geçirirken	uzaktan	seyirci	sıfatıyla	baktık.	Bilhassa	şu	son	
senelerde	başımıza	birçok	felaketler	yağdı.	El-ân	çilemizi	
doldurmadık.	Sebebi?	Hep	seyirci	kalmamız,	umûr-ı	dine	
olduğu	gibi	umûr-ı	dünyaya	karşı	da	bîgane	durmamızdır.	

Hayat,	 herkesin	 hakkıdır.	 Evet,	 bütün	 mahlûkat-ı	
İlâhiyye	 hakk-ı	 hayata	maliktir.	 O	 halde	Allah’ın	 diğer	
mahlûkları	 arasında	 biz	 de	 yaşamakta	 haklıyız.	 Lakin	
bilirsiniz	 ki	 haklı	 olmak	 başka,	 haklı	 çıkmak	 yine	 baş-
kadır.	Herhangi	hak	olursa	olsun	ihkak	olunmadıkça	sa-
hibine	hiçbir	menfaat	temin	etmez.	Bugün	hangi	milletin	
mahkeme-i	adaletine	koşsanız	elinizde	kuvvetiniz	varsa	
derdinizi	duyurabilirsiniz.	Yok,	böyle	yapmaz	da	ağlarsa-
nız;	onun	hiss-i	insaniyetine,	hiss-i	medeniyetine	ilticaya	
kalkışırsanız	hüsrandan	başka	bir	netice	elde	edemezsi-
niz.	İstihkak	davasını	yükseltebilir	misin,	herhangi	mah-
kemeye	 gitsen	 haklısın.	Yoksa	milyonlarca,	milyarlarca	
mahlûk:	

-Yaşamak	 hakkımdır,	 bu	 hakkı	 benden	 kimse	 ala-
maz...	

Diye	haykırıp	dururken	senin,	benim	gibi	bir	miskin	
bir	 köşede	 ağlamış,	 inlemiş,	 merhamet	 dilenmiş…	Hiç	
tesiri	 olmaz,	 hatta	 duyulmaz.	Çocuk	 yürümezden	 evvel	
bilirsiniz	 ki	 emekler.	 Biz	 müslümanlar	 da	 tıpkı	 henüz	
doğrulamayan,	yürüyemeyen	sabiler	gibi	yerlerde	emek-
ler	dururken	bir	de	gözümüzü	açtık,	gördük	ki	etrafımız-
daki	milletler	göklerde	uçuyorlar.	Gelip	çöldeki	masum-
ların	 tepesine	 ateşler	 yağdırıyorlar.	 Biz	 Bandırma’dan	
İstanbul’a	kadar	adam	akıllı	vapur	işletemezken	herifler	
bahr-i	muhîti	 altından	geçiyorlar.	Newyork’dan	dalıyor,	
Hamburg’dan	 çıkıyorlar	 ki	 aradaki	 mesafe	 bizim	 va-
purların	ayağıyla	bir	aylık	yoldur.	Berlin’den	uçuyorlar,	
Trabzon’a	konuyorlar.	Biz	ise	hâlâ	yeryüzünde	yürümeyi	
temin	edemedik.	Tabiat	bin	çelik	bâzûya...
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...sahipken	 insanın	 bir	 cılız	 kolu	 nasıl	 kâinata	 hâkim	
oluyor?	 Nasıl	 bu	 kadar	 kuvâ-yı	 tabiiyeyi	 hükmü	 altına	
alıyor?	Hayır,	yanlışın	var.	Bu	kadar	işleri	gören	bir	kol	
değil,	 binlerce,	 milyonlarca	 koldur.	 Bunların	 hepsi	 bir	
araya	gelmiş,	teşrik-i	mesai	etmişler,	geceli	gündüzlü	ça-
lışıyorlar,	uğraşıyorlar.	Çünkü	anlamışlar	ki	birleşmeseler	
kendilerini	her	taraftan	kuşatan	tehlikelere	karşı	durama-
yacaklar.	Demek	birleşmekte	zaruret	var.	Bu	ıztırar	olma-
saydı,	birleşmeleri	de	mümkün	olamazdı.

İşte	biz	 şimdi	derdimizin	başını	bulduk.	Başkaları	
zarureti	 görünce	 birleşmişler,	 biz	 ise	 o	 zarureti	 görme-
diğimiz	 için	bu	birliği	vücuda	getirememişiz	yahut	gör-
düğümüz	 halde	 temin-i	 vahdet	 cihetine	 yanaşmamışız.	
Bugün	hayatın,	maişetin,	ihtiyâcâtın	aldığı	tarz	itibariyle	
bir	insan	tek	başına	bir	iş	göremiyor.	Bütün	işler	şirketler,	
cemiyetler,	milletler	 tarafından	meydana	 getiriliyor.	Ne	
fabrikalar,	ne	demir	yolları,	ne	vapurlar,	ne	limanlar,	ne	
hastahaneler,	ne	camiler,	ne	mektepler,	ne	ticaretler,	ne	de	
din	ve	vatanı	müdafaa	edecek	 toplar,	 tüfekler,	cephane-
ler…	Elhasıl	hiçbir	şey	ferdî	sa’y	ile	yani	tek	başına	ça-
lışmakla	kabil	olamıyor.	Bugün	hayat	öyle	bir	şekil	almış	
ki	 tek	başına	çalışan	bir	adamın	alnından	damlayan	ter-
ler	tıpkı	gözyaşı	gibi	dökülüp	gidiyor,	hiçbir	faide	temin	
etmiyor.	Ne	 zaman	bir	 yere	gelmiş	binlerce	 alın	birden	
terlerse	işte	o	vakit	bu	sa’yin	yeryüzünde	bir	eseri,	bir	izi	
görülebilir.

Madem	ki	tek	başına	sarf	olunan	mesainin	kıyme-
ti	yoktur,	biz	de	aramızda	vahdeti	 temin	ederek	 topluca	
çalışmaya	koyulmalıyız.	Cemaatsiz	yaşamaya,	cemaatten	
ayrılmaya	 gelmez,	 cemaat-i	 İslâmiye’nin	 kesafet	 peyda	
etmesi	 için	 çalışmalıyız.	 Ufak	 sebeplerle	 birbirine	 küs-
memeli.	 Biliyorsunuz	 ki	 yabancılar	 asırlardan	 beri	 tef-
rika	 tohumlarını	 aramıza	 serptiler.	 Bir	 hayli	 de	mahsul	
aldılar.	Biz	gözümüzü	açsaydık	bugün	altında	inim	inim	
inlediğimiz	şu	felaketleri	elbette	görmeyecektik.	Her	ne	
ise	 geçmişe	 esefin	 faidesi	 yoktur.	Maziden	 yalnız	 ibret	
alınır.	 Eğer	 müslümanlar	 yaşamak	 istiyorlarsa	 cemaat	
arasında	nifaka,	şikaka,	dargınlığa,	küskünlüğe,	ayrılığa,	
gayrılığa	meydan	açabilecek	en	ufak	sözlerden,	en	ehem-
miyetsiz	 görünen	 hareketlerden	 bile	 çekinmelidirler.	
Yok,	 yaşamak	 istemezlerse	 ona	 diyecek	 yok.	Ancak	 bu	
hal	ile	insan	gibi	yaşamak	elde	olmadığı	gibi	yaşamamak	
da	elde	değildir.	Çünkü	biz	maazallah	hakk-ı	hayatımızı	
kaybettiğimiz	gün	mahkûmiyet	felaketine	düşeriz	ki	bizi	
tahakkümleri	altına	alanların	nazarında	behâimden	farkı-
mız	kalmaz.	Hayvan	gibi	bizi	kendi	hesaplarına	işletirler,	
sırtımızdan	menfaatlerini	 temin	 ederler.	 Dünyanın	 yedi	
iklim	dört	köşesinden	sürü	sürü,	ordu	ordu	getirilmiş	renk	
renk	mahkûm	milletlerin	ne	halde	bulunduklarını	gözü-

müzle	gördük.	Maazallah	sonra	biz	de	onlar	gibi	oluruz.	
Biz	sığırlarımızı,	beygirlerimizi	nasıl	kullanıyorsak	onlar	
da	bizi	öylece	kullanırlar.

Acaba	biz	müslümanlar	niçin	bu	hale	düştük?	Bu-
nun	illetini	ben	şöyle	görüyorum:	Doğduğumuz	günden	
itibaren	babalarımız,	analarımız,	hocalarımız,	 siyasileri-
miz,	ediplerimiz,	şairlerimiz,	muharrirlerimiz	bize	istik-
bal	 için	ümid	verecek	bir	şey	söylemediler.	Ben	çocuk-
luğumdan	beri:	

-Biz	 yaşamayız.	 Avrupalılar	 terakki	 eylemiş.	 Siz	
çok	fena	günler	göreceksiniz!..	

Nakaratından	başka	bir	şey	işitmedim.	

-	Çocuklar,	siz	geceli	gündüzlü	çalışınız	ki	bu	mem-
leket	 kurtulsun…	Diye	 bizleri	 sa’ye,	mücahedeye	 sevk	
edecekleri	yerde	rast	gelen	adam	ruhlarımıza,	kalplerimi-
ze	ye’s	mayesi	aşıladı.	Garbın	terakkiyatından	bahseder-
lerken	diyeceklerdi	ki:	

-	 Evlâdlar,	 görüyorsunuz	 ya,	 Avrupalılarla	 bizim	
aramızda	çok	mesafe	var.	Bu	mesafeyi	telafi	edecek	su-
rette	 çalışınız.	Yoksa	daha	geride	kalır,	mahvolursunuz.	
Sakın	azminize	fütûr	getirmeyiniz!..

Evet,	böyle	diyeceklerdi.	Lakin	demediler.	Bilakis	
yüz	binlerce	halk	bu	devletin	batacağına	kail	idi.	Bir	ta-
raftan	 Avrupalıların	 terakkiyatı	 gözlerimizi	 kamaştırdı.	
Diğer	 taraftan	muhitimizin	bu	gibi	ma’kus	 telkinleri	 si-
nirlerimizi	uyuşturdu.	Onun	için	ileri	gidemedik.	Hâlâ	o	
ye’s	ruhlarımızda	hükümrandır.	Hiç	biz	Kitâbullah’ı	dü-
şünmedik.	O	Kitâbullah	ki	birçok	âyât-ı	celilesiyle	üm-
met-i	İslâmiye’yi	ye’sden,	azimsizlikden	tahzir	ediyor.	

Este’îzü	billâh	(Yâ	beniyyezhebû	fe	tehassesû	min	
yusufe	 ve	 ahîhi	 ve	 lâ	 tey’esû	 min	 ravhillâh	 innehu	 lâ	
yey’esu	min	 ravhillâhi	 illâl	 kavmul	 kâfirûn)	 oğullarım,	
gidiniz,	 Yusuf’la	 kardeşini	 araştırınız,	 sakın	 Allah’ın	
inayetinden	 ümidinizi	 kesmeyiniz.	 Zira	 şunu	 iyi	 biliniz	
ki	kâfirlerden	başkası	Allah’ın	inayetinden	ümadini	kes-
mez.	Demek	ki	bir	müslüman	için	Allah’ın	inayetinden,	
merhametinden	ümidi	kesmek	küfürdür.

Sonra	Sure-i	Hicr’de	(Kâle	ve	men	yaknetu	min	rah-
meti	rabbihî	illâd	dâllûn)		ِbuyuruluyor.	Bu	âyet-i	kerîme	
Hazret-i	İbrahim’in	lisanından	varid	olmuştur.	Melekler:	
“Allah	sana	halîm	selîm,	hayırlı	bir	oğul	ihsan	edecektir.”	
dediler.	O	da	“Ben	artık	doksan	yaşına	geldim.	Bundan	
sonra	 çocuğum	 olur	 mu?”	 deyince	 “Bizim	 sana	 verdi-
ğimiz	 müjde	 haktır,	 doğrudur.	 Sakın	 bu	 saadetin	 husûl	
bulacağından	ümidini	kesme.	Allah’ın	inayetinden	ye’se	
düşme”	dediler.	Bunun	üzerine	Hazret-i	İbrahim:
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“Haşa,	Cenâb-ı	Hakk’ın	 inayetinden,	kereminden	ancak	
dalâle	düşenler	ümidini	kesebilir,	ye’se	düşebilir”	buyur-
dular.	

Erbâb-ı	 îmân	 için	 ye’se	 düşmek	 imkânı	 yoktur.	
Elhasıl	nazar-ı	İslâm’da	Allah’tan	ümidi	kesmek	haram-
dır.	Haram	da	değil,	 küfürdür,	 şirktir.	Ancak	Mevlâ’nın	
merhametine	 bel	 bağlayarak	 emrettiği	 tarîki	 tutmamak	
tabii	caiz	olmaz.	Allah’ın	inayetini	temenni	için	elbette	o	
inayete	velev	cüz’î	olsun	istihkak	lazım.	Feyyâz’da	buhl	
yoktur.	Şu	kadar	var	ki	o	feyze	istidad	şarttır.

Kitâbullah’da	 (Vellezîne	 câhedû	 fînâ	 le	 nehdiyen-
nehum	subulenâ	ve	innallâhe	le	meal	muhsinîn)	buyuru-
luyor.	Evet	bu	âyet-i	kerîme	sarâhaten	gösteriyor	ki	Allah	
yolunda,	hak	yolunda	mücahede	edenler	için	tevfik,	hida-
yet	mev’ûddur,	muhakkaktır.	O	halde	daha	ne	istiyoruz?	
Ne	için	bu	feyze,	bu	inayete	kabiliyet	gösterebilmek	için	
çalışmıyoruz?

Bu	dünyada	hiçbir	şeye	güvenilmez.	Ne	servete,	ne	
sıhhate,	 ne	 akla,	 ne	 ilme,	 ne	 ahlâka,	 elhasıl	 hiçbir	 şeye	
dayanılmaz.	 Bakarsınız:	 Milyonlarca	 servet	 mahvolur,	
en	metin	sıhhatler	bir	an	içinde	devrilir;	en	temiz	huylar	
değişir,	 kirlenir.	 Hulâsa	 maddi,	 manevi,	 ruhani,	 cisma-
ni	 ne	varsa	hiçbiri	 için	beka	 tasavvur	 edilemez.	Kaviy-
yü’ş-şekîme	hükumetler	çöker.	Dünyaya	meydan	okuyan	
saltanatlar	bakarsınız	yıkılır	gider.	Dünyaları	huzurunda	
titreten	 kudretler	 bir	 varmış	 bir	 yokmuş	 sırasına	 girer.	
Güvenecek,	dayanacak	bir	 şey	vardır	ki	o	da	ancak	Al-
lah’ın	merhameti,	Allah’ın	inayetidir.	Evâmir-i	İlâhiyeye	
inkıyâd	etmeli,	nevâhiden	sakınmalı.	Cemaat-i	 İslâmiye	
el	 ele	 vermeli,	 çalışmalı.	 Evet	 vahdet	 lazımdır;	 Dünya	
için	de,	ahiret	için	de.	

İslâm	bundan	bin	üç	yüz	şu	kadar	sene	evvel	dün-
yanın	 en	 hücrâ	 bir	 köşesinde	 karanlıklar	 arasından	 bir	
kandil	gibi	parladı.	Pek	az	zaman	içinde	o	kandil	büyüdü,	
bedir	oldu.	Daha	büyüdü,	güneş	oldu.	Nuru	bütün	kâinatı	
kapladı.	Yirmi	beş	sene	zarfında	yirmi	beş	bin	senelik	bir	
teâlîye	mazhar	oldu	bu	mazhariyetin	sırrı	sahâbe-i	kirâm	
rıdvânullâhi	aleyhim	ecmain	hazerâtının	el	birliğiyle	ça-
lışmaları	idi.	İslâm’dan	evvel	aralarında	senelerce,	hatta	
asırlarca	 süren	 birçok	 kanlı	muharebeleri	 intaç	 eden	 ne	
kadar	 kabile	 gürültüleri,	 aşiret	 kavgaları	 varsa	 hepsini	
unuttular.

Bilirsiniz	 ki	 ashâb-ı	 kirâm	 iki	 kısımdır:	 Ensar,	
Muhâcirîn.	Bu	 isimler	Cenâb-ı	Hak	 tarafından	 kendile-
rine	verilmiştir.	“Ensar”	esasen	Medine’de	bulunanlardır.	
“Muhâcirîn”	 evvelce	 Mekkeli	 olup	 da	 müşriklerin	 ezâ	
ve	 cefasından	 dolayı	 Aleyhissalâtü	 Vesselâm	 Efendi-
miz’in	 arkasından	Medine’ye	 hicret	 edenlerdir.	 Bu	 En-
sar’ın	Muhâcirlere	karşı	yaptıkları	fedakârlıkların	tarih-i	

âlemde	 hiçbir	misli	 görülmemiştir.	 Ensar-ı	 kirâm	 (Evs)	
ile	(Hazrec)	kabilesine	mensubdur.	Bu	iki	kabile	esasen	
amca	çocuklarıdır.	Lakin	mürûr-i	zaman	ile	Evsîlik	Haz-
recîlik	meselesi	 bu	 iki	 kabileyi	 birbirine	 düşmüş	 yaptı.	
Değil	 akvâm-ı	 ibtidâiye,	 en	 terakki	 etmiş	 milletlerde	
bile,	asabiyet	gürültüleri	en	müthiş	muhâsemâta	sebebi-
yet	 verir.	 İşte	 bunların	 beynlerindeki	muharebe	 yüz	 se-
neden	fazla	devam	etti.	Hatta	hicretten	bir	sene	evvel	de	
aynı	harb	tazelenmişti.	Bunlar	şeref-i	İslâm	ile	müşerref	
olunca	İslâm	onları	barıştırdı.	Kardeş	oldular.	Peygamber	
aleyhisselâma	zahir	oldular.	İslâm’ı	neşir	için	fedâ-yı	can	
etmeye	başladılar.

Sahâbe-i	 kiram	 efendilerimizin	 giydikleri	 libaslar	
neresinden	eskirdi,	 bilir	misiniz?	Omuzlarından.	Çünkü	
daima	 cemaatle	 kıldıkları	 namazda	 saflar	 adeta	 sabun	
kalıpları	gibi	idi.	O	ayrı	ayrı	vücutlar	yekpare	bir	duvar	
kesilirdi.	Aralarından	 su	 sızmaz,	 hava	 geçmezdi.	Görü-
yorsunuz	ya,	Aleyhissalâtü	Vesselâm	Efendimiz’in	safla-
rı	düzeltmeye	atıf	buyurdukları	ehemmiyet	neden	dolayı	
imiş.	Hep	cemaat-i	müslimin	arasındaki	vahdeti	temin.

Fakat	müslümanların	 bu	 hali	 o	 zaman	Medine’de	
bulunan	Yahudilerin	hiç	hoşuna	gitmiyordu.	Hatta	günün	
birinde	şöyle	bir	vaka	oldu:	İhtiyar	Yahudi’nin	biri	baktı	
ki	Ensar-ı	kirâmdan	birkaç	genç	bir	arada	oturmuşlar,	ta-
savvur	edilemeyecek	bir	samimiyetle	konuşuyorlar,	mu-
sahabe	ediyorlar.	Herif	bunu	görünce	İslâm’ın	âtîsinden	
kendi	hesabına	ürktü.	İçi	gıcıklandı.	

-	Ne	olacak	bu?	Dedi;	 iş	biraz	daha	böyle	giderse	
bize	ekmek	kalmayacak…

Bunun	üzerine	bir	delikanlı	Yahudi	buldu.
-	Git,	şunlara	Evs	ile	Hazrec	arasındaki	vukuatı	ha-

tırlat,	geç.
Dedi.	O	da	gitti.	Her	iki	tarafa	ait	şairlerin	vaktiy-

le	olup	biten	maceraları	musavver	olmak	üzere	söylemiş	
oldukları	şiirleri	okudu.	Bunun	üzerine	gençlik	saikasıyla	
her	iki	tarafın	kabadayılık	damarları	galeyana	geldi.	Her	
biri	kendi	kabilesinin	kahramanlığını	sayıp	dökmeye	baş-
ladı.	İş	alevlendi.	Hatta	biri:

-	İsterseniz	o	geçmiş	vakaları	tazeleyebiliriz.
Sözünü	ortaya	attı.	Bunun	üzerine	ötekileri:
-	Hay	hay!	Sizden	ne	korkumuz	var?
Dediler.	Hepsi	ayaklandılar.	Silahlarını	alıp	Medine	

haricindeki	taşlık	bir	vadiye	çıktılar.	Muharebe	başlamak	
üzere	iken	vakadan	haberdar	olan	Aleyhissalâtü	Vesselâm	
Efendimiz	 hemen	 oraya	 koştular.	Hazret-i	 Peygamber’i	
görünce	her	iki	taraf	durdu.	Aleyhissalâtü	Vesselâm	Efen-
dimiz	yüksekçe	bir	yere	çıkarak:
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-	 Ey	 müslümanlar!	Allâh’tan	 korkunuz,	Allah’tan	
korkunuz!	Aklınızı	 başınıza	 alınız,	 daha	 ben	 sağ	 iken,	
henüz	 aranızda	 bulunuyorken	 cahiliyet	 davalarıyla	 mı	
ayaklanıyorsunuz?	Bu	hareketlerinizin	akıbeti	nereye	va-
racağını	düşünmüyor	musunuz?..

Mealinde	 gayet	müessir,	 gayet	 beliğ	muhtasar	 bir	
hutbe	irâd	buyurdular.	Bunun	üzerine	her	iki	tarafın	aklı	
başına	geldi.	Yaptıklarından	nadim	olarak	ağlaşa	ağlaşa	
sarmaşıp	barıştılar.	

İşte	bu	vakayı	müteakiben	şu	âyât-ı	celîle	nazil	oldu	
ki:	 (Yâ	eyyuhâllezîne	âmenû	 in	 tutîû	 ferîkan	minellezî-
ne…….	Lealleküm	tehtedun)	 ِbu	ayetlerin	meal-i	kerîmi	
şöyledir:

“Ey	 müslümanlar,	 kendilerine	 sizden	 evvel	 kitab	
gönderilenlerden	bir	kısmına	uyacak	olursanız	siz	şeref-i	
iman	ile	müşerref	olmuşken	onlar	sizi	yeniden	ne‘ûzü	bil-
lâh	küfre	sokarlar.	Ya	siz	henüz	aranızda	Cenâb-ı	Hakk’ın	
âyât-ı	celîlesi	okunup	dururken,	Allah’ın	Peygamberi	içi-
nizde	yaşıyorken	nasıl	bu	suretle	küfür	yolunu	tutarsınız?	
Kim	Allah’ın	gönderdiği	rabıtaya	sım	sıkı	sarılacak	olur-
sa	 doğru	 yolu	 bulmuş	 olur.	Ey	müslümanlar,	Allah’dan	
nasıl	 korkmak	 icab	 ederse	 öylece	 korkunuz!	 Ve	 ancak	
müslüman	olarak	Müslümanlıkta	can	veriniz.	Sonra,	he-
piniz	birden	habl-i	İlahîye	sımsıkı	sarılınız.	Sakın	aranıza	
ayrılık	gayrılık	girmesine	meydan	bırakmayınız.	Allah’ın	
hakkınızdaki	 nimetini	 düşününüz.	 Hani	 sizler	 birbirini-
ze	düşman	idiniz;	Cenâb-ı	Hak	kalplerinizi	feyz-i	İslâm	
ile	birleştirdi	de	onun	sâye-i	nimetinde	kardeş	oldunuz.	
Hani	sizler	bir	zaman	ateş	çukurunun	 ta	kenarına	kadar	
gelmiştiniz	de	Cenâb-ı	Hak	sizi	oradan	kurtarmıştı.	İşte,	
belki	tarîk-i	hidâyeti	bulursunuz	diye,	Cenâb-ı	Hak	âyât-ı	
celîlesini	size	böyle	sarih	olarak	tebliğ	buyuruyor..”	

