
 
 



 
 



 

 



 
 

Ön Söz 

Cihan Harplerinin gerek başlamalarında gerekse 
ceryanlarında o kadar usulsüz, ve vahşîce hareket- 
ler, gayri insanî muameleler belirmiş ve Milletlerarası 
münasebetlerde ahidlere, binlerce senelik geleneklere 
mugayir öyle tahavvüller görülmüş, öyle tecavüzler vu- 
kûbulmuştur ki, bunların mahiyetlerini ortaya koya- 
rak üzerlerine dünya dikkatini çekmek hayatî, mü- 
him bir iş sırasına geçmiştir. İşte bu kitabı onun için 
yazdım. 

[Geç dahi olsa] Harbin bile medenî bir nizamı ol- 
duğunu dünyaya bildirmek, beşeriyetin bu baş derdi, 
olan harbin de zararını azaltacak ve insanlığa bir pay 
bıraktıracak ilâhî hükümleri olduğunu dünyaya gös- 
termek için bunu neşrediyorum. Maksadım, dünyaya 
bir intibah ışığı tutmak, bilerek bilmiyerek yapılan 
fevkalâde fenalıkların intibahına   vesile bulmaktır. 

Allahın ve bütün müminlerin dünyaca istediği şey, 
harp ve harbi doğuran haksızlıkların dünyadan kalk- 
masıdır. Fakat harp; bir müddet daha tehdidini ya- 
şatacak ise, bari harbin medenî şekli herkesce bilin- 
meli ve harpte dahi insanların başı boş, pervasız ve 
keyfî hareket edemiyecekleri anlaşılmalı ve bu su- 
retle zararları tahdit edilerek harp; insânîleşmelidir. 
Zira bunun hakkında mukaddes hükümler vardır. İşte 
yazılarımda onlara istinadediyorum. 

Allah bütün dünyaya samimî bir intibah versin 
ve bütün insanları afetlerin her türlüsünden korusun 
Amin. 

Ömer Fevzi Mardin 
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A s k e r l i k  

Allah; yeryüzünde Hak ve adâletin teessüs ve be- 
kasını ister. Dinler de gaye; bunu tesis ve muhafazadır. 
Bunun idâme ve müdafaasına son   vasıta;   ordulardır. 

Bu mukaddes hakların korunması ve sulhun bekası 
içindir ki Askerlik bir mükellefiyettir. Ve mukaddes bir 
vazifedir. 

Ordular ki bir milletin maddî ve manevî bütün bir 
sermayesi ile vücut bulur. Böyle cihazlanır, ve bütün 
bir milletin yaşama ümitleri; bu sermayeye bağlanır, o 
orduların kuvvetini artırmak, kıymetini yükseltmek için 
ne yapılsa yerine ve değerinedir. 

Ordunun asıl kıymeti;   terbiyesîndedir. 
Hazar, sefer, muharebe terbiyesinde ! 
Bu terbiyenin istinadettiği iki temel vardır. 1) Ma- 

nevî, ve ahlâkî— 2) Bedenî ve maddî. Bu kitapta hedefi- 
miz bu terbiyelerin birincisidir. Askerin manevî kuvve- 
ti ile ahlâkda insanlığını, fikirde kültürünü ve vazife 
hislerini yükseltecek bir terbiyedir. 

Tâ ki asker; hem kendi milleti, hem dünya millet- 
leri tarafından medenî terbiyesine itimat edilen bir se- 
viyede bulunsun, hem de aldığı vazifeyi başarmak için 
bütün kuvvetini sadakatle sarfedecek bir gayret ve fe- 
ragatte olsun, savaştığına karşı hem cesaretini; ma- 
haretini, hem mertliğini ve muharip olmıyan kimselere 
karşı da, insanca terbiyesini, ve koruyucu hissini göster- 
sin, kendi memleketinde ise ailesi efradı içinde dolaşır 
gibi mûnis yaşasın, her bakımdan emniyet telkin etsin. 

Öyle bir asker ki; ölsün fakat bozulmasın. Ancak 
emirle yürüsün, emirle çekilsin ve dur! denilen yerde 
dursun, öl denilen yerde ölmeği, ölümlerin en şereflisi 
bilsin.    Onun    harpte   şahsî   hiç   bir   ihtirası,   hususî    mak- 
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sadı olmasın, lüzumsuz bir damla kan dökmesin, hakkı 
olmıyan hiç bir şeye el uzatmasın, arkasına dönüp bak- 
masın, kendi keyfine bir şey ziyan ve tahrip etmesin. 
Allahın mülkünde, Allahın önünde yürür gibi yürüsün. 
Mafevklerinin gözü dışında da böyle olsun. Her yerde 
milletinin insanlık şerefini taassupla muhafaza etsin. 
İşte askerlik bu kadar mühim ve bu kadar yüksektir. 
Ve manevî terbiye askere bu   derece   elzemdir. 

       Fasıl— 1 
          Dinde askerlik kültürü 
Allahın istediği: 

Din yoliyle Allah; herkesten ister ki: insan; fena- 
lıktan sakınsın, ve iyiliğe çalışsın, iyilik yapamazsa, 
hiç olmazsa fenalık yapmasın. 