İşte	bin	üç	yüz	bu	kadar	 sene	 evvel	nazil	 olan	bu	
âyât-ı	 celîlenin	 hükmü	 kıyâmete	 kadar	 bâkidir.	 Sebeb-i	
nüzûlü	olan	vak’a	maalesef	tekerrür	edip	duruyor.	Binâe-
naleyh	 müslümanlar	 aralarında	 ayrılığı	 gayrılığı	 mucib	
olacak	 en	 ufak	 hadiselerden,	 dargınlığı	 intac	 edecek	 en	
hafif	hareketlerden,	sözlerden	katiyyen	çekinmelidir.	Fır-
kacılık,	kavmiyetçilik…	Bunlar	artık	susmalı.	El	birliğiy-
le	bugün	vatanı	müdafaa	etmeli.	Asla	me’yûs	olmamalı.	
Emin	olmalıyız	ki	canla	başla	çalışırsak,	aradaki	esbâb-ı	
tefrikayı	 kaldıracak	 olursak	 vatan-ı	 İslâm’ı	 kurtarırız.	
İnşaallah	bundan	sonra	âlem-i	İslâm	hakkındaki	tecelli-i	
celâl	 cemâle	 inkılâb	 edecektir.	 Önümüzde	 hamdolsun	
birçok	beşâretler	var.	Bugün	bütün	müslümanlar	uyandı.	
Gerek	dünyayı,	gerek	kendilerinin	dünyadaki	mevkileri-
ni	artık	anlamaya	başladı.	Sonra	gözleri	büsbütün	açıldı.	
Müslümanlar	 kendi	 başlarını	 kurtarmaya,	 kendi	 hakk-ı	
hayatlarını	 ihkak	 etmeye	 çalışmazlarsa	 kıyamete	 kadar	
zillet	 içinde,	 meskenet	 içinde	 kalacaklarını	 anladılar.	

Ona	göre	çalışmaya	başladılar.	Başkalarından	merhamet,	
adalet	 dilenmenin,	mürüvvet,	 insaniyet	 beklemenin	 pek	
beyhude	olduğunu	bilfiil	gördüler;	asırlardan	beri	dalmış	
oldukları	uykudan	artık	silkiniyorlar.	İnşaallah	bu	intibâh	
devam	edecek,	bütün	cihan-ı	İslâm’a	yayılacak,	yakın	za-
manda	bir	gün	gelecek	ki	İslâm	asırlardan	beri	kaybetti-
ği	şevketini,	kudretini,	azametini	yine	istirdâd	edecektir.	
Bütün	aleyhimizdeki	cereyanlar	biraz	değişmiş,	eskisin-
den	biraz	daha	iyileşmiş	görünüyorsa,	emin	olunuz	ki	bu	
inkılâb	hep	vatanı	müdafaa	yolunda	masrûf	olan	bu	mü-
cahedelerinizle	 âlem-i	 İslâm’ın	 lehimizdeki	galeyanları,	
tezahürleri	sayesindedir.

Ey	cemaat-i	müslimin!	Memleketlerinizi	kurtarmak	
için	devam	eden	mücâhedâtınızda	bir	noktaya	son	derece	
dikkat	 etmelisiniz:	Bu	hareketlerin,	 bu	himmetlerin	 sırf	
müdafaa-i	din	ve	vatan	gayesine	müteveccih	olduğu	yar	
ve	ağyâr	nazarında	 tamamıyla	anlaşılmalıdır.	Fırkacılık,	
menfaatçilik,	 kavmiyetçilik	 gibi	 hislerden	 külliyen	mü-
berrâ	 olduğuna	 yakındakilere,	 uzaktakilere	 tamamıyla	
kanaat	 gelmelidir.	 Bu	 kanaati	 zerre	 kadar	 sarsacak	 bir	
harekete,	bir	söze	kimse	 tarafından	meydan	verilmeme-
lidir.	Hususi	emeller,	hususi	içtihatlar	yine	hususi	olarak	
sahiplerinin	kafasında,	kalbinde	kalmalıdır.	Çünkü	gaye	
birdir.	 Efrad	 tarafından	 o	müşterek	 gayeye	 karşı	 göste-
rilecek	ufacık	bir	 inhirâf	son	derece	muhtaç	olduğumuz	
vahdeti	 temelinden	 sarsmaya	kâfidir.	Onun	 için	bundan	
son	derecede	sakınmalıdır.

Cemaat	içinde	herkesin	uhdesine	düşen	bir	vazife-i	
vataniye,	bir	fariza-i	dîniye	vardır	ki	onu	ifada	zerre	ka-
dar	ihmal	göstermek	caiz	değildir.	Bu	hususda	hiçbir	ferd	
kenara	çekilerek	seyirci	kalamaz.	Çünkü	düşman	kapıla-
rımıza	 kadar	 dayanmış,	 onu	 kırıp	 içeri	 girmek,	 harim-i	
namus	ve	şerefimizi	çiğnemek	istiyor.	Bu	namert	taarruza	
karşı	 koymak	kadın	 erkek,	 çoluk	 çocuk,	 genç	 ihtiyar…	
Her	 ferd	 için	 farz-ı	 ayn	olduğu	bir	 lahza	hatırdan	 çıka-
rılmamalıdır.	Bugün	herkes	vüs’ünü	sarf	ile	mükelleftir.	
Osmanlı	 saltanatını	 i’lâ	 için	“Karesi”	nin,	bu	kahraman	
İslâm	muhitinin	vaktiyle	ne	büyük	 fedakârlıklar	göster-
diği	herkesin	malumudur.	Rumeli’yi	baştanbaşa	fetheden	
hep	bu	topraktan	yetişen	babayiğitlerdi.	O	kahraman	ec-
dadın	torunları	olduğunuzu	isbat	etmelisiniz.	Anadolu’yu	
müdafaa	hususunda	diğer	vilayetlere	ön	ayak	olmak	şere-
fini	siz	ihraz	ettiniz.	Sa’yiniz	meşkûrdur.	İnşaallah	bu	şan	
ve	şeref	kıyamete	kadar	artar	gider.	İnşaallah	vatanımızın	
haysiyeti,	 istiklâli,	 saadeti,	 refahı,	ümranı	dünyalar	dur-
dukça	masun	 ve	mahfuz	 kalır.	Allahümmensuril	 islâme	
vel	 müslimin.	Allahümmensur	 men	 nasaraddîn.	 Vahzül	
men	 hazelel	müslimin.	Rabbenâ	 efrig	 aleynâ	 sabren	 ve	
sebbit	 ekdâmenâ	vensurnâ	 alel	 kavmil	 kâfirîn.	Velham-
dülillahi	Rabbi’l-âlemîn.
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NASRULLAH KÜRSÜSÜNDE
Üstad-ı	muhterem	Mehmed	Âkif	Beyefendi’nin	Kastamonu’da	Nasrullah	Cami-i	Şerifinde	

îrad	buyurdukları	mev’izaların	hülâsasıdır:
Bismillahirrahmanirrahim	(Ya	eyyuhellezine	amenu	la	 tettehizu	bitaneten	min	dunikum	la	

ye’lunekum	habalen	veddu	ma	anittum	kad	bedetil	bagdau	min	efvahihim	ve	ma	tuhfi	suduruhum	
ekberu	kad	beyyenna	lekumul	ayati	in	kuntum	ta’kılun.)

(Ya	eyyuhellezine	amenu)	Ey	iman	etmiş	olanlar,	ey	Müslümanlar,	içinizden	olmayanlardan,	
size	yabancı	milletlerden	dost	ittihaz	etmeyiniz.	Âyet-i	celiledeki	(Bitâneten),	içli	dışlı	görüşülen,	
kendisine	her	türlü	esrar	tevdi	edilen	samimi	dost,	yar-ı	cân,	arkadaş,	mahrem-i	esrâr	manaları-
nadır.	Öyle	bitâneten	ki,	(La	ye’lunekum	habalen)	sizlere	karşı	mazarrat	 ika’	etmekten	aranıza	
fitneler,	fesatlar	sokmaktan	hiç	bir	vakit	geri	durmazlar.	Ellerinden	gelen	fenalıkların	hiç	birini	
sizden	esirgemezler.	(Veddu	ma	anittum)	Sizin	sıkıntılara,	musibetlere,	felaketlere	uğramanızı	is-
terler.	(Kad	bedetil	bagdau	min	efvahihim)	Görmüyor	musunuz,	hakkınızda	besledikleri	düşman-
lık	ağızlarından	taşıp	dökülüyor.	(Ve	ma	tuhfi	suduruhum	ekberu)		Bununla	beraber	yüreklerinde,	
sinelerinde	gizlemekte	oldukları	kinler,	garazlar,	husumetler	öbür	türlü	zabt	edemeyip	de	ağız-
larından	kaçırmakta	oldukları	buğz	ve	adâvetten	çok	büyüktür,	çok	şiddetlidir.	 (Kad	beyyenna	
lekumul	ayati	in	kuntum	ta’kılun)	Bizler	size	her	biri	ayn-ı	hikmet,	mahz-ı	ibret	olan	âyetlerimizi	
böyle	sarîh	bir	surette	bildirdik.	Eğer	sizler	akı	karadan,	iyiyi	kötüden	seçer,	hayrını,	şerrini	dü-
şünür	aklı	başında	adamlarsanız	bu	hikmetlerin,	bu	ibretlerin	muktezâsınca	hareket	ederek	hem	
dünyada	hem	ukbâda	felâhı	bulursunuz.

Ey	Müslümanlar,	 sizin	 için	 bu	 âyet-i	 celileye	 ittibadan	 başka	 selâmet	 yolu	 yoktur.	Takip	
edilecek	hatt-ı	hareket,	düstur-ı	siyaset	tamamiyle	bu	âyet-i	celilede	mündemiçtir.	Binâenaleyh	
meâl-i	ulvîsini	bir	kerede	toplayıp	ifade	edelim.	Cenab-ı	Hak	buyuruyor	ki:

-Ey	mü’minler,	size	ellerinden	gelen	fenalığı	yapmaktan	çekinmeyen,	bu	hususta	hiç	bir	fır-
satı	kaçırmayan,	dininize	yabancı	milletleri	kendinize	mahrem-i	esrar,	dost,	arkadaş	 ittihaz	et-
meyiniz.	Bunların	 suret-i	 haktan	 görünerek	 size	 güler	 yüz	 göstermelerine,	 hayrınızı	 ister	 gibi	
tavırlar	takınmalarına	asla	kapılmayınız.	Onların	gece	gündüz	isteyip	durdukları	sizin	felâketi-
nizden,	 izmihlalinizden,	esaretinizden	başka	bir	 şey	değildir.	Baksanıza,	 size	karşı	kalplerinde	
besledikleri	düşmanlık	o	kadar	dehşetli	ki	bir	türlü	zabtedemiyorlar	da	ağızlarından	kaçırıyorlar.	
Hâlbuki	yüreklerinde	kök	salmış	olan	husumet	ağızlarından	taşan	ile	kabil-i	kıyas	değildir,	ondan	
çok	fazladır,	çok	şiddetlidir.	İşte	bütün	hakâyıkı	âyât-ı	celilemizle	sizlere	açıktan	açığa	tebliğ	edi-
yoruz,	bildiriyoruz.	Eğer	aklı	başında	insanlarsanız,	eğer	dâreynde	zelil	olmak,	hüsranda	kalmak	
istemezseniz	bizim	âyât-ı	celilemizin...
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...muktezasınca	hareket	ederek	felahı	bulursunuz.
Bu	âyet-i	celile	Sûre-i	Âl-i	İmran’dadır.	Sûre-i	Tev-

be’de	de:	(Em	hasibtum	en	tutrekû	ve	lemmâ	ya’lemillâ-
hullezîne	câhedû	minkum	ve	lem	yettehızû	min	dûnillâhi	
ve	lâ	resûlihî	ve	lâl	mu’minîne	velîceten)	buyruluyor.	Me-
ali	 celili:	 	 Ey	Müslümanlar	Cenab-ı	Hak	 içinizden	Hak	
yolunda	mücahedede	bulunanları,	Allah	ile	O’nun	Resul-i	
Muhtereminden,	bir	de	müminlerden	başkasını	kendisine	
dost	 ittihaz	 etmeyenleri	 görmedikçe	 sizler	 öyle	 başıboş	
bırakılacak	mısınız,	 zannediyorsunuz?	Bu	 iki	 âyet-i	 ce-
lileden	maada	 (Yâ	 eyyuhân	 nebiyyu	 cahidil	 kuffâra	 vel	
munâfikîne	vagluz	aleyhim),	(Velyecidû	fîkum	gilzaten),	
(Ve	len	terdâ	ankel	yahûdu	ve	len	nasârâ	hattâ	tettebia	mil-
letehum),	(Ezilletin	alâl	mu’minîne	eizzetin	alâl	kâfirîne)	
gibi	diğer	âyât-ı	kerime	daha	vardır	ki	hep	aynı	ruhtadır.

Ey	cemaat-ı	Müslimin,	insan	için	kendi	aleyhine	bile	
çıksa	hakkı,	hakikati	söylemek	lâzımdır.		Ben	de	bir	za-
manlar	Kitabullahı	tilâvet	ederken	bu	gibi	âyât-ı	celileye	
geldikçe	“Acaba	sair	milletlere	karşı	biraz	şiddetli	davra-
nılmıyor	mu?	Müslüman	olmayan	akvâm	hakkında	daha	
merhametkâr	olmak	icab	etmez	miydi?”	gibi	düşüncelere	
dalardım.	Vakıa	bu	hatıraların	sırf	şeytanî	vesveselerden	
başka	 bir	 şey	 olmadığını	 bilirdim.	 Lâkin	 velev	 şeytanî	
olsun,	o	düşünceleri	 içimden	söküp	atıncaya	kadar	hay-
li	mücahedelere	mecbur	 kalırdım.	Acaba	 bu	 vesvesenin	
menşei	ne	idi?	Burasını	araştıracak	olursak	işi	biraz	tabiî	
görürüz.	 Öyle	 ya,	 gözümüzü	 açtık,	Avrupa	 medeniyeti,	
Avrupa	irfanı,	Avrupa	adaleti,	Avrupa	efkâr-ı	umumiyesi	
nakaratından	başka	bir	şey	işitmedik.	İngiliz	adaleti,	Fran-
sız	hamiyeti,	Alman	dehası,	İtalyan	terakkiyâtı	kulakları-
mızı	doldurdu.	Lisan	bilenlerimiz	doğrudan	doğruya	bu	
heriflerin	 eserlerini,	 bilmeyenlerimiz	 tercümelerini	 oku-
duk.	Edebiyatları,	hele	edebiyatlarının	ahlâkî,	insanî,	içti-
maî	mevzuları	pek	hoşumuza	gitti.	Müelliflerin	kıymet-i	
ahlakiyye	 ve	 insaniyyelerini	 eserleriyle	 ölçmeye	 kalkış-
tık.	 İşte	 bu	 mukayeseden	 itibaren	 aldanmaya,	 hatadan	
hataya	düşmeye	başladık.	Bu	adamların	sözleriyle	özleri	
arasında	 asla	 münasebet,	 müşabehet	 olamayacağını	 bir	
türlü	 düşünemedik.	 İşte	 okuyup	 yazanlarımızın	 çoğuna	
ârız	olan	bu	dalâl,	bu	hata	bir	zamanlar	bana	da	musallat	
oldu.	Bereket	versin	ki	yaşım	ilerledi,	tecrübem	arttı;	hu-
susuyla	Avrupa’yı,	Asya’yı,	Afrika’yı	dolaşarak	Avrupalı	
dediğimiz	milletlerin	esaret	altına,	tahakküm	altına	aldık-
ları	 biçare	 insanlara	 karşı	 reva	 gördükleri	 zulmü,	 gadri,	
hakareti	 gözümüzle	 görünce	 artık	 aklımı	 başıma	 aldım.	
Demin	söylediğim	şeytanî	vesveselere	kapılmış	olduğum-
dan	dolayı	Cenab-ı	Hakk’a	tövbeler	ettim.

Dünyada	Avrupalıları	bi-hakkın	anlayan	ve	anladı-
ğını	da	iki	cümle	ile	hülâsa	edebilen	bir	Müslüman	varsa	o	
da	eâzım-ı	ümmetten	fâzıl-ı	mağfur	Hersekli	Hoca	Kadri	
Efendi	merhumdur.	Âlem-i	İslam’ın	en	fedakâr,	en	fazi-
letli	erkânından	Mısırlı	Prens	Abbas	Halim	Paşa	bir	gün	
musahabe	esnasında	demişti	ki:

-Hoca	Kadri	Efendi’yi	zaten	Mısır’dan	tanırım.	İr-
fanına,	uluvv-i	cenabına	hayran	olurdum.	Bir	aralık	Fran-

sa’ya	 uğramıştım.	 Paris’te	 ilk	 işim	 bu	 muhterem	Müs-
lümanı	 ziyaret	 etmek	 oldu.	Kendisiyle	 biraz	 hoş	 beşten	
sonra	dedim	ki:

-Hocam!	Senelerden	beri	burada	oturuyorsun.	Şar-
kın,	garbın	ulûmuna,	fünûnuna	cidden	vâkıf	bir	nâdire-i	
fıtratsın.	Yakinen	 gördüğün	 şeyler	 tabiîdir	 ki	 tecrübeni,	
görgünü	artırmıştır.	Öğrenmek	isterim.	Avrupalıları	nasıl	
buldun?

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

Hakîkat,	Hoca	merhumun	dediği	gibi	Avrupalıların	
ilimleri,	 irfanları,	 medeniyetteki,	 sanayideki	 terakkileri	
inkâr	olunur	şey	değildir.	Ancak	insaniyetlerini,	insanla-
ra	karşı	olan	muamelelerini	kendilerinin	maddiyattaki	bu	
terakkileriyle	ölçmek	katiyyen	doğru	değildir.	Heriflerin	
ilimlerini,	fenlerini	almalı	fakat	kendilerine	asla	inanma-
malı,	asla	kapılmamalıdır.

Bunların	 bütün	 insanlara,	 bilhassa	 Müslümanlara	
karşı	öyle	kinleri,	öyle	husumetleri	vardır	ki	hiç	bir	 su-
retle	teskin	edilmek	imkânı	yoktur.	Sureta	dinsiz	geçinir-
ler.	Hürriyet-i	vicdan	diye	kâinatı	 aldatıp	dururlar.	Hele	
biz	Müslümanları,	 biz	 şarklıları	 taassupla	 itham	 ederler	
dururlar!	Heyhat	dünyada	bir	mutaassıp	millet	varsa	Av-
rupalılardır.	Gerçek	Avrupalılardan	daha	mutaassıp	bir	ce-
maat	vardır	ki	o	da	Amerikalılardır.	Taassuptan	hiç	haberi	
olmayan	bir	millet	isterseniz	o	da	bizleriz.

Ey	cemaat-i	Müslimin!	Bilirim	ki	bu	sözlerim	sizin	
senelerden	beri	avutulmuş,	uyutulmuş	fikirlerinize	biraz	
aykırı	 gelecektir.	 Onun	 için	 bir	 iki	misâl	 getirmek	 icap	
ediyor:

Bilirsiniz	ki	bizim	harb-i	umumiye	girmemizden	en	
çok	müstefid	olan	bir	millet	varsa	o	da	Almanlardı.	Şunu	
ihtar	edeyim	ki	ben	bu	kürsüde	harb-i	umumiye	girmek	
mi	 lâzımdı,	 girmemek	 mi	 evlâ	 idi.	 Girmeden	 durabilir	
miydik,	 biraz	 daha	 geç	mi	 girmemiz	muvafık	 idi?	Gibi	
meselelerin	 hiç	 birini	 mevzubahis	 edecek	 değilim.	 O	
benim	sadedimin,	 salâhiyetimin	haricindedir.	Ortada	bir	
vak’a	var	ki	biz	Almanlarla	birlikte	olarak	harbe	girdik.	
Yüz	binlerce	şehit	verdik.	Yüz	binlerce	hânümân	söndü.	
Milyonlarca	 sâmân	 kaynadı	 gitti,	 şimdi	 Almanlar	 için	
ne	 lazım	 geliyordu?	 Ne	 yapacaklardı?	 Şüphesiz	 bütün	
dünyanın,	bütün	dünyadaki	milletlerin	kendilerine	 ilân-ı	
harb	ettikleri	bir	zamanda	böyle	yegâne	müttefikleri	olan	
bizleri	 sinelerine	 basacaklar;	 bütün	 gazeteleriyle,	 bütün	
kitaplarıyla,	bütün	edipleriyle,	bütün	muharrirleriyle	bizi	
alkış,	teşekkür	tufanları	içinde	boğacaklardı.	Heyhat!	Bu	
umumi	harbin	ilk	senesinde	ben	mühim	bir	vazife	ile	Ber-
lin’e	gitmiştim.	O	aralık	Almanya	hükûmeti	bize	dedi	ki:

-Bizim	Meclis-i	Mebusanımızdaki	bilhassa	Katolik	
mebuslar	kıyamet	koparıyorlar:
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Almanlar	 gibi	mütemeddin,	mütefennin	 bir	millet	
nasıl	oluyor	da	Müslümanlar	gibi,	Türkler	gibi	vahşilerle	
ittifak	ediyorlar?	Bu	bizim	için	zül	değil	midir?	diyorlar.	
Aman,	makaleler	yazınız,	eserler	yazınız,	biz	onları	Al-
mancaya	 tercüme	ettirelim.	Ta	ki	Müslümanlığın	da	bir	
din,	Müslümanların	da	 insan	olduğu	bunların	nazarında	
taayyün	etsin.

Almanya	hükûmeti	haklıydı.	Çünkü	Alman	milleti	
nazarında	Müslümanlık	 vahşetten,	Müslümanlarsa	 vah-
şilerden	 başka	 bir	 şey	 değildi.	 Onların	 gazetecileri,	 ro-
mancıları;	hele	müsteşrik,	denilip	de	şark	lisanlarına,	şark	
ulûm	ve	 fünûnuna,	 şark	 ahlâk	ve	 âdâtına	vâkıf	 geçinen	
adamları	 mensup	 oldukları	 milletin	 efkârını	 asırlardan	
beri	 bizim	 aleyhimize	 o	 kadar	müthiş	 bir	 surette	 zehir-
lemişlerdi	ki	arada	bir	anlaşma,	barışma	husulüne	imkân	
yoktu.	Biz	o	sırada	kendimizi	onlara	 tanıtmak	için	 tabiî	
elden	geldiği	kadar	çalıştık.	Lâkin	 tamamiyle	muvaffak	
olduğumuzu	asla	iddia	edemem.	Heriflerin	taassubu	ya-
man!	Kökleşmiş	 bir	 takım	 kanaatler	 hakkı	 görmelerine	
mâni	oluyor.

Harb	 esnasında	 bilirsiniz	 ki	 Almanya	 imparatoru	
İstanbul’a	 gelmişti.	 Biz	 safderun	Müslümanlar	 Halife-i	
İslamın	müttefiki	sıfatıyla	o	misafire	karşı	nasıl	hürmette,	
nasıl	 ikramda	bulunacağımızı	 şaşırdık.	Bu	 şaşkınlıkta	o	
kadar	ileri	gittik	ki	Dârü’l-hilâfe’nin	yani	İstanbul’un	mi-
narelerini	kandil	gecesi	imiş	gibi	kandillerle	donattık.	Al-
man	dostluk	yurdu	binası	kurulacak	denildi,	bol	keseden	
bir	kaç	camimizi	heriflere	peşkeş	çektik.	Ha!	Gelelim	bi-
zim	bu	gibi	fedakârlıklarımıza	karşı	gördüğümüz	muka-
beleye.	Kuds-i	şerifi	bizim	elimizden	gasbettikleri	zaman	
bu	felaket	harb-i	umumi	üzerine	büyük	bir	tesir	ika	etmiş-
ti.	Yani	Filistin	cephesinin	bozulması	muharebe	terazisini	
düşmanlarımızın	tarafına	epeyce	ağdırmıştı.	Binaenaleyh	
müttefikimiz	 olan	Almanlarla	 yine	Almandan	başka	 bir	
şey	olmayan	Avusturyalıların	bu	işten	bizim	kadar	müte-
essir	olmaları	icab	ederdi.	Ey	cemaat-i	Müslîmîn!	İşe	ba-
kın	ki	Kudüs,	velev	ki	İngilizlerin	eline	geçmiş	olsun,	ve-
lev	ki	bu	memleketin	düşman	eline	geçmesi,	bu	cephenin	
bozulması	yüzünden	muharebe	bizim	hesabımıza	kaybol-
sun,	tek	Müslümanların	elinde,	Türklerin	elinde	kalmasın	
da	 hasmımız	 da	 olsa	 dindaşımız	 olan	 İngilizlerin	 eline	
geçsin,	 diyerek	 Viyanalılar	 şehr-i	 âyîn	 yaptılar.	 Evleri-
ni	donattılar.	Bu	maskaralığı	men’	edip	yakılan	elektrik	
fenerlerini	 söndürünceye	 kadar	Avusturya	 hükümetinin	
göbeği	çatladı.	Artık	taassubun	hangi	tarafta,	hürriyetin,	
müsamahakârlığın	 hangi	 tarafta	 olduğunu	 bu	misallerle	
de	anlamazsanız	kıyamete	kadar	anlayacağınız	yoktur.

Avrupalıları,	 Amerikalıları	 dinsiz	 derler.	 Size	 bir	
hakîkat	daha	söyleyeyim	mi?	Dünyada	din	ile	en	az	mu-
kayyed	olan	bir	memleket	varsa	o	da	bizim	memleketi-

mizdir.	 Bugün	 cuma	 olduğu	 halde	 Kastamonu’nun	 en	
şerefli	bir	camiinde	görüyorsunuz	ya,	kaç	saflık	cemaat	
bulunuyor!	Dünyanın	en	mamur,	 en	müterakki,	 en	yeni	
memleketi	olan	Berlin’de	pazar	günü	büyük	kiliseler	hın-
cahınç	doludur.	Hem	kiliseleri	dolduran	cemaati	avamdan	
ibaret	zannetmeyiniz.	Bütün	kibarlar,	zenginler,	milletin	
münevver	dediğimiz	 tabakasına	mensup	adamlar,	 temiz	
temiz	giyinmiş	halk	bu	cemaati	 teşkil	 eder.	 İngiltere’ye	
gidiniz,	şayet	cumartesi	gününden	etinizi,	ekmeğinizi	te-
darik	etmezseniz	pazar	günü	aç	kalırsınız.	Çünkü	kıyamet	
kopsa	dini	bir	gün	olan	pazar	günlerinde	hiç	bir	dükkânı	
açtıramazsınız.	İngilizler	duasız	sofraya	oturmazlar,	dua-
sız	sofradan	kalkmazlar.

Rumeli	 zenginlerinden	 bir	 adam	 tanırım	 ki	 ziraat	
tahsili	için	yetişmiş	bir	oğlunu	Amerika’ya	göndermişti.	
Çocuğun	kendi	ağzından	işittim,	diyordu	ki:

-Memleketin	acemisiyim,	lisanlarını	layıkıyla	bilmi-
yorum.	Nevyork’ta	bir	otelde	bulunuyordum.	Gece	canım	
sıkıldı.	Oturduğum	odada	bir	piyano	vardı.	Azıcık	şunu	
tıngırdatayım	dedim.	Sazın	perdeleri	üzerinde	parmakla-
rımı	hafifçe	gezdiriyordum.	Aradan	iki	üç	dakika	henüz	
geçmemişti	ki	odanın	kapısına	yumruklar	inmeye	başladı.	
Ne	oluyoruz?	diye	kapıyı	açtım.	Bir	baktım	ki	otelcinin	
karısı	hiddetinden	ateş	kesilmiş,	bana	alabildiğine	sövü-
yordu.	Karı	benim	ne	barbarlığımı,	ne	saygısızlığımı,	ne	
ahlâksızlığımı,	hülâsa	hiç	tutar	bir	yerimi	bırakmadı.	Me-
ğer	 o	 gece	 Hristiyanların	 eizzesinden	 yani	 velilerinden	
birisinin	gecesi	imiş.	O	geceyi	o	veliye	hürmeten	ibadetle	
geçirmek	icab	edermiş!	Piyano	çalmak	maazallah	küfür	
derecesinde	günahmış!	Artık	karıya	memleketin	acemisi	
olduğumu,	bu	hatanın	benden	kastım	olmaksızın	sâdır	ol-
duğunu	anlatıncaya	kadar	akla	karayı	seçtim.

Ey	cemaat-i	Müslimin!	Bizim	diyarda	cuma	namazı	
kılınırken	tavla	şakırtıları,	serhoş	naraları	duyulduğu	na-
dir	vakalardan	değildir,	zannederim.

Görüyorsunuz	 herifler	 dinlerine	 nasıl	 sarılmışlar,	
asabiyet-i	diniye	meselesinde	ne	kadar	ileri	gitmişler!	Bu	
da	sebepsiz	değil.	Çünkü	onların	doğar	doğmaz	beşikte,	
biraz	 büyüyünce	 eşikte	 dini,	 millî	 telkinat	 ile	 kulakları	
dolar.	Müslümanlara	karşı	husumet,	adavet	hisleri	her	fır-
sattan	bi’l-istifade	kendilerine	verilir.	Kendi	cinslerinden,	
kendi	 dinlerinden,	 kendi	 renklerinden	 olmayan	 mahlû-
kat-ı	 beşeriyyenin	 insan	 sayılamayacağı	 bunların	 kafa-
larına	 iyice	yerleştirilir.	O	 sebepten	bir	Avrupalının,	bir	
Amerikalının	bir	şarklıyı,	hele	bir	Müslümanı	sevmesine	
imkân	yoktur.	Ressamları	meydana	getirdikleri	türlü	türlü	
resimlerle,	şâirleri	şiirlerle,	hikâyecileri	gayet	maharetle	
yazılmış	romanlarla,	siyasileri	gazetelerle	hep	onların	bu	
hislerini	canlandırır	dururlar.
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Anlıyorsunuz	ya,	 biz	 nasıl	 yetişiyoruz,	 onlar	 nasıl	
yetiştiriliyor?	 Lâkin	 bu	 heriflere	 karşı	 olan	 buğzumuzu	
hiç	bir	vakit	onların	ilimlerine,	fenlerine,	sanatlarına	sıç-
ratmamalıyız.	Çünkü	medeniyetin	bu	kısımlarında	onlara	
yetişemezsek	 yaşamamıza,	 bize	 emânetullah	 olan	 din-i	
İslamı	yaşatmamıza	imkân	yoktur.	Biz	Müslümanlar	bin	
tarihinden	 itibaren	 çalışmayı	 bıraktık.	Atalete,	 sefahate,	
ahlaksızlığa	 döküldük.	Avrupalılar	 ise	 gözlerini	 açtılar,	
alabildiğine	 terakkî	 ettiler.	 Görüyorsunuz	 ki	 denizlerin	
dibinde	gemi	yüzdürüyorlar.	Göklerde	ordular	dolaştırı-
yorlar.	Mademki	dinin	müdafaası	farz-ı	ayındır;	madem-
ki	 edâ-yı	 farzın	 mütevakkıf	 olduğu	 esbabı	 elde	 etmek	
farzdır;	 o	 halde	 düşmanlarımızın	 kuvvet	 namına	 neleri	
varsa	hepsini	elde	etmek	için	çalışmak	efrad-ı	müslimi-
nin	her	birine	farz-ı	ayındır.	Ne	hacet!	(Ve	eıddû	lehum	
mâsteta’tum	min	kuvvetin	=	Düşmanlara	karşı	ne	kadar	
kuvvet	tedarik	etmeye,	hazırlamaya	muktedirseniz	derhal	
hazırlayınız.)	 emr-i	 ilahisi	 sarihtir.	 Şüpheye,	 tereddüde,	
düşünmeye,	 taşınmaya	mahal	 yoktur.	O	 halde	 ne	 yapa-
cağız?	Aramıza	sokulan	fitneleri,	fesatları,	fırkacılıkları,	
kavmiyetçilikleri,	daha	bin	 türlü	ayrılık,	gayrılık	sebep-
lerini	 ebediyyen	 çiğneyerek	 elele,	 başbaşa	 vereceğiz.	
Hep	birden	çalışacağız.	Çünkü	bugün	dünyanın,	dünya-
daki	 hayatın	 tarzı	 büsbütün	değişmiş.	Yalnız	başına	 ça-
lışmakla	bir	şey	yapamazsın.	Toplar,	 tüfenkler,	zırhlılar,	
şimendiferler,	limanlar,	yollar,	tayyareler,	vapurlar	elhasıl	
düşmanları	bize	üstün	çıkaran	yarım	milyar	Müslümanın	
bir	kaç	milyon	firenge	esir	olmasını	temin	eden	esbab	ve	
vesait	ancak	cemiyetler,	şirketler	tarafından	meydana	ge-
tirilebilir.	Demek,	Müslümanlar	Allah’ın,	Kitâbullah’ın,	
Resulullah’ın	 emrettiği,	 tavsiye	 ettiği	 vahdete,	 birliğe,	
cemaate	 sarılmadıkça,	 ahiretlerini	 olduğu	 gibi	 dünyala-
rını	da	kurtaramazlar.	Her	şeyden	evvel	vahdet,	cemaat,	
teâvün.	Bir	kere	bunu	elde	edelim.	Alt	tarafı	Allah’ın	ina-
yetiyle	kolaylaşır.

Bununla	beraber	icabında	Avrupalılarla	birleşebili-
riz,	 ancak	 bu	 birleşmek	 bize	 hiç	 bir	 vakit	 onların	 ezelî	
ve	ebedî	düşmanımız	olduğunu,	her	fırsattan	bi’l-istifade	
bizi	mahvetmek	en	başlı	emelleri	bulunduğunu	unuttur-
mamalıdır.	Yani	vatanımızın,	dinimizin	menfaati,	ticare-
timizin,	 servetimizin,	 refahımızın	 terakkisi	 namına	 icab	
ederse,	mümkün	olursa	mütekabil,	müşterek	müttefikler	
üzerine	bunlarla	çekişe	çekişe	pazarlık	ederek	ittifak	ede-
riz.	Ancak	bu	pazarlıklarda	son	derece	açıkgözlü	bulun-
mamız	lazım	gelir.

Biz	Müslümanlar	ise	maalesef	gerek	içimizdeki,	ge-
rek	dışımızdaki	yabancıların	sözüne	kanıyoruz	da	birbiri-
mize	itimat	etmiyoruz.	Onlardan	giydiğimiz	külahı	ken-
di	 dindaşlarımıza,	 kendi	 kardeşlerimize	 giydirmek	 için	
uğraşıyoruz.	Cenab-ı	Hak	 (İnnemel	mu’minune	 ihvatun	
=	Müminler	 birbirlerinin	kardeşinden	başka	bir	 şey	de-

ğildir.)	buyuruyorken	yazıklar	olsun	ki	biz	o	kardeşlikten	
çok	uzakta	bulunuyoruz.	Ancak	ayda,	âlemde	bir	kere	ca-
mie	geliyoruz.	Huzûr-ı	ilâhîde	birleşiyoruz.	Fakat	nama-
zı	bitirip	pabuçlarımızı	koltuklayarak	dışarıya	fırlayınca	
birbirimize	karşı	derhal	ya	hasım	yahut	hiç	olmazsa	bi-
gâne	kesiliyoruz.	Âyât-ı	kerîme	var,	namütenahi	ehâdîs-i	
şerife	var	ki	efrad-ı	müsliminden	biri	diğer	dindaşlarını	
kendi	öz	kardeşi	bilmedikçe,	onların	meserretiyle	mesrur,	
musibetiyle,	matemiyle	mahzun	 olmadıkça	 tam	Müslü-
man	olamaz.	İmanın	kemali	cemaat-i	müslimine	sımsıkı	
sarılmakla	kaimdir.	“Müslümanların	derdini	kendine	dert	
etmeyen	 Müslüman	 değildir”	 buyuran	 Resûl-i	 Hakîm	
Sallallahu	 aleyhi	 vesellem	 Efendimiz	 Hazretleri	 diğer	
bir	 hadis-i	 şeriflerinde	 buyuruyor	 ki:	 “Dünyanın	 öbür	
ucundaki	 bir	 Müslimin	 ayağına	 bir	 diken	 batacak	 olsa	
ben	onun	acısını	kendimde	duyarım.	Bütün	Müslümanlar	
bir	araya	gelerek	 tek	bir	vücûdu	meydana	getiren	muh-
telif	uzuvlara	benzerler,	 insanın	bir	uzvuna	bir	hastalık,	
bir	acı	isabet	etse,	diğer	uzuvların	kâffesi	o	hasta	uzvun	
elemine	ortak	oldukları	gibi	bir	Müslüman	da	diğer	din-
daşlarının	acısına,	musibetine,	matemine	kabil	değil	bi-
gâne	kalamaz.	Kalabiliyorsa	demek	ki	Müslüman	değil.”	
el-Mü’minel	 li’l-Mü’mini	Kelbünyâni	yeşuddu	ba’duhû	
ba’dan	=	Bir	müminin	diğer	mümine	karşı	vaziyeti	yek-
pare	 bir	 duvarı	 vücuda	 getiren	 perçinlenmiş	 kayaların	
birbirine	karşı	aldığı	vaziyet	gibidir.	Öyle	olacaktır.	Öyle	
olmalıdır”	hadis-i	şerifini	elbette	işitmişsinizdir.	Sahabe-i	
Kiram	Rıdvânullahi	aleyhim	ecmaîn	hazerâtı	arasındaki	
vahdet,	 muhabbet,	 teâvün	 cümlenizin	 malûmudur.	 Bu	
din	 uluları,	 bu	Allah’ın	 en	 sevgili	 kulları	 huzûr-ı	 ilâhî-
ye	cemaatle	durdukları	zaman	saflar	âdeta	-marûf	 tabiri	
veçhile-	 sabun	 kalıbı	 hâlini	 alırdı.	Birbirleriyle	 o	 kadar	
ittisal	hâsıl	ederlerdi	ki	üzerlerindeki	libaslar	daima	omuz	
başlarından	eskirdi.	O	muazzam	saflar	müselsel	yekpare	
bir	dağ	gibi	kıyam	eder,	öyle	rükûa	varır,	öyle	secdeye	ka-
panırdı.	Vahdetin	namazdaki	bu	tezahürü	namaz	haricin-
de	de	böylece	devam	eder	giderdi.	O	sayededir	ki	İslam,	
Aleyhisselâtü	vesselam	Efendimizin	risalet-i	celilelerin-
den	itibaren	yirmi	otuz	sene	zarfında	dünyayı	kuşatmıştı.	
Hadis	kitaplarını,	siyer	kitaplarını,	tarih-i	İslam	sahifele-
rini	 gözden	 geçirince	Ashab-ı	 Kiram	 arasındaki	 birliğe	
hayran	 olmamak	 elden	 gelmiyor.	 (Eşiddâu	 alâl	 kuffâri	
ruhamâu	beynehum)	vasf-ı	 ilâhîsiyle	 tasvir	buyurulan	o	
kahraman	 fıtratlar	 hakîkat	 birbirleri	 hakkında	 ne	 kadar	
merhametkârâne	derecelerde	rikkatli	 idiler.	Düşmanları-
na	karşı	 ise	nasıl	 şedîd	 idiler!	 (Ezilletin	alâl	mu’minîne	
eizzetin	alâl	kâfirîne	=	Mü’minlere	karşı	mütezellil,	mü-
tevazı,	halîm,	selîm,	şefik,	rahîm;	kâfirlere	karşı	 ise	va-
kur,	metîn,	mekîn,	şedîd)	olmak	İslamın	hasâisindendir.	
Yazıklar	olsun,	biz	bu	hasîsalardan,	bu	meziyetlerden,	bu	
büyüklüklerden	mahrum	olduk.	Dinimizden...
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...olmayanlara	karşı	yapmadığımız	müdahene,	gösterme-
diğimiz	nezaket	kalmıyor.	Birbirimizi	ise	bir	kaşık	suda	
boğmak	 istiyoruz.	Cesaretimiz,	kabadayılığımız,	asıcılı-
ğımız,	kesiciliğimiz	hep	kendi	aramızda.	(Be’suhum	bey-
nehum	şedîdun	tahsebuhum	cemîan	ve	kulûbuhum	şettâ	
=	Kendi	kendilerine	karşı	oldu	mu	hücumları	dehşetlidir.	
Zahir	hallerine	baksan	toplu	bir	cemaat	zannedersin.	Hâl-
buki	hepsinin	yüreği	başka	başka	hislerle	çarpıyor)	me-
alindeki	 âyet-i	 celile	 ki	 münafıklar	 vasfındadır.	 Bugün	
tamamiyle	bizim	hâlimizi	gösterir	oldu.	Bundan	ne	kadar	
sıkılmamız	icab	der,	artık	onu	siz	takdir	ediniz.

Ey	 cemaat-i	 Müslimin!	 Kur’an-ı	 Kerîm	 tilâvet	
ederken	 birçok	 yerlerinde	 sünnet	 lafz-ı	 celiline	 tesadüf	
edersiniz.	 Evet	 mesela	 (Sunnetallâhilletî	 kad	 halet	 fî	
ibâdihî	-	sunnetallâhi	fîllezîne	halev	min	kablu	-	Ve	len	
tecide	li	sunnetillâhi	tebdîlâ	-	Sunnete	men	kad	erselnâ)	
gibi	daha	birçok	âyât-ı	kerimede	hep	bu	sünnet	kelime-
sini	 okursunuz.	 Kitâbullah’daki	 sünnet	 Resulullah’ın	
sünneti	 değildir.	 Peygamberimizin	 sünneti	 cümlemizin	
malûmu.	Kur’an’ın	sünneti	ise	Cenab-ı	Hakk’ın	ezelî	ve	
ebedî	 olan	 kanunu	 demektir.	 Evet,	 Allahu	 Zü’lcelâl’in	
bu	âlem-i	hilkatte	carî	birçok	kanunları	var.	Cemâdâtta,	
nebatatta,	 hayvanatta,	 yıldızlarda,	 aylarda,	 güneşlerde,	
dağlarda,	 denizlerde,	 yerlerde,	 göklerde,	 elhasıl	 bizim	
bildiğimiz,	 bilmediğimiz	 ne	 kadar	mahlûkat	 varsa	 bun-
ların	 hepsinde	 ayrı	 ayrı	 kanunları	 caridir.	 Bu	 kanunlar	
vaz’-ı	 ilâhî	olduğu	 için	 insanların	 tertip	ettikleri	kanun-
lar	gibi	ömürsüz	değildir.	Ta	ezelde	meşiyyet-i	 ilâhiyye	
muktezasınca	 ibda’	olunan	bu	hükümlerin,	bu	ahkâmın,	
bu	kavânînin	hiç	bir	maddesi,	hatta	hiç	bir	kelimesi,	hiç	
bir	noktası	değişmez.	Bunun	böyle	olduğunu	Kitâbullah	
da	bize	sarahaten	bildiriyor.	Şimdi	diğer	mahlûkatta,	di-
ğer	âlemlerde	hâkim	olan	sünen-i	ilâhiyyeyi,	yani	Cena-
b-ı	Hakk’ın	ezelî	ve	ebedî	kanunlarını	bir	tarafa	bırakalım	
da	yalnız	insan	kümeleri,	beşer	yığınları	demek	olan	mil-
letler,	ümmetler	üzerinde	hükmünü	süren	kanun-ı	 ilâhî-
yi	tedkik	edelim.	Evet,	milletlerde	carî	olan	bu	kanunun	
mahiyetini	biz	Müslümanlar	doğrudan	doğruya	Cenab-ı	
Hak’dan	yani	O’nun	bize	gönderdiği	Kitâb-ı	Hakîminden	
öğreniyoruz:	Ümmet-i	İslamiyyenin	dünyada,	ukbada	fe-
lahını,	necatını,	saadetini,	refahını,	sâmânını	temin	eden	
evâmir-i	ilâhiye	yok	mu,	işte	onların	her	biri	Allah’ın	bir	
sünneti,	yani	bir	kanunudur.	(Ve	lâ	teferrakû	-	tefrikadan,	
ayrılık	gayrılık	hislerinden	uzak	olunuz.),	(Ve	lâ	tenâzeû	
fe	 tefşelû	 ve	 tezhebe	 rîhukum	 -	Ey	Müslümanlar	 birbi-
rinize	girmeyiniz,	sonra	kalplerinize	meskenet,	cebanet,	
acz,	 fütur	 çöker	 de	 devletiniz,	 saltanatınız,	 şevketiniz,	
kudretiniz,	kuvvetiniz,	hepsi	elinizden	gider.),	(Vasbirû	-	
sebattan,	azimden	katiyen	ayrılmayınız.)	İşte	bunlar	gibi	

birçok	vesaya,	birçok	evamir	var	ki	milleti	yaşatmak,	dini	
yaşatmak	istersek	bunların	muktezasına	tevfik	hareket	et-
mekliğimiz	zaruridir.	Demek,	milletlerin	hayatı,	 bekası,	
istiklâli,	mahkumiyetten	 selameti	 için	 aralarında	vahdet	
hükümfermâ	olması	lüzumu	bir	kanun-ı	ilâhî	imiş!

Ey	cemaat-i	Müslimin!	Milletler	topla,	tüfekle,	zırh-
lı	ile,	ordularla,	tayyarelerle	yıkılmıyor,	yıkılmaz.	Millet-
ler	 ancak	 aralarındaki	 rabıtalar	 çözülerek	 herkes	 kendi	
başının	derdine,	kendi	hevâsına,	kendi	menfaatini	temin	
etmek	 sevdasına	 düştüğü	 zaman	 yıkılır.	 Atalarımızın	
“Kale	 içinden	 alınır.”	 sözü	 kadar	 büyük	 söz	 söylenme-
miştir.	Evet,	dünyada	bu	kadar	sağlam,	bu	kadar	şaşmaz	
bir	düstur	yoktur.	İslam	tarihini	şöyle	bir	gözümüzden	ge-
çirecek	olursak	cenupta,	şarkta,	şimalde,	garbda	yetişen	
ne	 kadar	Müslüman	 hükûmetleri	 varsa	 hepsinin	 tefrika	
yüzünden,	 aralarında	hâdis	olan	 fitneler,	 fesatlar,	 nifak-
lar,	şikaklar	yüzünden	istiklâllerine	veda	ettiklerini,	başka	
milletlerin	 esareti	 altına	 girdiklerini	 görürüz.	 Emeviler,	
Abbasiler,	Fatımiler,	Endülüslüler,	Gazneviler,	Moğollar,	
Selçukiler,	Mağribiler,	 İraniler,	Faslılar,	Tunuslular,	Ce-
zayirliler...	Hep	bu	ayrılık	gayrılık	hislerine	kapıldıkları	
için	saltanatlarını	kaybettiler.	Biz	Osmanlı	Müslümanla-
rı	dünyanın	üç	büyük	kıtasına	hakimdik.	Koca	Akdeniz,	
koca	Karadeniz	hükmümüz	altında	bulunan	cesim	cesim	
memleketlerin	ortasında	bir	 göl	 gibi	 kalmıştı.	Orduları-
mız	Viyana	önlerinde	gezerdi.	Donanmalarımız	Hind	De-
nizlerinde	yüzerdi.	Müslümanlık	rabıtası	ırkı,	iklimi,	lisa-
nı,	âdâtı,	ahlâkı	büsbütün	başka	olan	birçok	kavmiyetleri	
yekdiğerine	sımsıkı	bağlamıştı.	Boşnak	İslavlığını,	Arna-
vut	 Latinliğini,	 Pomak	Bulgarlığını...	 elhasıl	 her	 kavim	
kendi	kavmiyetini	 bir	 tarafa	 atarak	Halîfe-i	Müsliminin	
etrafında	toplanmış,	Kelimetullah’ı	i’lâ	için	canını,	kanı-
nı,	bütün	varını	güle	güle,	koşa	koşa	feda	etmişti.	Fakat	
sonraları	aramıza	Avrupalılar	tarafından	türlü	türlü	şekil-
ler,	 türlü	 türlü	 isimler	altında	ekilen	fitne,	 tefrika,	 fesad	
tohumları	 bizim	 haberimiz	 bile	 olmadan	 filizlenmeye,	
dallanmaya,	budaklanmaya	başladı.	O	demin	söylediğim	
rabıta	gevşedi.	Artık	eski	kuvveti,	eski	tesiri	kalmadı.	Ka-
lemizin	içinden	sarsılmaya	yüz	tuttuğunu	gören	düşman-
lar	 kendi	 aralarında	 birleşerek	 yani	 biz	Müslümanların	
memur	olduğumuz	vahdeti	onlar	vücuda	getirerek	birer	
hücumda	 yurdumuzun	 birer	 büyük	 parçasını	 elimizden	
alıverdiler.	Bugün	bizi	Asya’nın	bir	ufak	parçasında	bile	
yaşayamayacak	hale	getirdiler.

Size	bir	vak’a	anlatayım:	Mısr-ı	ulyâda	dolaşıyor-
dum.	Orada	aklı	başında	bir	Müslümanla	görüştüm.	Bah-
simiz	İngiliz	siyasetine	intikal	etti.	Dedim	ki:

-Şaşıyorum.	On	beş	milyonluk	koca	Mısır’da	İngi-
liz	askeri	olarak...
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...pek	 az	 kuvvet	 gördüm.	 Nasıl	 oluyor	 da	 bu	 kadarcık	
kuvvetle	koca	bir	iklim	muhafaza	edilebiliyor?

Bu	sualim	üzerine	o	zat	dedi	ki:	-	İngiliz	ricalinden	
biriyle	samimi	görüşürdük.	Sizin	aklınıza	geleni	ben	de	
düşünmüş	de	herife	demiştim	ki:

-	Günün,	 yahut	 senenin	 birinde	Osmanlı	 hükûme-
ti	kırk	elli	bin	kişilik	bir	ordu	tertip	ederek	Mısır’a	sevk	
edecek	olursa	siz	İngilizler	ne	yaparsınız?

-Hiç	 bir	 şey	 yapmayız.	Müdafaa	 imkânı	 olmadığı	
için	Mısırlarını	kendilerine	teslim	eder	çıkarız.	Yalnız	şu-
rasını	iyi	biliniz	ki	biz	İngilizler	hiç	bir	zaman	Osmanlı-
ların	Mısır’a	kırk	bin	kişi	değil,	kırk	kişi	sevk	edebilecek	
derecede	yakalarını,	paçalarını	toplamalarına	meydan	bı-
rakmayız.	Memleketlerinde	 bitmez	 tükenmez	meseleler	
çıkarırız.	Onlar	birbirleriyle	uğraşmaktan	göz	açamazlar	
ki	bir	kere	olsun	Mısır’a	dönüp	bakmağa	vakit	bulabil-
sinler.

Ey	cemaat-i	Müslimin!	Gözünüzü	açınız,	ibret	alı-
nız.	 Bizim	 hani	 senelerden	 beri	 kanımızı,	 iliğimizi	 ku-
rutan	dahili	meseleler	yok	mu,	Havran	meselesi,	Yemen	
meselesi,	Şam	meselesi,	Kürdistan	meselesi,	Arnavutluk	
meselesi...	Bunların	hepsi	düşman	parmağıyla	çıkarılmış	
meselelerdir.	Onlar	öyle	olduğu	gibi	bugünkü	Adapazarı,	
Düzce,	Yozgad,	Bozkır,	Biga,	Gönen,	Konya	isyanları	da	
hep	 o	melun	 düşmanın	 işidir.	Artık	 kime	 hizmet	 ettiği-
mizi,	kimin	hesabına	birbirimizin	gırtlağına	sarıldığımızı	
anlamak	 zamanı	 zannediyorum	ki	 gelmiştir.	Allah	 rıza-
sı	 için	 olsun	 aklımızı	 başımıza	 toplayalım.	Çünkü	böy-
le	düşman	hesabına	çalışarak	elimizde	kalan	şu	bir	avuç	
toprağı	da	verecek	olursak	çekilip	gitmek	için	arka	tarafta	
bir	karış	yerimiz	yoktur.	Şimdiye	kadar	düşmana	kaptır-
dığımız	koca	koca	memleketlerin	halkı	hicret	edecek	yer	
bulabilmişlerdi.	Neûzübillah	biz	öyle	bir	akıbete	mahkûm	
olursak	başımızı	sokacak	bir	delik	bulamayız.	

Zaten	 düşmanlarımızın	 tertip	 ettikleri	 sulh	 şerâiti	
bizim	 için	 dünya	 yüzünde	 hakk-ı	 hayat,	 imkân-ı	 hayat	
bırakmıyor.	Bu	sefer	Anadolu’nun	bir	hayli	kısmını	yeni-
den	dolaştım,	halkın	fikrini	yokladım.	Baktım	ki	zavallı-
ların	bir	şeyden	haberi	yok.	Vakıa	nisbetle	havas	geçinen	
takım	bu	şerâitin	pek	ağır	olduğunu	biliyor.	Lakin	ilimleri	
son	 derecede	 icmâlî.	Avam	 ise	 hiç	 bir	 şeyden	 haberdar	
değil.	Zannediyorlar	ki	memleketin	kenarları	yani	Hicaz	
gibi,	Bağdad	gibi	bir,	iki	yer	elimizden	çıkmakla	iş	olup	
bitecek;	 Rumeli,	 İstanbul,	 Anadolu,	 Suriye	 yine	 bizde	
kalacak,	 artık	 çiftçi	 çiftiyle,	 çubuğuyla;	 esnaf	 sanatıyla,	
dükkânıyla;	ulemâ	medresesiyle,	mektebiyle;	 tüccar	alı-

şıyla,	 verişiyle	 meşgul	 olacak.	 Heyhat!	 Düşmanlarımız	
bizi	 ne	 hale	 getirmek	 için	 geceli	 gündüzlü	 çalışıyorlar,	
biz	 ise	 hala	 ne	 gibi	 hülyalarla	 kendimizi	 avutuyoruz!..	
Allah	 rızası	 için	olsun,	 şu	muâhedenâmenin	bizim	hak-
kımızdaki	maddelerini	okuyunuz.	Okumak	bilmiyorsanız	
birisine	okutunuz	da	dinleyiniz.	Maazallah	onu	kabul	et-
tiğimiz	 gün	 acaba	 nemiz	 kalıyor?	Bir	 kere	Rumeli’nde	
hiç	 bir	 alakamız	 kalmıyor.	Çatalca	 istihkâmâtı	 da	 dahil	
olduğu	halde	denizin	öbür	yakasındaki	memleketler	kâ-
milen	gidiyor.	Halifemiz	İstanbul’dan	çıkarılmıyor.	Lakin	
kendisine	yalnız	-	tıpkı	Roma’daki	Papa	gibi	-	yedi	yüz	
asker	 bulundurmak	 hakkı	 veriliyor.	Vakıa	Müslümanlar	
İstanbul’dan	bu	sefer	kovulmuyor.	Çünkü	İngilizler	Hind	
Müslümanlarının	 galeyanından	 çekiniyor.	 Bununla	 be-
raber	Yunanlılar	 Çatalca	 istihkâmâtına	 sahip	 olacakları	
için	 tabiîdir	ki	Çekmece	civarına	istedikleri	kadar	asker	
yığarlar,	Avrupa	ahvalinde	bir	karışıklık	zuhur	ettiği	gibi	
İstanbul’u	alıverirler.	O	zaman	İngilizler	Hintlilere:

-Ben	 halifenizin	 memleketini	 sizin	 hatırınıza	 hür-
meten	kendisine	bırakmıştım,	ama	ne	yapayım,	muhafa-
za	edemedi,	Yunanlılar	da	istila	etti!..	der.	Şimdi	bir	sual	
vârid	olacak:

-Neden	İngilizler	İstanbul’u	doğrudan	doğruya	ken-
disine	almasın	da	Yunanlılara	versin?

İngilizlerin	bu	kadar	büyümesi	müttefiklerinin	işine	
gelmiyor.	Binaenaleyh	payitahtımızı	da	alacak	olursa	ara-
ları	 büsbütün	 açılacak.	Ancak	hem	Rumeli’yi,	 hem	Ay-
dın	vilayetini	elinde	 tutabilmek	 için	Yunanlılar	kuvvetli	
bir	donanmaya	muhtaçtır.	Bunu	ise	çaresiz	İngilizlerden	
tedarik	 edecek.	Anlaşıldı	 ya,	 	 İstanbul’un	Yunan	 elinde	
bulunması	 demek,	 daima	 donanmasına	 muhtaç	 olduğu	
İngilizlerin	 elinde	 bulunmak	 demektir.	 Rumeli’nin,	 İs-
tanbul’un,	Aydın	vilayetinin	Yunanlılar	elinde	bulunması	
ne	 demektir,	 biliyor	musunuz?	Oralarda	 tek	 bir	Müslü-
man	 kalmaması	 demektir.	 Vaktiyle	 eski	 Yunanistan’la	
Mora’daki	halkın	yarısı	Rum	ise	yarısı	da	Müslümandı.	
Bugün	o	havalide	tek	bir	dindaşımız	kalmamıştır.	Bu	mu-
salaha	mucibince	verilecek	memleketlerde	de	bir	müddet	
sonra	aynı	hal	 zuhura	gelecektir.	Evet,	Müslüman	ahali	
katliam	ile	korkutularak	hicrete	mecbur	edilecektir.

Bu	muahedenin	 takip	 ettiği	maksat	 şudur:	 İngiliz-
ler	bizden	mümkün	olduğu	kadar	fazla	adam	öldürtmek,	
kendisinden	son	derecede	az	insan	harc	etmek	istiyor.	O	
sebepten	bir	taraftan	Rum,	Ermeni	çeteleri	teşkil	edecek;	
bunlara	 para,	 silah	 dağıtarak	 Türkler	 arasında	 katliam	
yaptıracak.	Diğer...
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...taraftan	da	Müslümanlar,	Türkler	arasından	para	ile,	ya-
hut	iğfal	ile	adamlar	bularak,	bizi	birbirimize	doğratacak-
tır;	ki	bu	zaten	olup	duruyor.	İşte	düşmanın,	Anadolu›nun	
iç	taraflarında	çıkarttığı	isyanları	bastırmak	için	biz	İzmir,	
Balıkesir	 cephelerindeki	 kuvvetimizi	 azaltmağa	mecbur	
olduk	da	Yunanlılar	burnumuzun	dibine	kadar	sokuldular.

Neuzübillah	muahedeyi	 kabule	mecbur	 olduk	mu,	
Anadolu’da	 asker	 besleyemeyeceğiz.	 Yalnız	 bir	 miktar	
jandarma	 kuvveti	 bulundurabileceğiz.	 Bu	 jandarmalar	
içinde	 külliyetli	 miktarda	 Rum,	 Ermeni,	 Yahudi	 bulu-
nacak.	Zabitlerin	yüzde	on	beşi,	ki	tabiî	hep	yüksek	rüt-
beliler	olacaktır,	ecnebiden	gelecektir.	Anadolu	mıntaka	
mıntaka	ayrılıp	her	mıntaka	bir	ecnebi	zabitin	eline	ve-
rilecektir.	

Meselâ	 Karadeniz	 sevahili	 mıntıkasındaki	 İngiliz	
zabiti	bütün	inzibat	kuvvetlerine	kumanda	edecek,	o	za-
man	istediği	gibi	Rum,	Ermeni	çeteleri	vücuda	getirerek	
müslümanların	 üzerine	 saldıracaktır.	 Nitekim	 bu	 usulü	
İngilizler	Kars’ta,	Ardahan’da;	Fransızlar	Adana’da,	Ma-
raş’ta	pek	güzel	tatbik	ettiler.	

Bilirsiniz	ki	Anadolu’nun	iki	mühim	iskelesi	vardır:	
Biri	İstanbul,	biri	İzmir.	Elimizdeki	üç	buçuk	şimendüfer	
hattı	bu	iki	limanda	nihayet	buluyor.	Şimdi	İstanbul	sözde	
bize	bırakılıyorsa	da	oranın	idaresi,	gümrükleri,	vergileri,	
zabıtası	kâmilen	başka	ellerde,	yani	bizim	dâhil	olmadı-
ğımız	bir	komisyonun	elinde	bulunuyor.	Bu	komisyonda	
tabii	 düşmanlar	 hâkim	 olduğundan	 bizim	 ihracatımıza,	
ithâlâtımıza	 istediği	 gibi	 müşkülat	 çıkaracak.	 Gümrük	
tarifesini,	şimendüfer	tarifesini,	liman	tarifesini	ona	göre	
tertip	ederek	Anadolu’daki	Müslüman	 tüccarı	 tamamıy-
la	 iflâs	 ettirecek.	 Zaten	mütarekeden	 beri	 İstanbul’daki	
müslümanların	ticaretine	el	altından	hep	böyle	güçlükler	
çıkarılmıştır.	Bundan	maksat	ise	müslümanları	fakir,	sefil	
bırakarak	bunun	âleme	bilhassa	Hint’teki	dindaşlarımıza:	

—	İşte	görüyorsunuz	a,	sizin	gayretini	gütmekte	ol-
duğunuz	Türkler	ne	kadar	kabiliyetsiz	insanlardır!

Demektir	 bu	 muahede	 mucibince	 devletimizin	
bütçesi	 İngiliz,	 Fransız,	 İtalyan	 murahhaslarından	 mü-
rekkep	 bir	 komisyon	 tarafından	 tertip	 olunacaktır.	 Bu	
komisyonda	 bizden	 bir	 adam	 bulunacaksa	 da	 rey	 sahi-
bi	 olamayacaktır,	 yani	 İngiliz	 bu	komisyonda	 istediğini	
yaptıracaktır.	O	halde	verdiğimiz	vergiler	hep	Rumların,	
Ermenilerin	 menfaatine	 sarf	 olunacaktır.	 İngilizler	 Mı-
sır’da	ahali	cahil	kalsın	diye	Müslümanlara	hiçbir	mek-
tep	açtırmamıştır.	Hindistan’da	da	aynıyla	davranmıştır.	
Biz	de	Mısırlılar	gibi	olacağız.	Yalnız	bizim	Mısırlılardan	
bir	farkımız	var	ki	onlar	gibi	kâmilen	Müslüman	değiliz.	
İçimizde	Rumlar,	Ermeniler	var.	Onların	çocukları	bizim	
paramızla	 mektepler	 açıp	 okuyacaklar,	 adam	 olacaklar.	

Sanatı,	ticareti,	ziraati	kâmilen	ellerine	alacaklar.	Bizden	
yalnız	ırgat	yetişebilecek.

Gelelim	 Uhud	 meselesine:	 Ey	 cemaati	 müslimin!	
Frenkçe	 bir	 kelime	 var:	 Kapitülasyon!	 Manası:	 bizim	
bilerek	bilmeyerek,	keyfî	yahut	ıztırarı,	ecnebilere	verdi-
ğimiz	eski	imtiyazlardır.	Bunların	bir	kısmı	adliyeye	ait-
tir.	Meselâ	içimizde	yaşayan	ecnebi	teba’asından	biri	ne	
yaparsa	yapsın	hükümetimiz	tarafından	tevkif	olunamaz.	
Caniyi	yakalamak	için	mutlaka	mensup	olduğu	sefaretin	
adamı	 hazır	 olmalı.	 Tevkif	 olunduktan	 sonra	 sefaretine	
teslim	edilmeli.	Binaenaleyh	ecnebiler	bu	muharebeden	
evvel	bizim	içimizde	Ali	kıran	kesilmişti.	Adam	döverler,	
adam	vururlar,	adam	öldürürler,	ötekinin	berikinin	emlâk	
ve	 arazisini	 gasbederler.	 Bütün	 yaptıkları	 yanlarına	 ka-
lırdı.	Biz	bu	imtiyazları	harbin	bidayetinde	kaldırmıştık.	
Şimdi	sulh	şeraitini	kabul	ettiğimiz	gibi	bunlar	yine	avdet	
edecek.	Hem	nasıl	avdet	edecek,	biliyor	musunuz?	Avru-
pa	devletleri	tebaasına	münhasır	olan	o	imtiyazlar	şimdi	
Rumlara,	Ermenilere,	yahudilere	verilecek.	Artık	bunun	
ne	demek	olduğunu	matuhlar	bile	anlar.

Gelelim	 bu	 imtiyazların	 iktisadi	 kısmına:	 Ecne-
bi	 tebaası	 temettü,	 belediye	 ve	 saire	 gibi	 vergilerden	
müstesnadırlar.	 Şimdi,	Rumlar,	Yahudiler,	Ermeniler	 de	
müstesna	 olacaktır.	Açıkçası	 bütün	 parayı	müslümanlar	
verecekler,	bütün	parsayı	içimizdeki	gayrı	müslimler	top-
layacak!	

Ya	gümrükler	meselesi...	O	da	bir	 âfet!	Biz	başka	
memleketler	gibi	gümrüklerimize	sahip	değiliz.	Memle-
ketimize	 sokulan	 eşyadan	 istediğimiz	 gümrüğü	 alama-
yız.	Halkımızın	fakir	düşmesine	en	birinci	sebep	budur.	
Bunu	 bir	 az	 izah	 edelim.	Evvelâ	 ziraatımızı	 ele	 alalım.	
Rusya	gibi,	Romanya	gibi,	Amerika	gibi	 toprağı	zengin	
memleketlerde	ekin	pek	ucuza	mal	oluyor.	Heriflerin	va-
purları,	şimendüferleri	de	çok	olduğundan	dünyanın	her	
tarafına	kolaylıkla	arpa,	buğday	gönderiyorlar.	Binaena-
leyh	bu	memleketler	İstanbul	piyasasına	döktükleri	eki-
ni	bizden,	yani	Anadolu’dan	daha	ucuza	mal	edebilirler.	
Bizim	çiftçilerimiz	ise	malını	İzmir,	İstanbul	gibi	büyük	
şehirlerde	kurtarabilecek	para	ile	satamayacağından	hem	
ekemez,	 hem	 fakir	 düşer.	 Buna	 karşı	 ne	 çare	 olabilir?	
Evet,	çare	hariçten	gelecek	ekin	ve	sair	yiyecek	şeylere	
öyle	bir	gümrük	koymaktır	ki,	bu	gümrüğü	verecek	ec-
nebi	tüccar	piyasada	malını	Anadolu’dan	gidecek	maldan	
daha	pahalıya	satmak	mecburiyetinde	kalsın.	İşte	Fransa	
gibi,	Almanya	gibi	toprağı	çok	zengin	olmayan	hükümet-
ler	kendi	köylülerini	hep	bu	usul	sayesinde	kurtarabilmiş-
tir.	Bizde	ise	bu	çareye	müracaat	kabil	olamayacağından	
muahedeyi	kabul	ettiğimiz	gibi	çiftçimiz	bitecektir.
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Gelelim	sanayie:	Bilirsiniz	ki	memleketimizde	bir-
çok	ham	eşya	yetişir:	Keten,	kenevir,	pamuk,	yün,	tiftik,	
deri.	 Sonra	 türlü	 türlü	madenler.	Biz	 bunlardan	 istifade	
edemiyoruz.	 Meselâ	 bir	 dokuma	 fabrikası	 yahut	 demir	
fabrikası	açmaya	kalkışsak	Avrupa’nın,	Amerika’nın	fab-
rikalarıyla	başa	çıkamayız.	O	halde	ne	yapmalıyız?	Bizim	
sanayiimiz	de	onların	sanayi	derecesini	buluncaya	kadar	
hariçten	 gelecek	mamulat	 üzerine	 münasip	 bir	 gümrük	
koyabilmeliyiz.	 Koyamadığımız	 gibi	 hiç	 bir	 müessese-
miz,	hiç	bir	fabrikamız	bir	sene	bile	yaşayamaz.	Bilirsiniz	
ki	 kendimize	 mahsus	 tezgâhlarımız,	 bezlerimiz	 vardır.	
Bunlar	memleketimizin	her	 tarafında	satılıyordu.	Ahali-
mize	de	birçok	menfaat	temin	ediyordu.	Hâlbuki	ecnebi	
fabrikalarıyla	 rekabet	 edemediğinden	dolayı	 ezildi	gitti.	
Şu	halde	halkımız	ziraatını,	sanayiini	ileri	götüremez,	ti-
caretini	de	gayri	müslimlerin	vergi	vermemesi	yüzünden	
başa	çıkaramazsa	tabiidir	ki	sefil	olur,	perişan	olur.	Hay-
dutluktan	başka	yapacak	bir	iş	bulamaz.

Şimdi	 bir	 mühim	 mesele	 var.	 Onu	 tetkik	 edelim:	
«Neden	 İngilizler	bizim	mahvımızı	 temin	 için	bu	kadar	
uğraşıyorlar?”	Evet,	bunlar	harbi	umuminin	bidayetinde	
“biz	bütün	milletlerin	istiklâli	için	harbediyoruz!”	teker-
lemesini	muttasıl	 tekrar	 edip	 durdukları	 için	mahkûmi-
yetleri	altında	bulunan	yüz	milyon	müslümana	da	istiklâl	
sevdası	geldi.	Mısır’da,	Hind’de	birbiri	ardınca	isyanlar	
başladı.	Vakıa	İngiliz	bu	isyanları	kendisine	mahsus	olan	
müthiş	bir	vahşetle	bastırdı.	Lâkin	bunların	bir	daha	baş-
kaldıramamaları	için	dünyada	hiç	bir	müslüman	memle-
ketin	müstakil	kalmaması	lâzımdı.	Mütarekeden	sonra	ise	
müstakil	 olarak	 iki	müslüman	 hükümet	 kalmıştı	 ki	 biri	
bizdik.	Diğeri	de	İran	idi.	Biliyorsunuz	ki	İran	hüküme-
ti	İslamiyesinin	icabına	baktılar.	İngiliz	himayesini	lânet	
halkası	gibi	acemlerin	boynuna	geçirdiler.	O	halde	yalnız	
biz	kaldık.

Ey	cemaati	müslimin!
İngiliz’in	 asıl	 düşmanlığı	 bizedir.	 Çünkü	 biz	 asır-

lardan	 beri	 hilafeti	 elimizde	 tutuyoruz.	Asırlardan	 beri	
âlemi	 İslamın	 başında	 olarak	 ehli	 salible	 çarpışıyoruz.	
Dünyanın	 bütün	 müslümanları	 selâmetlerini,	 necatları-
nı,	 yıllardan	 beri	 müştak	 oldukları	 istiklâllerini	 bizden	
bekliyorlar.	“Yüzlerce	milyon	müslümana	nisbetle	bizim	
bir	 avuç	 mesabesinde	 olan	 halkımızın	 ne	 ehemmiyeti	
vardır?”	demeyiniz.	İyi	biliniz	ki	bu	bir	avuç	halkın	bü-
tün	âlemi	 İslamda	pek	büyük	mevkii,	pek	büyük	 itibarı	
vardır.	Bütün	müslümanlar	bilirler	ki	maazallah	saltanat-ı	
Osmaniye’nin,	 hilafet-i	 İslamiye’nin	 devrilmesi	 bü-
tün	cihanı	imanı	sarsacaktır.	Bütün	müslüman	yurtlarını	
en	müthiş	 zelzelelere	 tutulmuş	 gibi	 hasara	 uğratacaktır. 
Mütarekeyi	müteakip	Mısır’da,	Hind’de	hatta	daha	dün	
elimizde	 iken	bugün	 işgal	altında	bulunan	Irak’ta,	Suri-
ye’de	zuhur	eden	ihtilâller,	isyanlar,	kıyamlar	gösteriyor	

ki	biz	Osmanlı	Müslümanları	öyle	âlemi	İslamın	ve	do-
layısıyla	 düşmanlarımızın	 lakayt	 kalabileceği	 bir	 küme	
değiliz.	O	sebepten	İngilizler	bizi	büsbütün	mahvetmeye	
ne	kadar	çalışsalar	kendi	menfaatleri	namına	o	kadar	hak-
lıdırlar.	Ama	diyeceksiniz	ki:

—	Bugün	bütün	dünyaya	hâkim	olan	İngiltere	sat-
veti	karşısında	bizim	ne	ehemmiyetimiz	olur	ki	herifler	
senin	dediğin	gibi	bizim	günün	birinde	büyüyeceğimiz-
den	korksunlar	da	bu	kadar	ihtiyatlara	lüzum	görsünler?

Yanılıyorsunuz.	 İş	 öyle	 değil.	 Avrupalılar	 yalnız	
bugünü,	bugünkü	hadisatı	seyretmekle	kalmazlar.	Onlar	
yarını,	gelecek	seneyi,	hatta	gelecek	asrı,	hatta	bir	kaç	asır	
sonrasını	 tahmin	etmek,	hesab	etmek	 isterler.	Heriflerin	
siyaseti	müthiştir.	İşte	o	müthiş	siyaset	sayesinde	kendile-
ri	ne	oldular,	bizi	ne	hale	getirdiler,	görüyorsunuz.	Bina-
enaleyh	velev	bir	kaç	vilâyetten	ibaret	bir	Anadolu	hükü-
metinin	kalmasına	bile	kendi	 ihtiyarlarıyla,	yani	muztar	
kalmadıkça,	kabil	değil,	razı	olamazlar.

—	Pek	âlâ!	Ne	yapabiliriz?	Uzun	zamanlardan	beri	
devam	eden	dahilî,	 haricî	muharebeler,	 bilhassa	Balkan	
muharebesiyle	şu	harbi	umumî	bizde	can	bırakmadı,	kan	
bırakmadı,	 para	bırakmadı,	 hiç	bir	 şey	bırakmadı.	Düş-
man	 ise	 bu	 kadar	 kuvvetli.	 Şeraiti	 sulhiyeyi	 çar	 naçar	
kabul	edeceğiz.	Bu	tıpkı	silâhsız	bir	adamın	dağ	başında	
müsellah	haydutlar	tarafından	kuşatılmasına	benzer.	İster	
istemez	eşkıyanın	emrine	boyun	eğecek...	

Pek	doğru!	Yalnız	iki	nokta	var.	Bir	kere	o	müsellah	
haydutlar	ortalarına	aldıkları	biçareden	parasını	isteseler,	
üzerindeki	elbisesini	isteseler,	ayağındaki	pabucunu,	ba-
şındaki	külâhını	isteseler	biz	de	vermesini	tasvib	ederdik.	
Lâkin	bununla	kanaat	etmiyorlar	ki.	Biçare	herifin	kolla-
rını,	bacaklarını	kestikten	sonra:	

—	Boynunu	uzat!	Kafanı	devir!	diyorlar.	Mademki	
teklif	bu	kadar	ağırdır.	Artık	bunu	hiç	kimse	kabul	ede-
mez,	ister	istemez	dişiyle,	tırnağıyla	uğraşır,	çabalar,	nef-
sini	imkânın	son	derecesine	kadar	müdafaaya	bakar.

Ey	cemaati	müslimin!	İşte	bugün	bizden	istedikle-
ri,	ne	filân	vilâyet,	ne	filân	sancaktır,	doğrudan	doğruya	
başımızdır,	 boynumuzdur,	 hayatımızdır,	 saltanatımızdır,	
devletimizdir,	hilafetimizdir,	dinimizdir,	imanımızdır.

Bir	de	o	müsellah	olduğunu	kabul	ettiğimiz	haydut-
ların	başları	pek	boş	değil.	Korktukları	tehlikeler	var.	Biz	
zaruri	olan	müdafaai	hayat	vazifesinde	bir	az	daha	sebat	
edecek	olursak	emin	olunuz	ki	cehennem	olup	gidecekler.	
Galiba	maksat	anlaşılmadı.	Biraz	izah	edelim.	Kuvvetle-
rinin,	kudretlerinin	pek	büyük	olduğunu	bildiğimiz	düş-
manlarımızın	önünde...
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...bugün	 iki	müthiş	 tehlike	var:	Biri	onların	kendi	 tabiri	
veçhile	 İslam	 tehlikesi,	 diğeri	komünistlik	 tehlikesi!	 İs-
lam	tehlikesini	herifler	çoktan	beri	hesaba	almışlardı	da	
ona	göre	ellerinden	gelen	tedbiri	tatbikten	geri	durmamış-
lardı.	Lâkin	altı	 yedi	 seneden	beri	devam	eden	bu	harp	
birçok	hesapları	alt	üst	etti.	Birçok	tahminler	yanlış	çıktı.	
Bugün	 İngilizler	 artık	 müstemlekelerindeki	 insanlardan	
eskisi	 gibi	 emin	 olamıyorlar.	 Beşeriyetin	 gözü	 açıldı.	
Mahkûm	milletler	kendilerinin	hâkim	milletler	elinde	ne	
büyük	bir	kuvvet	olduğunu	bu	sefer	gözleriyle	gördüler.	
Kanlarını,	 canlarını	 kimlerin	 hesabına	 döktüklerini	 an-
ladılar.	Harbin	her	 türlü	safahatında	bulundular.	Hücum	
nedir,	müdafaa	nasıl	olur?	En	son	icad	olunmuş	silâhlar,	
bombalar	nasıl	kullanılır?	Hepsini	bilfiil	öğrendiler.	Hele	
tahakkümleri,	esaretleri	altında	yaşadıkları	Avrupalıların	
kendilerini	 harbe	 sürüklerken	 verdikleri	 vaadlerin	 hiç	
birinin	 aslı	 faslı	 olmadığına,	 bu	 gidişle	 kıyamete	 kadar	
kendileri	 için	 hürriyet,	 refah,	 rahat	 yüzü	 görmek	 nasip	
olamayacağına	iyice	yakin	hâsıl	ettiler.	Bugün	cihan	eski	
cihan	değil.	Hele	Asya	hiç	o	bildiğimiz	halde	bulunmu-
yor.	Bilumum	şarkta,	bilhassa	Müslümanlarda	büyük	bir	
intibah,	 bir	 uyanıklık	mevcut.	Asya’nın	 şimal	 kısmında	
yaşayan	 dindaşlarımız	 kâmilen	 denilecek	 derecede	mü-
sellah,	 mütebakisi	 de	 bir	 taraftan	 silahlanıyor.	 Fikirler	
gittikçe	 değişiyor.	 İstiklâl	 sevdaları	 her	 yerde	 uyanıyor.	
İşte	bütün	bu	hareketler	İslam	tehlikesi	namı	altında	top-
lanarak	düşmanlarımızı	titretiyor.

İkinci	 tehlikeye	 gelince:	 Bolşeviklik	 denilen	 bu	
hareket	Avrupa’nın	doğrudan	doğruya	kalbine	çevrilmiş	
bir	silâhtır.	Senelerden	beri	sosyalistlik	namı	altında	için	
için	kaynayarak	Avrupa	hükümetlerini	ürkütüp	duran	bu	
hareket	 bugün	 artık	 yanar	 dağlar	 gibi	 alevler	 saçmaya	
başladı.	 Bu	 yangının	 kıvılcımları	 Paris,	 Londra,	 Roma	
ufuklarına	dağılır.	Oralarda	yer	yer	yangınlar	çıkarır	oldu.	
Çünkü	hükümetleri	ne	kadar	uğraşsa,	ne	kadar	çabalasa	
zaten	böyle	bir	yangın	 için	Avrupa’nın	her	 tarafında	 is-
tibdad	vardı,	hazırlık	vardı.	Sermaye	sahipleriyle	amele	
arasındaki	gerginlik	son	senelerde,	bilhassa	bu	muharebe	
esnasında	son	dereceyi	bulmuştu.	Ruslar	ön	ayak	olarak	
çarı,	çarlığı,	asilzadelerin	bitmez	tükenmez	imtiyazlarını,	
servetlerini,	 sâmânlarını,	 hâk	 ile	 yeksan	 edince,	 Avru-
pa’daki	sosyalistler	de	ayaklanmaya	azmetti.	Bu	adamlar	
diyor	ki:

—	Bu	harp,	bu	yedi	seneden	beri	devam	eden	âfet	
kırk,	elli	milyon	beşerin	doğrudan	doğruya	harp	meydan-
larında	helâkine	sebep	oldu.	Bir	o	kadar	insanı	da	bu	sö-
nen	hayatların	arkasından	bikes,	perişan	bir	halde	bıraktı,	
manevî	bir	ölüme	mahkûm	etti.	Netice	ne	oldu?	Birkaç	
zalim	hükümet	istibdadını	artırdı.	Milyarlarca	servet	sa-
hibi	bir	kaç	muhtekirin	hazinelerini,	kasalarını	doldurdu.	
Fukara	 tabakasının,	 işçi	 tabakasının	 sefaletini	 artık	 ta-

hammül	 edilmeyecek	 derecelere	 getirdi.	Ahlâk	 namına,	
haya	 namına,	 ırz	 namına,	 haysiyet	 namına,	 insaf	 namı-
na	 bir	 şey	 bırakmadı.	 Hepsini	 sildi	 süpürdü.	 Kimsenin	
kimseye	emniyeti,	 itimadı	kalmadı.	Âlemi	beşeriyet	her	
türlü	 insanlık	 duygularından	 sıyrılarak	 yırtıcı	 hayvanlar	
derekesine	indi.	O	halde	biz	kimin	için	çarpışmış,	hangi	
gayeye	hizmet	etmiş	olduk?	Bununla	beraber	sulh	şeraiti	
diye	ortaya	atılan	hezeyannameleri	bundan	böyle	millet-
lere	asla	rahat	huzur	temin	etmeyecektir.	Bilâkis	bunların	
aralarındaki	 ihtilâfları,	 husumetleri,	 rekabetleri,	 kinleri,	
intikam	hislerini	büsbütün	körükleyecektir.	Artık	beşeri-
yet	buna	tahammül	edemez.	Artık	sefil	mahiyetleri	bütün	
çıplaklığıyla	meydana	çıkan	bütün	bu	teşkilâtı,	bütün	bu	
müessesatı	yıkmalı,	yerine	yenilerini	koymalıdır...

İşte	bunların	mülâhazaları	aşağı	yukarı	bu	merkez-
dedir.	Zaten	Garb’ın	ukalası,	hükeması	çoktan	beri	böyle	
bir	akıbetin	zuhurunu	bekliyorlardı.	Dışı	gözlere	pek	par-
lak	görünen	medeniyeti	hazıranın	içinden	çürümeye	yüz	
tuttuğunu,	günün	birinde	paldır	küldür	yıkılacağını	söyle-
yip	duruyorlardı.	Benim	bu	kürsüden	söyleyecek	bir	sö-
züm	varsa	o	da	garp	medeniyeti	dediğimiz	o	rezil	âlemin	
bir	an	evvel	hâk	ile	yeksan	olmasını	temenniden	ibarettir.

Ey	cemaati	müslimin!	Sakın	bu	sözlerimden	benim	
ilim	düşmanı,	maarif	düşmanı,	 terakki	düşmanı	olduğu-
ma	zahip	olmayınız.	Benim	bütün	insanlar	hesabına	bil-
hassa	dindaşlarım	namına	istediğim	bir	medeniyet	varsa,	
o	da	her	manasıyla	pek	yüksek,	namuslu,	vakarlı	bir	me-
deniyettir,	yani	bir	medeniyeti	fazıladır.	Garp	medeniyeti	
maddiyattaki	 terakkisini	maneviyat	 sahasında	 kat’iyyen	
gösteremedi.	Bilakis	o	ciheti	büsbütün	ihmâl	etti.	Hayır	
ihmâl	etmedi;	bile	bile	payımâl	etti.	Avrupalıların	ne	mal	
olduklarını	anlayamayanlar	zannederim	ki	bu	sefer	artık	
gözleriyle	görerek	hatalarını	tashih	etmişlerdir.

Avrupa	 hükümetlerini	 titreten	 Bolşevik	 tehlikesi,	
bizler	gözlerimizi	açmak	şartıyla,	âlem-i	İslam	hakkında	
tehlike	değil,	bilakis	 istifade	olunacak	bir	fırsattır.	Çün-
kü	evvela	bizde	Bolşevikliğin	zuhuriyeti,	yahud	hariçten	
sirayetini	hazırlayacak	sebepler	yok.	Ne	sermaye	sahip-
lerimiz,	 ne	bankalarımız,	 ne	 amele	meselemiz,	 ne	 arazi	
meselemiz	 mevcut	 değil.	 Saniyen	 bütün	 harekâtımızı,	
muamelatımızı	 tanzim	 eden	 şeriatimiz	 sosyalistlerin,	
Bolşeviklerin,	bundan	asırlarca	sonra	belki	bulabilecek-
leri	 düsturların,	 esasların	 en	 insani,	 en	 ulvi,	 en	 fıtri,	 en	
şefik,	 en	 rahim	 eşkâlini	 ihtiva	 etmektedir.	 Binaenaleyh	
Bolşeviklerin	 Garb	 medeniyetini	 yıktıkları	 gün	 bizim	
esaslı	hiçbir	şeyimiz	sarsılacak	değildir.	Sarsılsa	sarsılsa	
Avrupalıları	kör[ü]...
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körüne	hiç	 lüzumsuz	yere	 taklid	ederek	aldığımız	birta-
kım	 şeyler	 sarsılacaktır	 ki	 zaten	 bugünkü	 felaketimizin	
en	 birinci	 sebebi	 o	mefasidin	 harim-i	mevcudiyetimize	
sokularak	 hayat-ı	 ictimaiye	 ve	 siyasiyemizi	 zehirleme-
sidir.	O	halde	bizim	Bolşeviklerden	korkmamıza	mahal	
olmadığı	 gibi	 Bolşevik	 olmaya	 da	 ihtiyacımız	 yoktur.	
Biz	 elimizdeki	 şeriatin	 ahkâmına,	 esasat-ı	 fazılasına	 ta-
mamıyla	 sarıldığımız	 gün	 yakamızı	 kurtarmış	 oluruz.	
Evet,	düşmanın	düşmanı	dost	olmak	itibarıyla	müşterek,	
mütekabil	mefai	dairesinde	Bolşeviklerle	ittifak	edebili-
riz.	Garb’ın	 âlem-i	beşeriyet,	 bilhassa	biz	Müslümanla-
rı	 ezmek	 için	 kuvvet	 almakta	 oldukları	 o	melun	 zulüm	
müesseselerini	 yıkmak	 hususunda	 Bolşeviklere	 yardım	
da	ederiz.	Artık	bu	ittifakın	zamanını,	zeminini,	dairesini,	
bu	muavenetin	derecesini	tayin	etmek	tabiîdir	ki	selâhiyet	
sahiplerine	aittir.	O	cihetleri	onlar	düşünsünler,	onlar	hal-
letsinler.	Böyle	bir	ittifaktan	biz	ne	kadar	istifade	edersek	
Ruslar	da	o	derecede	müstefid	olacaklardır.	Çünkü	ihmal	
edilmeyecek	bir	kuvvet	olduğunu	demincek	söylediğimiz	
İslam	âlemi	kendileriyle	müttefik	olmak	şöyle	dursun,	bî-
taraf	kalmakla	bile	Bolşeviklere	pek	kıymetli	muavenette	
bulunmuş	 olur.	 Buna	mukabil	 şimdiye	 kadar	 şimalden,	
cenuptan,	şarktan,	garptan	mahsûriyet	içinde	kalan	Müs-
lüman	milletlere	de	böyle	bir	 ittifakın	vereceği	 faideler	
inkâr	 olunamaz.	Henüz	 silâh	 tedarik	 edememiş	 olanları	
silahlanacaklar,	 arkalarından	 emin	 olarak	 önlerindeki	
düşmanı	 denize	 dökmeye,	 asırlardan	 beri	 gaib	 ettikleri	
istiklâli	ele	geçirmeye	muvaffak	olacaklardır.

Ah,	siz	o	düşmanın	elinden	zavallı	Asya’nın	neler	
çektiğini	biliyor	musunuz?	Hindistan’ı	ele	alalım.	Hangi	
şehrine	gitseniz	iki	mahalle	görürsünüz	ki,	biri	İngilizle-
re,	diğeri	Hindilere	 aittir.	Hiçbir	Hindli	 için	 İngilizlerin	
cemiyetine	 girebilmek	 kabil	 değildir.	 Bir	 Hintli	 temiz	
giyinmek	 istese,	 vergi	 vermeye	mecbur	 tutulur.	 Şimen-
düferlere	 binseniz	 görürsünüz	ki,	Hintliler	 için	 ayrı	 va-
gonlar	vardır.	Hastahanelere	gidiniz,	ayrı	koğuşlar	vardır.	
Biçareler	 o	 vagonlara	 binmeye,	 o	 koğuşlarda	 yatmaya	
mecburdur.	İngilizlere:

—	Niçin	bu	biçarelere	insan	muamelesi	etmiyorsu-
nuz?	diye	soranlara:

—	Maymunlar	adam	olur,	bunlar	adam	olmaz!	ce-
vabını	verirler.

Bir	İngiliz,	Hintliyi	istediği	gibi	döver;	ceza	lâzım	
gelmez.	Şayet	öldürürse	pek	hafif	bir	cezayı	nakdî	ile	kur-
tulur.	Hintlinin	kazancının	yüzde	tamam	altmışı	hükümet	
tarafından	alınarak	İngiltere’nin	ihtiyacatına	sarf	olunur.	
Hindistan’daki	birkaç	yüz	milyon	nüfusun	üçte	birinden	
fazlası	 karnını	 doyurmaktan	 âcizdir.	 Bu	 sefalet	 gittikçe	
artıyor.	 Bundan	 bir	 asır	 evvel	 hesab	 etmişlerdi:	 Seksen	
sene	zarfında	on	sekiz	milyon	yerli	açlıktan	ölmüştü.	Bu	
son	asrın	ilk	on	altı	senesi	zarfında	ise	ayni	sebepten	helâk	

olanların	miktarı	yirmi	milyonu	bulmuş.	Yetmiş	sene	ev-
vel	bir	Hintli,	günde	bizim	para	ile	kırk	para	kazanırken,	
bugün	bu	kazanç	onbeş	paraya	inmiştir.	Bununla	beraber	
zavallı	Hintli,	İngiliz’den	üç	kat	fazla	vergi	verir.	Peki,	bu	
vergiler	ne	olur,	bilir	misiniz?	İngiliz	hazinelerine	topla-
nıp	müstemlekât	ahalisi	arasında	nifak	çıkarmaya,	fesad	
çıkarmaya	sarf	edilir.	Evet,	son	yüz	sene	zarfında	Hindis-
tan	varidatından	tamam	yüz	milyon	İngiliz	lirası	müstem-
lekâtta	sefer	yapmak	için	harcolunmuştur.	İngilizler	Hin-
distan’daki	kumaş	destgâhlarını	yok	etmek	için	ustaların	
başparmaklarını	kesmekten	bile	çekinmemişlerdir.	Bun-
lar	yerli	sanayii	mahvetmek	için	hiç	bir	mel’anetten	geri	
durmazlar.	Seksen	milyon	müslüman	Hintli	 için	 tek	bir	
sultaniye	mektebi	vardır.	İngilizler	bu	mektebe	son	dere-
cede	düşmandırlar.	Hindistan’daki	İngiliz	sultaniyelerine	
girmek	Hintlilere	memnudur.	Bir	Hintli	en	ufak	silâhı	bile	
taşıyamaz.	Büyücek	 çakı	 taşıyanlar	 şiddetli	 cezaya	 çar-
pılır.	Mütarekeden	beri	 kasapların	 bıçakları,	 berberlerin	
usturaları	 akşamları	 polis	 karakollarına	 teslim	 ediliyor.	
Hindistan’da	dört	nevi	insan	var:	İngilizlerin	memurları,	
İngilizlerin	Hindistan’daki	uzun	müddet	oturup	kalanları,	
melezler,	 Hintliler.	Melezler	 beşeriyetin	 hakir	 bir	 sınıfı	
sayılırlar.	Hintlilere	gelince	o	biçareler	adil!	Medeni!	İn-
gilizler	nazarında	hayvan	makulesidir.	

Gelin	 bir	 az	 da	 Afrika’ya	 geçelim.	 Cezayir’den,	
Tunus	 da,	 Fas’ta	 müslümanlara,	 Fransızlar	 tarafından	
hayvan	muamelesi	 edilir.	Oradaki	Hristiyanlar,	Yahudi-
ler	 a’şar	 gibi,	 ağnam	 gibi	 vergilerin	 hiç	 birini	 vermez-
ler.	Müslümanlara	 gelince,	 bizim	 zamanımızdan	 kalma	
vergilerin	 hepsini	 verdikten	 başka,	 Fransızların	 vazet-
tikleri	 kapı,	 pencere	 vergilerini	 de	 verirler.	 Bunun	 için	
biçare	müslümanlar	topraklarını,	akarlarını,	hayvanlarını	
muvazaa	suretile	çok	zaman	Hristiyanların,	yahut	yahu-
dilerin	üzerine	çevirmeye	mecbur	olurlar.	Bu	mecburiyet	
yüzünden	külliyetli	para	verdikleri	gibi	ekseriya	malları-
nı	da	kaybederler.	Sırf	müslümanların	vergisile	yaşayan	
belediyelerde	 hiç	 bir	 müslüman	 âzâ	 bulunamaz.	 Şayet	
bulunursa	 rey	 sahibi	 olamaz.	 Gerek	 Cezayir’de,	 gerek	
Tunus’ta	kabilelerin	müşterek	meraları	vardır.	Lâkin	bu	
meralar	muttasıl	Fransızlar	tarafından	bad-ı	heva	gasbe-
dildiği	için	biçare	müslümanlar	hayvanlarını	geçindiremi-
yorlar.	Zarurî	olarak	cenuba,	yani	çöle	doğru	çekiliyorlar.	
Fransızlar	Afrika’daki	müstemlekelerine	kendi	milletleri	
için	köy	teşkil	edecekleri	zaman,	arapların	elindeki	ara-
ziyi	bad-ı	heva	alırlar.	Bununla	kalmayarak,	o	yeni	köye	
lâzım	olan	suyu	civardaki	müslüman	köylerinden	getirip,	
müslümanları	susuz	bırakırlar.	Bu	suretle	vücuda	getiri-
len	her	Hristiyan	köyüne	varidat	bulmak	için	yine	müs-
lüman	köylerine	çullanırlar.	Onlardan	alacakları	belediye	
rüsumuyla	o	hıristiyan...
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köyünü	 refah	 içinde	 yaşatırlar.	 Bir	 Fransız,	 müslüman	
aleyhinde	 ikame-i	 dava	 etmez.	 Çünkü	 lüzum	 görmez.	
Onu	isterse	döğer,	isterse	öldürür.

Ey	 cemaati	 müslimin!	 Zaman,	 zemin	 müsait	 olsa	
size	 İngiliz	 adaletinden!	 Fransız	 medeniyetinden!	 Bir-
çok	 parlak	 numuneler	 daha	 gösterirdim.	Mamafih	 ibret	
alacaklar	için	bu	kadarı	da	yetişir	zannederim.	İşte	sefa-
letlerinin	 derecesini	 kısaca	 anlattığım	 o	 zavallı	 dindaş-
larımızın	 imdadına	 yetişmek	 yahut	 hiç	 olmazsa	 onların	
düştükleri	 felâkete	 düşmemek	 için	 artık	 gözümüzü	 aç-
malıyız.	 Düşmanımızın	 bizi	 de	 onların	 hâline	 getirmek	
için	bugün	elinde	iki	vasıta	var.	Ziyade	yok,	çünkü	haddi	
zatında	 gerek	 keyfiyet,	 gerek	 kemiyet	 itibarile	 mühim	
olan	kuvvetlerini	dağıtmıştır.	Ordusunun	bir	kısmı	Hin-
distan’da	 bir	 kısmı	 Irak’ta,	 bir	 kısmı	 İran’da,	 bir	 kısmı	
İrlanda’da,	 bir	 kısmı	 bizzat	 İngiltere’de,	 bir	 kısmı	Mı-
sır’da,	bir	kısmı	Sudan’da,	bir	kısmı	Filistin’de	meşgul-
dür.	 Müstemlekât	 askerine	 itimadı	 kalmamış.	 Bilhassa	
Hind	Müslümanları	“artık	biz	dindaşlarımıza	karşı	silah	
kullanmayız”	diyorlar.

Binaenaleyh	şimdi	söylediğim	gibi	bizi	ezmek	için	
ancak	 iki	kuvvete	malik	bulunuyor:	Birincisi	yunan	or-
dusu,	İkincisi	memleketimizde	çıkaracağı,	daha	doğrusu	
çıkarmakta	olduğu	nifak!	Zaten	bu	ikinci	kuvvet	olmasa	
birincisinin	hiç	ehemmiyeti	yoktu.	Biz	aklımızı	başımıza	
alarak	el	ele	verdiğimiz	gün	inayeti	hakla	memleketimizi,	
istiklâlimizi	kurtarmaklığımız	muhakkaktır.	 İşte	vilâyati	
şarkiye	ahalisi	gözünüzün	önünde	duruyor.	Bunlar	düş-
man	 istilâsı	 ne	 demek	 olduğunu	 gözleriyle	 gördükleri	
için,	 bu	 sefer	 İngiliz	 iğfalatına	 kapılmadılar.	Aralarında	
tefrika	çıkmasına,	nifak	çıkmasına	meydan	bırakmadılar.	
Can	cana,	baş	başa	verdiler;	yurtlarını	çiğnemek,	kendile-
rini	esaret	altına	almak	için	hudut	boyunda	fırsat	gözetip	
duran	düşmanı	 tarumar	ettiler.	Kars	gibi	 en	müstahkem	
bir	 kaleye	 bayrağımızı	 dikerek	 ileriye	 doğru	 yürüdüler,	
gittiler.	Cenabı	Hak	o	kahraman	mücahitlerimize	tevfik-
ler	 ihsan	buyursun;	Anadolu’muzun	garbindeki	bu	 sefil	
düşmanı	 da	 Ermenilerin	 bi-hakkın,	 uğradıkları	 akıbete	
uğratsın.

—	Âmin!...
Bizi	mahv	için	tertib	edilen	muahede-i	sulhiye	pa-

çavrasını	mücahitlerimiz	şark	tarafından	yırtmaya	başla-
dılar.	Şimdi	beri	taraftaki	dindaşlarımıza,	kardeşlerimize	
düşen	 vazife	 Anadolu’muzun	 diğer	 cihetlerindeki	 düş-
manları	 denize	 dökerek	 o	 murdar	 paçavrayı	 büsbütün	
parçalamaktır.	Zira	o	parçalanmadıkça	İslam	için	bu	di-
yarda	beka	imkânı	yoktur.

Ey	cemaati	müslimin!	Hepiniz	bilirsiniz	ki	buhran-
lar	içinde	çarpınıp	duran	bu	dini	mübin,	bu	mübarek	yurt	
bizlere	 vediatullahtır.	 Kahraman	 ecdadımız	 bu	 suphanî	
vediayı	siyanet	uğrunda	canlarını	feda	etmişler,	kanlarını	
seller	gibi	akıtmışlar,	muharebe	meydanlarında	şehit	düş-
müşler;	 Rayeti	 İslamı	 yerlere	 düşürmemişler.	 Mübarek	

naaşlarını	 çiğnetmişler;	 şeriatin	 harimi	 pakine	 yabancı	
ayak	bastırmamışlar.	Babadan	evlâda,	asırdan	asıra	inti-
kal	ede	ede	bize	kadar	gelen	bu	emaneti	kübraya	hıyanet	
kadar	zillet	tasavvur	olunabilir	mi?	Yoksa	bizler	o	muaz-
zam	ecdadın	ahfadı	değil	miyiz?	Ağyar	eline	geçen	müs-
lüman	yurtlarının	hali	bizim	 için	en	müessir	bir	 levha-i	
ibrettir.	 Endülüs	 diyarını	 gözünüzün	 önüne	 getirin.	 O,	
Cihanın	en	mamur,	en	medenî,	en	mütefennin	iklimi	vak-
tile	sinesinde	on	milyon	müslüman	barındırırken	bugün	
baştanbaşa	dolaşsanız,	tek	dindaşımıza	rast	gelemezsiniz.	
Allahın	vahdaniyetini	garbin	afakına	yetiştiren	o	binler-
ce	minarenin	yerlerindeki	çan	kulelerinden	bugün	etrafa	
teslis	velveleleri	 aksediyor.	Şevketin,	medeniyetin,	 irfa-
nın,	ümranın	müntehasına	varmışken	birbirlerine	düşerek	
vatanlarını	 üç	 buçuk	 İspanyol’a	 karşı	 müdafaadan	 âciz	
kalan	 bu	 zavallı	 dindaşlarımızdan	 olsun	 ibret	 alalım	da	
İslamın	 son	mültecası	 olan	 bu	 güzel	 toprakları	 düşman	
istilâsı	 altında	 bırakmayalım.	Yeisi,	 meskeneti,	 ihtirası,	
tefrikayı	büsbütün	atarak	azme,	mücahedeye,	vahdete	sa-
rılalım.	Cenabı	kibriya	Hak	yolunda	mücahede	için	mey-
dana	atılan	azim	ve	iman	sahiplerile	beraberdir.	(Vellezî-
ne	 câhedû	 fînâ	 lenehdiyennehum	 subulenâ	 ve-innallâhe	
leme’a-lmuhsinîn)

Ya	İlâhi	bize	tevfikini	gönder!
—	Âmin!
Doğru	yol	hangisidir,	millete	göster!
—	Âmin!
Ruhi	İslamı	şedaid	sıkıyor,	öldürecek.
Zulmü	tedib	ise	maksudi	mehibin	gerçek.
Nare	yansın	mı	beraber	bu	kadar	mazlumin?
Bigünahız	çoğumuz,	yakma	İlâhi!
—	Âmin!
Boğuyor	âlemi	İslam’ı	bir	azgın	fitne;
Kıt’alar	kaynayarak	gitti	o	girdap	içine.
Mahvolan	aileler	bir	sürü	masumundur;
Kalan	âvârelerin	hali	de	malûmundur.
Nasıl	olmaz	ki	tezelzül	veriyor	arşa	enin?
Dinsin	artık	bu	hazin	velvele	ya	Rab!
—	Âmin!
Müslüman	yurdunu	her	yerde	felâket	urdu;
Bir	bu	toprak	kalıyor	dinimizin	son	yurdu.
O	da	çiğnendi	mi,	çiğnendi	demek	şer’-i	mübin.
Hakisar	eyleme	ya	Rab	onu	olsun!
—	Âmin!
V’elhamdü	llillahi	rabbilâlemin.
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yapılan mukavele
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Umumi	numarası	 :	13738 26/10/341
Hususi	numarası	 :
Tarihi	 :	8	Teşrîn-i	sâni	1341

Türkiye Cumhuriyeti
Beyoğlu Dördüncü Kâtib-i Adli Midhat Cemal

Mukavelename

Türkiye	Cumhuriyeti	Diyanet	 İşleri	Riyaseti	 ile	Dersiâmdan	Elmalılı	Muhammed	Hamdi	
Efendi	ve	Şair	Mehmed	Âkif	Bey	arasında	münakid	mukavelenamedir.

MADDE	1-	Kur’an-ı	Kerim’in	tercümesiyle	muhtasar	bir	surette	tefsirini	Mehmed	Âkif	Bey	
ile	Hamdi	Efendi	deruhde	etmişlerdir.

MADDE	2-	Riyaset-i	müşarünileyha,	Hamdi	Efendi	 ile	Mehmed	Âkif	Bey’den	her	birine	
altışar	bin	lira	tediye	edecektir.

MADDE	3-	İşbu	meblağın	tediyesi	şu	suretle	olacaktır:	Her	birine	biner	liradan	cem’an	iki	
bin	lirası	peşin	verilecek	ve	mütebaki	miktar	birinci	cüz	nihayetinde	yüz	seksen	altışar,	diğer	cüz-
lerden	beheri	nihayetinde	yüz	altmış	altışar	lira	verilmek	suretiyle	mukassatan	tediye	edilecektir.

MADDE	4-	Tarz-ı	tahrir	şekl-i	âtîde	olacaktır:	Ayet	ve	âyât-ı	kerime	yazılarak	altına	meal-i	
şerifi	ve	bunu	müteakib	tefsir	ve	izah	kısmı	yazılacaktır.

MADDE	5-	Tefsir	ve	izah	kısmında	ber-vech-i	âti	nukât	nazar-ı	dikkate	alınacaktır:
a)	Âyât-ı	kerime	nispetindeki	münasebat
b)	Esbab-ı	nüzul
c)	Kıraat	“ki	aşereyi	tecavüz	etmemek	lazımdır”
d)	İktizasına	göre	terkib	ve	kelimâtın	izahat-ı	lisaniyesi
e)	İtikatça	ehl-i	sünnet	mezhebine	ve	amelce	Hanefî	mezhebine	riayet	olunarak	âyâtın	mu-

tazammın	olduğu	ahkâm-ı	diniye,	şer’iye	ve	hukukiye,	ictimaiye	ve	ahlakiye,	işaret	ettiği	veya	
alakadar	bulunduğu	mebahis-i	hükmiye	ve	ilmiyeye	müteallik	izahat	bilhassa	tevhid	ve	tezkir-i	
mevaize	muteallik	âyâtın	mümkün	mertebe	bast	ve	izahı,	alakadar	veyahut	münasebetdar	olduğu	
bazı	tarih-i	İslâm	vukuatı,

f)	Bunun	müelliflerince	yanlış	veya	tahrif	yollu	şeyler	dermiyan	edildiği	görülebilen	nokta-
larda	tenbihatı	muhtevi	notlar.

Mühür
İmza
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g)	İnde’l-iktiza	nasih	ve	mensuh	ve	muhassas
h)	Baş	tarafa	mühim	bir	mukaddime	tahririyle	bunda	hakikat-i	Kur’an’ın	ve	Kur’an’a	müte-

allik	mesail-i	mühimmenin	izahı.
MADDE:	6-	Peyderpey	 takarrür	 eden	müsveddeler	üçer	nüsha	olarak	 tebyiz	 edilerek	biri	

Hamdi	Efendi’de	biri	Âkif	Bey’de	diğeri	de	Riyaset	namına	heyet-i	müşavere	âzâsından	Aksekili	
Hamdi	Efendi’de	bulanacaktır.

MADDE:7-	Müsveddelerin	tebyiz	ve	inde’l-iktiza	kütüphanelerden	bazı	eserlerin	istinsah	et-
tirilmesi	için	mumaileyhimin	emrinde	ücret-i	maktua	ile	güzel	yazılı	bir	veyahut	-icab	ederse-	iki	
zat	istihdam	olunacak	ve	bunlara	takdir	edilecek	ücret	Riyasetten	tediye	kılınacaktır.

		MADDE:	8-	İlk	tab’ı	Diyanet	İşleri	Riyasetinin	hakkı	olup	on	bin	adet	olarak	güzel	kâğıda	
ve	nefis	bir	surette	tab’	ettirilecek	ve	fakat	yüzde	yirmisi	müelliflere	ait	olacak	ve	tab’ın	şeklini	
müellifler	tayin	edecektir.

MADDE:	9-	Eser-i	mezkûrun	esna-yı	tab’ında	formaların	tashih	ve	tab’ına	müteallik	bütün	
iştigalat	riyaset-i	müşarünileyhaya	aittir.

MADDE:	10-	Sahifelerin	isterotopisi	alınacak	ve	bila-bedel	müelliflere	verilecektir.
MADDE:	11-	Birinci	 tab’ından	 sonra	hakk-ı	 tab’	yalnız	müelliflere	 ait	 bulunduğu	cihetle	

müellifler	dilediği	miktarda	eser-i	mezkûru	tab’	edebileceklerdir.
MADDE	12-	İşbu	mukavelename	iki	nüsha	olarak	tanzim	ve	teati	kılındı.
İmzalar:	Ahmed	Hamdi,	Muhammed	Hamdi,	Mehmed	Âkif

Dairede	kıraat	ve	meali	tefhim	olunan	bu	mukavelename	zîrine	mevdu	imzalar	şahıs	ve	hü-
viyet-i	marufumuz	Şair	Mehmed	Âkif	Bey	ile	Elmalılı	Muhammed	Hamdi	ve	Diyanet	İşleri	Ri-
yasetini	temsil	eden	Aksekili	Ahmed	Hamdi	Efendi’nin	olup	münderecatını	tamamen	kabul	ve	
ikrar	eyledikten	sonra	muvacehemizde	vaz’	eylediğini	beyan	ve	tasdik	ederiz.	Bin	üç	yüz	kırk	bir	
senesi	Teşrîn-i	evvel	ayının	yirmi	altıncı	günü	

Aksaray’da	Yusufpaşa	civarında	Kuyu	
sokakta	1	numarada	mukim	akarat-ı	vakfiye	

kontrat	memuru	Ali	Ziyaeddin	bin 
Hüseyin	Hüsnü

Üsküdar’da	Ayazma’da	Sermedpaşa	
konağında	mukim	Abdulkadir	Rıza	Bey

İmza
Mühür
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Bu	mukavelename	zîrine	mevzu	 imzalar	Şair	Mehmed	Âkif	Bey	 ile	Elmalılı	Muhammed	
Hamdi	ve	Türkiye	Diyanet	İşleri	Riyasetini	temsil	eden	Aksekili	Ahmed	Hamdi	Efendi’nin	ol-
duğu	isim	ve	hüviyetleri	bâlâda	muharrer	şahit	ve	muarriflerin	ifade	ve	tasdiklerinden	anlaşıldı-
ğından	aynen	defter-i	mahsusuna	kayıt	ve	tasdik	olundu.	Bin	üç	yüz	kırk	bir	senesi	Teşrîn-i	evvel	
ayının	yirmi	altıncı	pazartesi	günü

Aslına	mutabıktır
İmza

26	Teşrîn-i	evvel	sene	341

Mühür
Beyoğlu	Midhat	Cemal
Dördüncü	Katib-i	Adli

İmza
Midhat	Cemal

Bu	mukavelename	suretinin,	dairemde	defter-i	mahsusundaki	26	Teşrîn-i	evvel	sene	341	ta-
rih	13042/263	numaralı	resmî	kaydına	mutabık	olduğunu	tasdik	ederim.

İmza Mühür Pullar





II. BÖLÜM 

İstiklâl Marşının 
Yazılış Süreci ve 

Kabulü
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1. 25 Ekim 1920 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde milli marş için verilen ilan.
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Türk şairlerinin nazar-ı dikkatine

Maarif Vekâletinden:
Milletimizin dâhili harici istiklali uğrunda girişmiş olduğu müca-

delatı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı, müsabakaya vaz’ edil-
miştir. Hür ve meşgul memleketlerimizdeki bütün erbab-ı kalemi hiz-
mete davet ederiz. İthaf olunacak asar içinden biri iki ay sonra yani 23 
Kânun-ı evvel 336 da Maarif Vekâleti nezdinde bir heyet-i edebiye ta-
rafından intihab olunacaktır. İntihab olunacak eserin yalnız güftesi için 
beş yüz lira mükâfat vardır. Yine lâakal beş yüz lira tahsis edilecek olan 
beste için bilahare ayrıca müsabaka açılacaktır.

Bütün müracaatlar Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Maa-
rif Vekâletine yapılacaktır.



212

2. İstiklâl Marşı ile ilgili Genel Kurul tutanakları

2.1. 18 Aralık 1920 tarihli Genel Kurul tutanağı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Zabıt Ceridesi

Yüz on altıncı ictima
Birinci Celse

18 Kânun-ı evvel 336 – Cumartesi – Bade’z-zeval Saat: 1, 30
Reis: İkinci Reis Vekili Vehbi Efendi Hazretleri

Kâtib: Atâ Bey (Niğde)



214



215

Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF ERSOY Belgeler

REİS — Efendim Tunalı Hilmi Bey’in bir takriri var. Onu okuyacağız.

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesi’ne

Maarif Vekâletince müsabakaya vaz’ edilmiş olan (Millî Marş) bundan dört gün sonra intihab 
edilecektir. Halbuki vekâlette tebeddül vaki’ olmuş ve yeni vekil Hamdullah Subhi Bey de uzak-
larda bulunmuş olduğundan müsabaka müddetinin bir ay daha temdid edilmesi lüzumunun acilen 
Maarif Vekâletine tebliğini teklif ederim.

Bolu 
Tunalı Hilmi

(“Muvafık” sesleri)
REİS — Efendim Hilmi Bey’in takririni kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Takrir 

kabul olunmuştur. Maarif Vekâletine tebliğ olunacak..
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Reis Efendim, temdid olunmuştur. Bugünden itibaren mi, 

yoksa 23 Kanun-ı evvel’den itibaren mi… O tasrih olunsun.
REİS — Takrirde tarih yok efendim; tabii bugünden itibaren…
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2.2. 26 Şubat 1921 tarihli Genel Kurul tutanağı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Zabıt Ceridesi

Yüz elli yedinci ictima
Birinci celse

26 Şubat 337 – Cumartesi – Saat 1, 30 sonra
Reis: İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi hazretleri
Kâtibler: Feyyaz Ali Bey (Yozgad), Cevdet Bey (Kütahya)
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2.4. 12 Mart 1921 tarihli Genel Kurul tutanağı
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REİS — Efendim, evrak-ı varideye başlıyoruz. İstiklâl Marşı hakkında Maarif Vekâletinden 
mevrud tezkereyi tensib buyurursanız Maarif encümenine gönderelim.

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Reis Bey müsaade buyurun, bunun içinde Maarif encüme-
ninden bir zâtın da bir marşı vardır.

YAHYA GALİB BEY (Kırşehri) — Efendim İstiklâl Marşı hakkında Maarif Vekâletinden 
gönderilen parçaları tab’ ettirelim.

REİS — Efendim, Maarif encümenine gönderiyoruz. Rüfeka-yı kiramdan edebiyata merakı 
olanlar, edebiyatta ihtisası olan zevat lütfen toplansın, tedkik etsinler.

YAHYA GALİB BEY — Tab’ edilsin, biz de bir defa görelim.
BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Maarif encümeni toplansın. Mütalâa edelim. Şuaraya 

yazılsın, herkesin mütalaaları alınsın efendim. Mevzu-ı müzakere olmak için bir tanesinin intiha-
bı lâzımdır, o da tab’ edilir.

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Malum-ı âliniz Maarif encümeninin Reisi Mehmed Âkif 
Bey’in de bir şiiri vardır. Onun için ayrıca bir encümen intihabını teklif ederim.

BASRİ BEY (Karesi) — Mehmed Âkif o zilleti irtikâb etmez, katiyen ona tenezzül etmez 
(Gürültüler)

HAMDİ NAMIK BEY — Fakat Maarif encümeninin reisidir, bî-taraf olmak lazım gelir. 
(Gürültüler)

REİS — Encümenden geldikten sonra müzakere edersiniz efendiler. (Gürültüler)
HAMDİ NAMIK BEY — Öyle Maarif encümeniyle olmaz, bunu erbab-ı ihtisastan mürek-

kep bir encümen tedkik etsin.
REİS — Maarif encümenine havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.
BESİM ATALAY BEY — Olamaz, erbab-ı ihtisastan müteşekkil bir encümen ister.
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REİS — Tab’-ı tevziini kabul edenler el kaldırsın, indiriniz ellerinizi, aksini kabul edenler 
el kaldırsın. Tab’ ve tevzi’ edilecektir. Eskişehir İstiklâl Mahkemesinden mevrud evrakı Adliye 
Encümenine gönderiyoruz.
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2.3. 1 Mart 1921 tarihli Genel Kurul tutanağı
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İkinci ictima senesi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Zabıt Ceridesi

Dokuzuncu Cild

***

Birinci ictima
Birinci celse

1 – Mart – 337 – Salı saat – 3 sonra
Reis – Mustafa Kemal Paşa Hazretleri

Muvakkat Kâtibler – Feyyaz Ali Bey (Yozgad) Cevdet Bey (Kütahya)

(Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri alkışlar arasında kürsü riyasetine çıktı.)
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REİS PAŞA — Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine beyan-ı teşekkür edilmesi teklif ediliyor. 
Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. (Kabul edildi.)

Efendim iki takrir vardır, arkadaşlardan Basri Bey’in Hamdullah Subhi Beyefendinin İstiklâl 
Marşı’nın kürsüden okunmasına dair teklifleri var.

MUHYİDDİN BAHA BEY — Hangi İstiklâl marşı, Basri Bey söylerler mi?
BESİM ATALAY BEY — Daha kabul edilmedi efendim, bir encümen teşekkül edecekti.
BASRİ BEY — Maarif Vekâletince yedi tanesi intihab edilmiş, bunlardan herhangi birisi 

okunsun.
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REİS PAŞA — Maarif Vekâletince intihab 
edilmiş olanlardan birisinin kıraati tensib edi-
liyor.

MUHYİDDİN BAHA BEY — Hamdullah 
Subhi Bey, Basri Bey hangisini isterlerse oku-
sunlar.

REİS PAŞA — Efendim Basri Bey’in bu 
teklifini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır-
sın... (Kabul olunmuştur efendim)

REİS — Hamdullah Subhi Beyefendi bu-
yurun. (Şimdi gelir sesleri)

REİS - Maa’t-teessüf bu dakika için tehir 
ediyoruz, geldikleri zaman söyleriz. **** Yeni 
bir takrir var, Saruhan Mebusu Reşad Bey’in-
dir. (Bu mübarek Meclisimizin ictima-ı niha-
yetinde Abdulgafur Efendi tarafından bir dua 
irad buyrulmasını arz ve teklif ederim) diyor-
lar. (Şeriye Vekili Efendi var sesleri) Dua edil-
mesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır-
sın... (Kabul edildi)

REİS PAŞA - İstiklâl marşlarından bir ta-
nesinin kürsüden okunmasına heyeti-i celile 
karar vermişti.

HAMDULLAH SUBHİ BEY — Arkadaş-
lar, hatırlarsınız Maarif Vekâleti son mücade-
lemizin ruhunu terennüm edecek bir marş için 
şairlerimize müracaat etmiştir. Birçok şiirler 
geldi. Arada yedi tanesi en fazla evsafı haiz 
olarak görülmüş ve ayrılmıştır.

SALİH Efendi — İsimleri nedir?
HAMDULLAH SUBHİ BEY — Ayrıca 

arz edilecektir. Yalnız Vekâlet yapmış olduğu 
tedkikatta fevkalâde kuvvetli bir şiir aramak 
lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmed 
Âkif Beyefendi’ye müracaat ettim. Ve kendile-
rinin de bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendi-
leri çok asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. 
Bilirsiniz ki bu şiirler için bir ikramiye vaade-
dilmiştir hâlbuki bunu kendi isimlerine takrib 
etmek arzusunda bulunmadıklarını ve bundan 
çekindiklerini izhar ettiler. Ben şahsen müra-

caat ettim, lazım gelen tedabiri alırız. Ve icab 
eden ilânı yaparız dedim. Bu şartla büyük dinî 
şairimiz bize fevkalâde nefis bir şiir gönderdi-
ler. Diğer altı şiirle beraber nazar-ı tedkikinize 
arz edeceğiz.

İntihab size aittir. Arkadaşlar reyimi ihsas 
ediyorum. Beğenmek, takdir etmek hususunda 
haiz-i hürriyetim. İntihabımı yapmışım fakat 
sizin intihabınız benim intihabımı nakzedebi-
lir, arkadaşlar bu size aittir efendim.

İstiklal Marşı
1

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
(Şiddetli alkışlar) 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

2
Çatma; kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.. 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

(Alkışlar)
3

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 
Hangi çılgın bana zincir uracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

4
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

5
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın.. 
Kim bilir belki yarın.. belki yarından da yakın.

(Alkışlar)
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6
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

(Alkışlar)
7

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
(Alkışlar)

Şüheda, fışkıracak, toprağı sıksan şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

(İnşâallâh sadaları)
8

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

9
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

(Alkışlar)
10

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl: 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır; Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

(Sürekli alkışlar) 

REİS PAŞA — Efendiler tasnif-i ârâ ne-
ticesi böyle zuhur etmiştir: 82 rey Celaleddin 
Arif Bey, 80 rey Adnan Bey kazanmışlardır. 
Yalnız bir rey pusulasına iki isim yazılmıştır, 
hem Celaleddin Bey ve hem Adnan Bey. Bu-
nun için intihabda bir sakatlık olmuştur. Bu 
dahi olmasa 171 kişi reye iştirak etmiştir. Buna 
nazaran nisab-ı ekseriyet 86-dır. O hâlde her iki 
zatın kazanmış oldukları rey noksandır. Tensip 
ederseniz intihabı yarına bırakalım.

Efendim yarın öğleden sonra saat üçte ic-
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. Kabul 
buyurduğunuz gibi Abdulgafur Efendi Hazret-
lerinin duasına âminhan olalım... Müteakiben 
(Abdulgafur Efendi tarafından dua edilmiştir)
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İkinci içtima senesi: Dokuzuncu cild

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Zabıt Ceridesi



232

2.4. 12 Mart 1921 tarihli Genel Kurul tutanağı



233

Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF ERSOY Belgeler

Altıncı ictima
İkinci celse

Reis: Reis-i sâni – Doktor Adnan Beyefendi
Kâtib: Ziya Hurşid Bey (Lazistan)

12 Mart 337 – 4,45 sonra

***

HAMDULLAH SUBHİ BEY (MAARİF VEKİLİ) — Arkadaşlar, İstiklâl marşları hakkında 
Vekâlet tarafından vâki olan davet üzerine ne kadar marş elimize gelmiş ise bunları bir encümen 
marifetiyle tedkik ettik, neticeyi heyet-i celilenize arz ettik. Bunları görmek arzu buyurdunuz. 
Matbu olarak tevzi edildi efendim. Bir nokta üzerine nazar-ı dikkatinizi celbetmek isterim. Bu 
İstiklâl marşları taraf-ı âlinizden tedkik edildikten sonra intihabınız hangi şiir üzerinde temer-
küz ederse ikinci bir muamele daha yapılacaktır. Bestekârlara yollayacağız, bestekârlar dahi bize 
muhtelif besteler yollayacaklardır. Onlar arasında bir intihâb daha yapılacaktır.

Anadolu mücadelesi uzun müddetlerden beri devam ediyor, bunu ifade etmek, bunun ruhunu 
söyletmek üzere yazılmış olan bu şiirler ne kadar evvel bir karara iktiran ederse şüphesiz ki daha 
fazla müstefid oluruz.

Heyet-i celilenizden istirham ediyorum. Şiirler mütalâa...
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...edilmiştir. Bunu bir heyete mi, bir encümene mi verirsiniz? Heyet-i umumiyece bir karara mı 
raptedersiniz? Ne arzu buyurursanız yapınız.

REİS — Maarif Vekâleti bu İstiklâl Marşı’nın bugün ruznameye alınarak müzakeresini arzu 
ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim.

MUHYİDDİN BAHA BEY (Burusa) — Muhterem efendiler, söyleyeceğim sözlerin yanlış 
anlaşılmamasını, bir maksad-ı mahsusa hamledilmemesini teminen ibtidaen bir hakikatten bahse-
deceğim; bu Milli Marş müsabakası ilân edildiği zaman müsabakaya ben de iştirak etmek istedim. 
Fakat bu mesele öyle bir cereyan almıştır ki bendeniz bu müsabaka işinden sarf-ı nazar ediyorum. 
(M) imzalı şiir bendenizindir. Bunu idhal buyurmayınız.

Gene Kemaleddin Kâmi nâmında biri vardır ki aynı sebepten dolayı gazetemizde kendi şiiri-
ni geriye almıştır. Bunun üzerine mütalaanızı beyan buyurursunuz. Bir encümen-i edebî mi teşkil 
edersiniz, ne yapılacaktır? Ona göre.

REİS — Burada bir mesele var. İstiklâl marşlarını doğrudan doğruya heyet-i umumiyede 
müzakere ederek bir karar mı vereceksiniz, yoksa bir encümene mi havale edeceksiniz?

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Burada olsun, hepimiz anlarız.
BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, şiirler iki türlüdür. Ya hislerin ma’kesidir ya-

hut derin veyahut ağlatıcı bir ruhun, ağlatıcı bir galeyanın aksidir. Şiir bu iki şekil üzerine doğarsa 
makbul ve muteberdir. Dünyada o şiirlerdir ki halk arasında yaşar. Ya yüksek ve bediî bir histen 
doğar, ya muhrik bir helecandan doğar. Böyle olmayıp da ısmarlama tarikiyle yazılırsa bu şiirler 
yaşamaz. Efendiler, bizim Cezayir Marşı’mız vardır. Bu; halk arasında yaşıyor. Bu, müsabaka 
ile yazılmamıştır. Bu; ağlayan bir ruhun, eline silâhını alarak düşmana koşan, vatanına koşan bir 
ruhun hissiyatını terennüm eder.

Marseyyez’in nasıl söylendiğini bilirsiniz. İnkılâb-ı kebir esnasında -silâhını almış- koşan 
bir gencin söylediği şiir birdenbire taammüm etmiştir. Evvelâ bu gibi şiirlerin memleketin mâruz 
kaldığı felâketlere -ağlayarak, titreyerek- evvelâ güftesi değil, bestesi söylenir. Ismarlama şiirlere 
verilecek memleketin parası yoktur.

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) — Arkadaşlar!... bir hata üzerine, bir galat-ı rüyet 
üzerine dikkat-i âlinizi celbetmek isterim. Bilhassa para meselesi ile bu şiirler arasında bir müna-
sebet bulmak, gayet yanlış bir nokta-i nazardır.

Memleketin kuva-yı maddiyesi ve maneviyesi vardır. İstihlas-ı vatan, mücadelesini yapan 
milletin vekilleri, onun vekillerinin vekilleri halkın heyecanını ifade etmek üzere memleketin 
şairlerine müracaat etmiştir. Bu şairler ilk defa şiirlerini yazmamıştır. Arkadaşlar, bize şiirlerini 
yollayan şairler, seneler arasında bütün memleketin kederlerini, ıstıraplarını, bütün mefahirini 
söyleyen şiirler yazmışlardır. Demek para mukabilinde şiir mevzu-ı bahs değildir. Biz halkın 
ruhunu, heyecanını ifade eden şiirler yazmaları için şairlerimize müracaat ettik. Hiçbirisi para 
hakkında bir şey söylememiştir. Geçen defa işaret ettiğim üzere nazar-ı dikkatinizi celbediyorum: 
Mehmed Âkif Bey -ki bu şairler arasında para meselesinden kaçınan arkadaşlarımızdan birisidir- 
zaten senelerden beri en yüksek ve en İlâhi bir belagatle yazmıştır. Yeniden yazmaktan çekinmesi; 
bazılarının hatırına para gelir diye korkmasındandır ve ona binaen yazmamıştır. Ben gelen şiirleri 
okuduktan sonra, bu işte vazifedar ettiğiniz bir arkadaşınız sıfatıyla -arzu ettim ki: bir kuvvetli 
şiir daha bulunsun ve kendilerine müracaat ettim. Bunun üzerine kendileri de bir şiir yazdılar 
gönderdiler. Besim Atalay Bey’in halk şiirlerinin -bilhassa büyük vakayi-i milliyeye taallûk eden 
şiirlerin- bir sipariş-i mahsus üzerine doğmadığı...
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...sözü gayet variddir. Yalnız bizim şimdiye kadar mevcut olan şiirlerimiz bugünkü mücadelemizi 
ifade etmiyorsa şairlerimizin kendi duygularını ifade etmeleri katiyen doğru değildir. Kendileri 
şu noktada haklıdırlar: Bütün şiirler ve millî şiirler cihanın en maruf olan şiirleri, halk hareketleri 
arasından doğmuş olan şiirlerdir. Fakat itiraf ederim ki: Bu şiirler aramızda daha doğmamıştır. 
Doğmasını arzu etmek bizim için bir vazifedir. Şairlerimize müracaat ettik ve bize çok güzel 
şiirler yazdılar. Bu şiirler arasında intihab hakkı heyet-i âliyenize aittir. Şiirleri okuyunuz. Ben 
istirham ediyorum ki: Bir an evvel bu şiirin bestelenmesi için bir karar ittihaz ediniz ve bütün 
milletin lisanına geçmesi için istical buyurunuz, bir karar veriniz, tebliğ ediniz, ben de mesaimin 
ikinci kısmına geçeyim.

DOKTOR SUAD BEY (Kastamonu) — Beyler, esasen mesleğim şiirle, edebiyatla iştigale 
müsait değildir. Bu itibarla arz edeceğim izahatı şiir ve edebiyat tenkidatı gibi arz etmeyeceğim. 
Ancak Hamdullah Subhi Beyefendi geçenlerde bu kürsüde, bu şiirleri inşad ettiği vakit, Meclis’te 
büyük bir gürültü olmuştu. Ondan anlaşılıyordu ki: Bu İstiklâl Marşı olarak bu şiirlerden birisinin 
intihab edilmesini teklif ederlerse çok güzel bir şey olacak. Bendeniz Âkif Bey’in diğer eserlerini 
de okumuşum. Esasen bir marş; bir milletin heyecanlarını, tahassüsatını terennüm etmek itiba-
riyle kıymetli ise, Âkif Bey’in son yaptığı İstiklâl Marşı’ndan evvel inşad etmiş olduğu şiirler, 
zaten bidayet-i inşadından çok evvel bizim hissiyatımızı, tahassüsatımızı ifade etmiştir. Kendi-
sinin, memleketin tahassüsatına karşı ne kadar bir kudret-i şiiriyesi olduğunu ve Garb ve Şark 
âlemi hakkındaki tahassüsatının en güzel numunelerini (Safahat) ismindeki eserleri gösterir. Bu 
itibarla bu kahraman-ı edebîyi tebcil etmemek elden gelmez. Bendeniz kendi namıma Mehmed 
Âkif Bey’in büyük bir unvan ile tertip ettiği eseri tedkik etmek istemem. Tahsisen bu meselede 
bunların içinde yazmış olduğu marşların en güzeli İstiklâl Marşı’dır ve bundan evvel de Meclis’te 
büyük bir vecd uyandırmıştır. Onun için dur ü diraz mütalaa etmeksizin bunun tasvib edilmesini 
teklif ederim.

HACI TEVFİK EFENDİ (Kangırı) — Efendiler, bendeniz bu şiirin şu hakikat kürsülerine 
nasıl çıktığına tahayyür ediyorum. Bunu Meclis-i Maarif kendisi intihab eder, kendisi tercih eder; 
kendisi yapar. Gerçi şiir bir meziyettir, gerçi şiir bir ziverdir lakin bir hayaldir. Bu kürsi-i hakikate 
çıkması doğru değildir. Eğer tercih lazım geliyorsa Âkif Bey’in şiiri gayet güzel yazılmıştır. La-
kin biz bugün âşiyanda değiliz. Millet Meclisi’nin kürsüsünde olduğumuzu unutmayalım. Bunu 
Maarif Encümeni kendisi mütalâa etsin, kendisi takdir etsin, kendisi tercih etsin. (Doğru sesleri)

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar mesele gayet mühimdir. Eğer bu marş milletin 
ruhunu kavrayabilecek bir marş ise onda ufacık bir yakışıksızlık diyelim, sonra o marş için pek 
büyük düşüklük verir. Biraz serbest söyleyemiyorum, kusura bakmayınız. Burada edebî tenkidata 
girişecek değilim. Binaenaleyh yalnız fikrimi kısaca arz edeceğim. Katiyen Hamdullah Subhi 
Bey’in isticaline iştirak edemem. (Biz ederiz sesleri)

Edemem; zira bir kere bu marş milletin ruhundan doğma bir marş değildir. Besim Atalay 
Bey’in hakkı vardır. Milletin ruhuna tercüman olacak bir marş olmalı. (Gürültüler) Müsaade bu-
yurunuz.

REİS — Kesmeyelim, böyle müzakere edemeyiz ki.
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bu o kadar müzakereye lâyıktır ki siz takdir edemez-

siniz.
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey usul-i müzakere hakkında söz isterim. Müsa-

ade buyurur musunuz?...
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...Şiirler sahiplerinin malıdır. Beğenirsek rey veririz, beğenmezsek rey vermeyiz. Herkesin muh-
terem şahsiyetine tecavüz etmeyerek kabul edelim veyahut etmeyelim rica ederim.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Gerek şu şiire ve gerek şu manzumelere karşı bir şey söy-
ledim mi ki böyle söylüyorsunuz? İsim zikretmedim iyi dinleyiniz, kulaklarınızı açınız. Arkadaş-
lar istirham ederim! Bunu bir encümen-i mahsus-ı edebî teşkil edelim; oraya havale edelim. Bu 
manzumelerin birini intihab etsin. Asıl ruh-ı mesele buradadır. O encümen-i mahsus intihab ettiği 
manzumenin sahibini çağırır, der ki ona, şu mısraı terk ederseniz veya şu mealde tebdil ederseniz 
ve şu kelimenin bununla tebdili elzemdir, o zaman o manzume daha parlak olur. Sahibi muvafakat 
eder ve manzume daha iyi olur. İstirham ederim, bu noktaya dikkat buyurunuz. Arkadaşlar man-
zumenin baştanbaşa iyi olmasını bütün samimiyetle arzu ediyorum ve bu teklifte bulunuyorum. 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz bana biri imzalı biri imzasız iki mektup geldi. Bu mektupta de-
niliyor ki: Diğer verilmiş olan manzumeleri de okuyunuz, onların içinde; intihab edilmiş olanlar-
dan daha muvafıkı vardır. (Handeler) (Memiş Çavuş sesleri) Sahib-i mektup Garb Ordusuna gitti. 
İmzasıyla gösterebilirim. Arkadaşlar tekrar ısrar ediyorum, bir encümen-i mahsus-ı edebî teşkil 
edilmelidir ve intihab onun reyine bırakılmalıdır. (Hayır, hayır sesleri) (Gürültüler)

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Trabzon Mebusu Celal Bey’in İstiklâl Marşı ile bir 
takriri var.

Riyaset-i Celile’ye
Min-gayr-ı haddin karaladığım gayr-ı matbu İstiklâl Marşı’nın Meclis-i âli huzurunda kıraat 

olunmasını teklif eylerim.
Trabzon Mebusu Celâl

REİS — Müsaade buyurunuz rica ederim. Zannediyorum ki, bu heyet-i celilerine dağıtılan 
manzumeler müddet-i muayyene zarfında toplanıp da şimdi intihab edilenlerdir. Bunun müsaba-
kaya ithali kabil midir efendim? (Hayır, hayır sesleri)

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Şekil aramıyoruz. İyi ise dinleyelim. (Muvafık sesleri)
REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Tekrar ediyorum. Muayyen bir zaman zarfında marş 

müsabakası ilân edildi. Onlardan Maarif Vekâleti intihab etmiş, göndermiş. Şimdi bu gönderdiği 
marşlardan birinin intihabını heyet-i umumiyede kendisi takip ediyor ve müzakere ediyoruz. Bu 
meyanda birisi bir marş gönderiyor. Bunu kabul ettikten sonra yarın vâki olacak müracaatları da 
reddedemeyeceğiz.

REFİK BEY (Konya) — Nasıl reddedeceksiniz? İlânihaye devam edecektir.
İHSAN BEY (Cebelibereket) — Marş lâzımdır. Hangisi güzel olursa o lâzımdır.
REİS — Bu marşın okunmasını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Kabul edilmedi efen-

dim)
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendiler millî bir marş yapmak ihtiyacı hâsıl olmuş. Ma-

arif Vekili şairleri müsabakaya davet etmiş, birçok şiirler içerisinden birkaç parça intihab ve ta-
b’edilmiş. Bendeniz anlamıyorum. Bu bir Meclis-i millî işi midir? Bir encümen-i edebî işi midir? 
(Millet işidir sesleri) Millet işidir. Şüphesiz efendiler, fakat malûm-ı âliniz şiir meselesi bir sanat 
meselesidir. Eğer bunu tercih etmek hakkını biz deruhde ediyorsak aramızda şiirle tevaggul etmiş 
arkadaşlarımızdan bir encümen-i edebî teşkil edelim, onlar tedkik etsinler. Geçen gün bu mak-
satla söylediğim bir söz su-i telâkkiye uğramıştır. Binaenaleyh eğer bunun tedkiki için içimizden 
bir encümen teşkil etmeyecek olursak o hak doğrudan doğruya Maarif Vekâletine aittir. Nokta-i 
nazarını izah etsin. Ya kabul edersiniz yahut kabul etmezsiniz. Bunun uzun uzadıya sürünmesine 
hacet yoktur. (Gürültüler) 

HÜSEYİN BEY (Mamuretülaziz) — Maarif Vekâletine ne kadar...
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...şiir verilmiş ise onlar yeniden bir encümene 
verilsin ve orada yeniden tedkik edilsin.

HAMDULLAH SUBHİ BEY (MAARİF 
VEKİLİ) — Arkadaşlar! Refik Şevket Bey’in 
sözünü tekrar ediyorum. Bu şiirler mevzu-ı 
bahs olduğu vakit lüzumsuz yere, hattâ arzu-
muz hilâfında şiirler yazmış olan arkadaşları-
mız için böyle bir söz buradan çıkmamalıdır. 
Bahusus ki, arkadaşlar ısmarlama sözü ve 
halkın tercümanı olmaz sözü yanlıştır. Çünkü 
halkın mümessilleri olan sizlerin huzurunda 
okunan şiirin heyet-i aliyyeniz üzerindeki aza-
mi tesirine bendeniz de şahit oldum. Eğer hal-
kın [üzerine olan] tesirini anlamak için kendi 
kalbimizden başka mi’yarınız varsa o başkadır. 
Eğer halkın teessürünü kendimiz anlayacak 
olursak halkın kalbini de anlamış oluruz. Şimdi 
arkadaşlar bendeniz diyeceğim ki: Yeni bir en-
cümen-i edebîye havale edersek bir fayda mu-
tasavver olabilir. Eğer encümen kararını verip 
bitirecek ise. Fakat zannediyorum Meclisinizin 
verdiği karar ve ısrar ettiği nokta, kendisinin 
bu işi halletmesidir. O halde encümenden çı-
kıp yine heyetinize gelecektir. Yine bu vaziyet 
hâsıl olacaktır. O halde burada yedi tane şiir 
vardır. Riyaset bunları ayrı ayrı reye vaz’ etsin, 
hangisi tarafınızdan mazhar-ı takdir olursa onu 
kabul edersiniz. (Doğru sesleri)

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. Müzakerenin kifayetini 
reye koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lüt-
fen el kaldırsın. Kabul edildi.

Kırşehir Mebusu Yahya Galib Bey’in bir 
takriri var.

Riyaset-i Celile’ye
Muhyiddin Bey’in inşad ettikleri marşın 

kürsüde taraflarından okunmasını teklif eyle-
rim.

12 Mart 337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal-

dırsın. (Kabul edilmedi efendim)
REİS — Efendim Muş Mebusu Abdulgani 

Bey’in bir takriri vardır.

Riyaset-i Celile’ye
İstiklal Marşı Maarif Vekâletince müsa-

bakaya vaz’ edilmiş ve intihabı yine Vekâlet-i 
mezbureye ait bulunmuş olduğundan ve Mec-
lis-i âli bir meclis-i edebî olmadığından intiha-
bının dahi Maarif Vekâletine ait olduğunu arz 
ve teklif eylerim.

12 Mart 337
Muş Mebusu

Abdulgani

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Kabul edilmedi efendim)

REİS — Efendim Saruhan Mebusu Avni 
Bey’in takriri var.

Riyaset-i Celile’ye
İstiklal Marşı vatanî bir parça olmakla be-

raber her halde şayan-ı teslimdir ki şiir, musiki, 
vatanî olması lazım gelen bu marşın tedkiki her 
halde bir ihtisas ve ehl-i hibre meselesidir. Bi-
naenaleyh, bu marşın tefrik ve kabulü için er-
bab-ı ihtisastan mürekkep bir encümene tevdii 
ve ba’dehu bestelenmesini teklif eylerim.

12 Mart 337 
Saruhan Mebusu 

Avni

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul edilmedi)

REİS — Şimdi efendim müzakerenin ki-
fayetine dair muhtelif takrirler var. Yahut her 
marşı heyet-i aliyyenizin reyine koyalım.

BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Bizim 
bir takririmiz vardır. Suad Bey’in de bir takriri 
var.

REİS — Meclis-i âli reyini ne suretle izhar 
ederse ondan sonra anlaşılacaktır.

Riyaset-i Celile’ye
Müzakerenin kifayetini ve Mehmed Âkif 

Bey’in İstiklal...
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...Marşı’nın kabulünü teklif ederim.
12 Mart 337 

Kastamonu Mebusu 
Doktor Suad

Riyaset’e
İstiklal Marşı’nın şubelerce teşkil edilecek 

bir encümen-i mahsus tarafından tedkik ve tas-
dik olunmasını teklif ederim.

12 Mart 337 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el-
lerini kaldırsın. (Reddolundu)

Riyaset-i Celile’ye
Şiirin besteye gelip gelmemesi meselesi 

vardır. Şuara ve bestekârlardan mürekkep bir 
encümen teşkilini teklif eylerim.

12 Mart 337 
Ertuğrul Mebusu 

Necib

REİS — Aynı mealde birçok takrirler var-
dır. Necib Bey’in takririni kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Reddedildi)

Riyaset-i Celile’ye
Bütün Meclis’in ve halkın takdiratını cel-

beden Mehmed Âkif Beyefendi’nin şiirinin 
tercihan kabulünü teklif ederim..

12 Mart 337 
Karesi Mebusu 

H. Basri

Riyaset-i Celile’ye
Müzakerenin kifayetiyle Mehmed Âkif 

Bey’in marşının kabul edilmesini teklif eyle-
rim.

12 Mart 337 
Ankara 

Şemseddin

Riyaset-i Celile’ye
İstiklal marşlarını matbu varakalarda he-

pimiz ayrı ayrı tedkik ettiğimiz için encümene 
havalesine lüzum yoktur. Mehmed Âkif Bey’e 

ait olanının millî marş olarak kabulünü teklif 
ederim.

12 Mart 337 
Burusa Mebusu 
Operatör Emin

Riyaset-i Celile’ye
Kâffe-i ervah-ı İslâm üzerinde kıraati he-

yecanlar tevlid edecek derecede icazkâr olan 
büyük İslam şairi Mehmed Âkif Bey’in marşı-
nın takdiren kabulünü teklif eylerim.

12 Mart 337 
Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya

Riyaset-i Celile’ye
Öteden beri İslâm’ın ruh-nevaz şairi Âkif 

Beyefendi’nin İstiklâl Marşı her vechile mü-
reccah ve Meclis-i âlinin ruh-ı maneviyesine 
evfak olmakla kabul edilmesini teklif ederim.

12 Mart 337 
Isparta Mebusu 

İbrahim

Riyaset-i Celile’ye
Mehmed Âkif Bey tarafından inşad edilen 

marşın kendi tarafından kürsüde kıraat edilme-
sini teklif eylerim.

12 Mart 337
Kırşehir Mebusu

Yahya Galib

REİS — Bu takrirlerin hepsi Mehmed 
Âkif Bey’in şiirinin kabulünü mutazammındır. 
(Reye sesleri) Müsaade buyurunuz, rica ede-
rim müsaade buyurunuz efendiler.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey 
müsaade buyurursanız Mehmed Âkif Bey’in 
marşının reye vaz’ından evvel bendeniz ufacık 
bir [şey] rica edeceğim. Tebdil edilmesi ihti-
mali vardır.

REİS — Müzakere bitmiştir efendim rica 
ederim.

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz 
bir şey arz edeceğim.
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REİS — Müzakere bitmiştir. Maarif Vekâ-
letinin teklifi vardır. Her marşı ayrı ayrı reye 
koyunuz diye teklif etmişlerdi. Her marşın ayrı 
ayrı reye vaz’ını kabul buyuranlar lütfen el kal-
dırsın. (Kabul edilmedi) O halde bu takrirleri 
reye koyacağız. Basri Bey’in takririni reye ko-
yuyorum (Basri Bey’in takriri tekrar okundu)

REİS — Basri Bey’in takririni kabul bu-
yuranlar lütfen el kaldırsın. (Kabul edildi efen-
dim. (Gürültüler ve red sadaları)

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis 
Bey! Mehmed Âkif Bey’in şiirinin aleyhinde 
bulunanlar da ellerini kaldırsın ki ona göre mu-
haliflerin miktarı anlaşılsın. (Muvafıktır, anla-
şılsın sadaları)

REİS — Bu takriri kabul edenler yani 
Mehmed Âkif Beyefendi tarafından yazılan 
marşın İstiklâl Marşı olmak üzere tanınması-
nı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyet-i 
azîme ile kabul edildi.

MÜFİD EFENDİ (Kırşehri) — Reis Bey 
yalnız bir şey arz edeceğim. Hamdullah Subhi 
Bey’in bu marşı bu kürsüden bir daha okuma-
sını rica ediyorum. (Gürültüler)

REFİK BEY (Konya) — Milletin ruhuna 
tercüman olan işbu İstiklâl Marşı’nın ayakta 
okunmasını teklif ediyorum.

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. 
Heyet-i muhtereme bu marşı kabul ettiğinden 
tabii resmî bir İstiklâl Marşı olarak tanınmıştır. 
Binaenaleyh ayakta dinlememiz icab eder. Bu-
yurunuz efendiler;

(Hamdullah Subhi Bey İstiklâl Marşını 
kürsüde okudu, âza-yı kiram kaimen sürekli 
alkışlar arasında dinlediler)

İstiklal Marşı
1
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

2
Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.. 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

3
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 
Hangi çılgın bana zincir uracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

4
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

5
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın.. 
Kim bilir belki yarın.. belki yarından da yakın.

6
Bastığın yerleri “toprak?” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun. İncitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

7
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda, fışkıracak, toprağı sıksan şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

8
Ruhumun senden İlâhi, şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
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9
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa taşım, 
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım,

10
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!. 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır; Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Mehmed Âkif
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2.5. 1 Kasım 1921 tarihli Genel Kurul tutanağı
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İkinci ictima senesi On dördüncü cilt

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Zabıt Ceridesi

Yüz üçüncü ictima

***

Birinci Celse

Reis: Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi
Kâtip: Ziya Hurşid Bey (Lazistan)

1 Teşrîn-i evvel 337 Salı
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REİS — Efendim! İstiklâl marşı bestesinin İstanbul’da bir heyet-i mütehassısa tarafından 
intihabına dair Maarif Vekâletinin tezkeresi vardır.

Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine

Burdur Mebus-ı Muhteremi Mehmed Âkif Beyefendi’nin Büyük Millet Meclisince Milli 
marş olmak üzere kabul edilen şiiri hakkında memleketin en mar’uf musiki üstadları tarafından 
tertip edilen besteler, vekâlet-i âciziye gönderilmiş ve bu bestelerin kabulüne tahsis edilmiş olan 
müddet de nihayete ermiş olduğundan besteler arasında en muvafık olanın intihabı İstanbul’da 
teşekkül edecek bir mütehassıs heyete havale edilmesi acizlerince muvafık görüldüğü cihetle bu 
cihetin Meclis-i Âlice mazharı tasvib olup olmadığının tayini hususunda delâlet-i fahimanelerini 
istirham ederim, efendim.

Maarif Vekili Hamdullah Subhi

Efendim, İstanbul’da bir heyet-i mütehassısa tarafından intihab edilmesine dair mezuniyet 
isteniyor. Tensib buyurursanız bunu Maarif Encümenine gönderelim.

BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey, musiki meselesi bir ihtisas meselesidir. Vekâlete intihab 
ettiğimiz zatın kendi salâhiyetinden istifade ederek münasip bir marş ve beste kabul etmesi hak-
kında Meclis tarafından bir salâhiyet verilmekten başka çare yoktur. Binaenaleyh bunu Maarif 
Encümenine veyahut diğer encümenlere göndermekte fayda yoktur. Her halde Maarif Vekâletine 
bu hususta salâhiyet vermeliyiz.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim! Tahattur edilirse buraya takdim etmiş olduğum 
bir takrir üzerine Maarif Vekâleti güftelerin intihabı hususunda her ne kadar bir salâhiyete mâlik 
ise de tasdik için buraya getirilsin denilmişti ve güftesi burada da tasdik olundu. Binaenaleyh; 
bestesinin de bu vechile tasdiki icab eder.

DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey! rica ederim! Her işimiz bitti de şimdi marşlara mı 
kaldık? Bunları bırakalım, beyhude vakitler geçiriyoruz. Bırakınız! Rica ederim bırakalım bu 
münakaşaları! Başka şeylere geçelim. Memleket kan ağlıyor. (Gürültüler)

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Onun kutsiyetini takdir edemeyen ağzını açmasın. (Gü-
rültüler) Zira burada Milli Marş üzerine bahsolunuyor. Milletin marşı mukaddestir. O mukadde-
sata karşı marşı takdir etmek lâzım. (Şiddetli gürültüler) Ona hürmet lazım. Ankara bütün işini 
yapacaktır. Bu yetim kendi göbeğini kendi eliyle kesti ve bugün sinn-i rüşde vasıl olmuştur. Bu 
marş İstanbul’a gidemez. Ankara herşeyi kendisi yapar. (Alkışlar)

VEHBİ BEY (Karesi) — Durak Bey biraderimiz hamiyet-şiarane beyanatta bulundular ama 
düşünmediler ki: Ey Gaziler Marşı bütün bir ordunun hayatını fedaya sevk etti. Binaenaleyh; 
Milli Marş olarak kabul edilecek marş ensalden ensale ilâ yevmi’l-kıyame devam edip gidecektir. 
Binaenaleyh; bunu doğrudan doğruya Maarif Vekâletine bırakmak doğru değil. Maarif Vekâleti 
salâhiyet almak istiyor. Biz o salâhiyeti verebiliriz. Maarif Vekâletinin salâhiyeti dâhilindedir, 
demek doğru değildir. Bu besteyi Maarif...
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...Vekâleti temyiz ve tefrik ettirebilir ve Meclise ondan sonra gelir ve 
kabul edilir.

REİS — Efendim! Maarif Vekâletinden gelen tezkerenin müzake-
resini kâfi görenler el kaldırsın! (Gürültüler)

DURAK BEY (Erzurum) — Müsaade buyurunuz efendim! Bende-
niz cevap vereceğim.

REİS — Efendim! Şimdi Maarif Vekâleti, bana mezuniyet verin, 
bu besteyi göndereyim, bir heyete tedkik ettirelim diyor. (“Red” sesleri) 
(Gürültüler) Efendim! Maarif Vekâletinin tezkeresini reyinize arz ede-
ceğim. Maarif Vekâletinin tezkeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın! 
Kabul edilmedi. O halde Ankara’da bir heyet-i musikiye tedkik edecek-
tir demektir. (“O da yok” sesleri) (“Red” sesleri)
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3. İstiklâl Marşının kabul edildiğine dair 108 numaralı karar
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İstiklâl Marşı Hakkında

Numara:
108

Mehmed Âkif Bey tarafından yazılan marşın İstiklâl Marşı olarak kabulüne karar verildi. 
12/3/1337

(Cilt: 9 - Sayfa: 92)
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4. Mustafa Kemal ve Heyet-i Umûmîye’nin kabul ettiği İstiklâl Marşı’nın tasdikli suretinin 
ek olarak gönderildiğine dair yazı
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Büyük Millet Meclisi
Başkitabeti

Zabıt Kalemi

Aded
37/79

Bihi Ankara
13/3/337

İcra Vekilleri Heyeti Riyaset-i Celilesine

Heyet-i umumiyece 12/3/37 tarihli altıncı ictimada ekseriyet-i azime ile kabul edilmiş istiklâl 
marşının suret-i musaddakası leffen irsal kılındı. Bestesi için muamele-i muktaziyenin ifası Maa-
rif Vekâletine yazılmıştır efendim.

Büyük Millet Meclisi Reis-i sânisi

Suretin rabtıyla teslim

Tahrirata
14/3/37

Vekiller Riyaseti
4/522

6/256
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5. İstiklâl Marşı’nın 12 Mart 1921’de Mecliste kabul edildiğinin tüm vekâletlere yazıldığını 
bildiren yazı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyet-i Riyaseti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Aded

Ankara
15/3/337

Bihi
Tezkere 6/256

Bilumum Vekâletlere

1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12/3/37 tarihli altıncı ictima-ı umumiyesinde ekseriyet-i 
azîme ile kabul edildiği ve bestesi için muamele-i muktaziyenin ifası Maarif Vekâlet-i Celilesi’ne 
yazıldığı Meclis-i müşarünileyha riyaset-i celilesinin 13/3/37 tarih ve Zabıt Kalemi 37/79 nu-
maralı tezkeresinde iş’ar buyrulan İstiklâl Marşın’ın suret-i musaddakası rabten irsal kılınmıştır 
efendim.

2- Bilumum vekâletlere yazılmıştır.

İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Müdafaa-i Milliye Vekili

İmza

Yazdım
15 minhu
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6. 12 Mart 1921 tarihinde TBMM Genel Kurulu’da kabul edilen İstiklâl Marşı metni
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İSTİKLÂL MARŞI
 1
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
 2
Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl..
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
 3
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın bana zincir uracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
 4
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
 5
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın.. 
Kim bilir belki yarın.. Belki yarından da yakın.
 6
Bastığın yerleri “toprak?” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun. İncitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
 7
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
 8
Ruhumun senden İlâhi, şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
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 9
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım,

 10
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!. 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır; Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

    Mehmed Âkif



264

7. İstiklâl Marşının şairine verilmesi takdir edilen ödülün Maarif Vekâletine verildiğine 
dair İcra Vekilleri Heyetinin kararnamesi
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50 Muamelesi ikmal edilmiştir. 917

Bihi

Kararname

İstiklal Marşının intihab ve kabul edilen güftesi için beş yüz lira ikramiyenin ve mezkûr 
marşın bestesinin de kabulünden sonra ikramiye olarak verilmesi tensip olunan beş yüz liranın 
Müdafaa-i Milliye Vekâletince Maarif Vekâletine i’tası İcra Vekilleri Heyeti’nin 29/5/37 tarihin-
deki ictimaında karargir olmuştur.

29 Mayıs 337

Hariciye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili Adliye Vekili Şer’iyye Vekili İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Müdafaa-i Milliye Vekili

İmza İmza İmza İmza İmza

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti Vekili Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekili İktisat Vekili
İmza İmza İmza

Nafia Vekili Maarif Vekili Maliye Vekili
İmza İmza İmza

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi

İmza
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8. İstiklâl Marşı için belirlenen 500 liralık ödülün Mehmet Âkif tarafından Daru’l-Mesaiye 
bağışlandığına dair Sebilü’r-Reşad’da yayımlanan yazı. 
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Sebilü’r-Reşad 472 sayılı 21 Mart 1337 (1921) tarihli dergiden alınmadır. (sayfa numarası 38)

İstiklal Marşı
Maarif Vekâletince müsâbakaya konulan (İstiklâl Marşı) için dâhilde ve hâriçte bütün şâir-

lerimize ilân sûretiyle müracaat edilmişti. Müsâbakada birinciliği ihrâz edecek zâta (500) lira 
mükâfât-ı nakdiye verilmesi de tekarrür etmişti.

Marşın mükâfat ile yazılmasına öteden beri taraftar olmayan başmuharririmiz İslâm şâir-i 
muhteremi Mehmed Âkif Beyefendi hazretleri kendisine vuku bulan müracaatlara karşı bu endî-
şe-i hamiyetini izhar etmiş ve nihâyet bu cihet o necip arzusuna muvâfık bir surette halledilmek 
şartıyla 468 numaralı nüshamızda münderiç marşı yazmış ve Vekâlet-i müşârünileyhâya takdim 
eylemişti.

Milletimizin ve bütün İslâm âleminin giriştiği istiklâl mücadelesini pek beliğ ve canlı bir 
surette tasvir ve terennüm eden muhterem üstadımız Mehmed Âkif Beyefendi’nin mezkûr marşı, 
diğer marşlarla birlikte Büyük Millet Meclisinin geçenki müzâkeresinde mevzu-i bahs olarak, 
ittifaka yakın bir ekseriyet-i azîme ile ve pek sürekli alkışlarla kabul edilmiş ve ba’de’l-kabul 
Maarif Vekil-i muhteremi Hamdullah Subhi Beyefendi tarafından Meclis kürsüsünde okunarak 
Meclis yine büyük bir takdir ve alkış tufanlarıyla dolmuştur.

İstiklâl Marşı için muhassas (500) lira Mehmed Âkif Beyefendi tarafından fakir çocuk ve 
kadınlara örgü öğretmek, bir maişet  temin etmek emel-i hayrperveriyle teşekkül etmek üzere 
olan (Dâru’l-Mesâî)ye teberru olunmuştur. Öteden beri hayatını içtimâî, dînî tekemmülâtımıza 
hasr ile bu vâdide millete lâyemût ve pek kıymetli şiirler, eserler ihda eylemiş olan müsârünileyh 
hakkında Büyük Millet Meclisinin gösterdiği takdîrât-ı kadir-şinâsâneye teşekkürler eder ve ayn-i 
ilâhî ile yakında tam bir halâs ve istiklâl zamanlarının hulûlünü temenni eyleriz.





III. BÖLÜM 

İstiklâl Marşının 
Bestelenmesi
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1. Maarif Vekâletinin Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde yayımladığı İstiklâl Marşının 
bestelenmesi ile ilgili ilan metni
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17 Mart 1921 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin ilanı

Maarif Vekâletinin Müsabakası

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyetinden:
Burdur Mebusu Şair-i Muhterem Mehmed Âkif Bey tarafından yazılıp Büyük Millet Mecli-

since kabul ve gazetelerle ilan edilen İstiklâl Marşı’nın bestesi Maârif Vekaletince müsabakaya 
konulmuştur. Notanın nihayet Mayıs gayesine kadar gönderilmesi ve kabul edilecek beste için beş 
yüz lira mükafaat-ı nakdiye verileceği ilan olunur.
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2. Bakanlar Kurulu’nun 19 Mayıs 1924’te kabul ettiği, İstiklâl Marşı’nın üç Avrupa 
konservatuvarı tarafından belirlenmesini öngören ve Mustafa Kemal ile Bakanlar Kurulu 

üyelerinin imzaladıkları kararname
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Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Aded: 535

Ankara

Bihi

Kararname

Devletçe kabul olunacak resmî marşın Türk bestekârlarınca yapılması şiddetle arzu edilmek-
te ise de şimdiye kadar bu hususta yapılan tecrübelerle bestekârlarımızın arasında müebbed bir 
hayata ve umumi bir kabule mazhar olabilecek kuvvet ve kudrete malik bir eserin vücuda getiril-
mesi imkânsızlığı tezahür etmiş ve marşın umumi bir müsabakaya arz edilmesi münasip görül-
müş olduğundan devletçe kabul edilecek marşın Avrupalıların ve Türk bestekârlarının iştirak ede-
ceği bir müsabaka neticesinde toplanacak eserlerin Paris, Viyana ve Napoli konservatuvarlarında 
sanat ve ilim kıymetleri nokta-i nazarından ayrı ayrı tedkik ve temyiz ettirilmesi ve bu suretle 
intihab edilecek üç eserin burada bir çok defalar müteaddid zevata ve cemiyetler âzâlarına dinlet-
tirilerek milli ruhumuz itibarıyla en munis ve muvafık olanın kabulü ve kabul edilecek bestenin 
sahibine münasip bir mükâfat-ı nakdiye ve bir Maarif Madalyası i’tası hakkında Maarif Vekâlet-i 
Celilesi’nin 6 Nisan sene 340 tarih ve 4905 numaralı tezkiresiyle vuku’ bulan teklifi İcra Vekil-
leri Heyeti’nin 19/5/340 tarihli ictimaında lede’t-tezekkür Vekâlet-i müşarunileyhanın mütalaası 
muvafık görülmüştür. 19/5/340

 Türkiye Reis-i Cumhuru
 Gazi
	 İmza

Maarif Vekili Maliye Vekili Dahiliye Vekili Adliye Vekili Müdafaa-i Milliye Vekili Başvekil	ve	Hariciye	Vekili

İmza İmza Bulunmadı İmza İmza İmza

	 Başvekil	ve	Hariciye	Vekili
	 İmza

Mübadele	İmar	ve	İskân	Vekili Sıhhiye	ve	Muavenet-i	İctimaiye	Vekili Ticaret	Vekili

Bulunmadı İmza İmza

Ziraat	Vekâleti	Vekili Nafia Vekili

İmza İmza
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3. İstiklâl Marşı’nın güfte ve bestesi için bin liranın itasına dair hazırlanan kararnamenin 
Milli Savunma, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderildiğine dair yazı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Aded
Tezkere

Karar:  917
Kayıt: 6/701

Ankara
29/5/337

Bihi

Müdafaa-i Milliye, Maliye, Maarif Vekâletlerine

1- İstiklâl marşının güfte ve bestesi için bin liranın i’tasına dair İcra Vekilleri Heyeti’nin 
29/5/37 tarihindeki ictimaında kabul edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celile-
si’nin tasvibine iktiran eden kararname suret-i musaddakası leffen irsal kılınmıştır efendim.

2- Müdafaa-i Milliye, Maliye, Maarif Vekâletlerine yazılmıştır.

Yazıldı
29/5/37
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4. İstiklâl Marşı’nın kabul edilen güftesi için beş yüz lira ikramiyenin bestesinin de 
kabulünden sonra Müdafaa-ı Milliye Vekâletince verilmesinin uygun bulunduğuna dair 

İcra Vekilleri Heyeti kararı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Aded
Kararname: 917

Ankara
29/5/337

Bihi

İstiklal Marşı’nın intihab ve kabul edilen güftesi için beş yüz liralık ikramiyenin ve mezkûr 
marşın bestesinin de kabulünden sonra ikramiye olarak verilmesi tensib olunur. Beş yüz liranın 
Müdafaa-i Milliye Vekâletince i’tası İcra Vekilleri Heyeti’nin 29/5/37 tarihindeki ictimaında ka-
rargir olmuştur.

29 Mayıs 337

İmza İmza İmza İmza

İmza İmza İmza İmza

Deftere kaydedilmiştir.
29 minhu

İmza
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5. Bohemya’dan Wilhelm Mukden adlı bir şahsın Millî Eğitim Bakanlığına İstiklâl Marşı 
müsabakasına katılmak istediğini bildiren dilekçesi
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Türkiye Cumhuriyeti
Umur-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi 
Aded: 13843/135

Bihi

Maarif Vekâlet-i Celilesine

Bohemya’da “ Bruks”da Hammer Şmithgas’a (...?) 10 numarada Wilhelm Mukden imzasıyla 
varid olan bir mektupta yeni bir milli marşın tertib ve tanzimi için bir müsabaka açıldığını gaze-
telerde okuduğundan ve bu müsabakaya iştirak etmek istediğinden bahisle bu hususa müteallik 
şerait ve mukarreratın bildirilmesi istirham edilmektedir. Mezkûr mektuba Vekâlet-i Celilelerince 
cevab i’tası icab ettiği takdirde keyfiyetin inbası mercu’dur efendim.

2 Temmuz sene 340
Hariciye Vekili namına

Müsteşar
İmza

Kayıt numarası 9570

Sahife numarası 84

H 628
2 Temmuz 340

Hars Müdüriyetine
2 minhu

Şimdilik hıfz
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7. M. Zati Bey’in İstiklâl marşı bestesi.
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8. Zeki Bey’in İstiklâl Marşı bestesi 
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9. Ali Rıfat Bey’in İstiklâl Marşı bestesi
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10. Ali Rıfat Bey’in diğer bir İstiklâl Marşı bestesi
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EKLER
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1. Mehmet Âkif’in gençlik fotoğrafı
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2. Mehmet Âkif’in eşi İsmet Hanım’ın fotoğrafı
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3. Mehmet Âkif’in kızları Suat Hanım ve Feride Hanım’ın fotoğrafları
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4. Mehmet Âkif ve oğulları Mehmet Emin Efendi ve Tahir Efendi’nin fotoğrafları
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5. Mehmet Âkif Bey’in kızı Suat Hanım’ın fotoğrafı
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6. Mehmet Âkif Bey’in eşi İsmet Hanım, oğlu Emin ve kızı Feride Hanım’ın fotoğrafları
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7. Burdur Mebusu Mehmet Âkif’in Meclis albümündeki fotoğrafı 



305

Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İSTİKLÂL MARŞI ve MEHMET ÂKİF ERSOY Belgeler

8. Mehmet Âkif Ankara’da milletvekili iken çekilmiş fotoğrafı
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9. Mehmet Âkif’in Hilvan’da (Mısır) çekilmiş fotoğrafı
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10. Mehmet Âkif’in fotoğrafı
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11. Mehmet Âkif’in evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafı
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12. Mehmet Âkif’in Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda hasta yatağında iken çekilmiş fotoğrafı
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13. Mehmet Âkif’in görev yaptığı Birinci Meclis salonu.
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14. Mehmet Âkif’in İstiklâl Marşını yazdığı mekân (Ankara’daki Tacettin Camii)
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15. Mehmet Âkif’in Hilvan’daki (Mısır’daki) evine ait fotoğraf
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16. Mehmet Âkif’in Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı.