Allahın bu istediklerini her insan kendi kabiliyeti- 
ne göre yapar, bunlar içinde öyle güzide insanlar, has 
kullar vardır ki hem fenalıktan çekinirler, bilerek 
fenalık yapmazlar. Hem de iyiliklerin icrasında feda- 
kârlıkların sonuna varırlar. Bu yolda canlarını, mallarını 
hiç bir şeylerini esirgemezler. Bunlar; Allahın askerle- 
ridir. İşte milletin askerleri de böyle olmak mecburiye- 
tindedir. Askerler vazifelerini hakkile ifa için terbiye, 
ve ahlâkta en yükseğe çıkmak, gayret ve fedakârlık 
hissinde son dereceyi bulmak ihtiyacındadırlar. Başka 
türlü ne Allaha, ve ne de millete askerliğin hakkı verile- 
mez. Ve o en şerefli sıfat kazanılamaz. 

İmdi insan tamamile ve mutlak surette iyileşme- 
dikçe, hakkile asker olamaz. Zira iyilik; hak ve ha- 
kikate bağlılıktır. Bağlılığın iktizası sadakattir. Sadaka- 
tin icabı fedâkârlıktır. Askerlik mukaddes bir vazifedir. 
Vazifeyi   emirler   tayin   eder.   Vazife;   mukaddes,   ve  emir- 
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ler; hak bilinmedikçe onlar seve seve yapılmaz. Feda- 
kârlığın sonuna varılmaz.   Fedakârlığın   son   derecesini 
askere yaptıracak   kuvvet; askerin    manevî    varlığıdır. 
Manevî kuvvet işte bu kuvvettir. Fakat bu kuvvet bil- 
gi ile duyulur.                           . 
      Bilgi: 

Evvelâ Allah; bilinmeli ki ona güvenilsin. Allah ne 
derece yakından bilinirse ona o derece güvenilir. O; 
hakkile bilinmeli ki ona tam güven hasıl olabilsin. Ona 
tam güven hasıl olmalı ki ona tam teslimiyet hasıl olsun. 
Tâ ki, hayat endişeleri kalmasın. Her hareket, her aki- 
bet acı da olsa mukadder bilinsin. Her hizmet; mukad- 
des bir mahiyet iktisap etsin. Her emek; zevk ile dolu 
bir sevap kazancı olsun. Ve tâ ki onbaşının emri ilâhî 
bir tebliğ kuvvetini bulsun. Her emir bir nimet, her hiz- 
met; bir ganimet fırsatı olsun, böylece onbaşının emri; 
Allahın iradesiyle ve onbaşının rızası hakkın rızası ile 
birleşsin. 

Bu bilgi iledir ki onbaşı emrini tartarak verir, yal- 
nız maddî değil manevî   mes'uliyetini de hesaplar. Ve 
emri alan askerde emri mukaddes ve cana minnet bi- 
lir. Bu inan ve güven dolayisile din terbiyesi, din kül- 
türü; herkese lâzım, fakat  herkesten  daha kuvvetli, 
daha mecburî daha zarurî olarak askere   lâzımdır.   Ve 
bu terbiyeyi her asker için en yüksek bir dereceye çı- 
karmak ve hepsini bir seviyede birleştirmek   zarurîdir. 
Tâ ki bir emirle koca bir ordunun her askeri; bir tek 
vücud   gibi   ayni   gayretle, ayni   kuvvetle    hareket    ve 
harp etsin.  Ve muharip olmıyanlara  karşı ayni terbiye 
ve insanlık hislerini muhafaza etsin. Hiç  bir hadise 
veya kuvvet karşısında bozguna [panik] e uğramasın. 
Her yerde, her halde   ayni kıymeti    muhafaza    etsin. 
Ayni fedakârlığa tahammülü, sebatı, sadakati   göstere- 
bilsin.    Onun    manevî   varlığı;    hiç    bir    ateş    karşısında 
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erimesin. Hiç bir zor onu yıpratmasın,   hiç bir mahru- 
miyet askerin yüreğindeki o varlığı   zayıflatmasın. 

İmdi: Din terbiyesi vermek; askeri iç kuvvetile 
doldurmak demektir. Vazifeyi, Allahın emrettiği esas 
vazifelere bağlamak; o vazifelere en yüksek kıymeti 
temin etmek demektir. Askerin yüreğini Allaha bağla- 
mak; kalbinde sonsuz bir kuvvete yol açmak, onu son- 
suz bir varlığa yaslamak demektir. 

    Manevî kültür 
           — 1 — 

« Manevî kültürde gaye » 

Askerlikte manevî kültürde gaye; hizmeti Allaha 
irca ederek mukaddes hale koymak, emirlere kudsiyet 
vererek Allahın iradesine bağlamaktır. Ancak bu tesir- 
ledir ki insan; manevî hayatta kuvvet bulur ve asker- 
lik hizmetini ibadetten bir safha bilir. Ve insanlığın yüksek 
hislerinde en yüksek bir mertebeye, feragatle yükselir. 
Hissinden gurur duyar, fedakârlığından zevk, emeğin- 
den, yorgunluğundan haz alır. 

— 2 — 
« Manevî ve meslekî terbiye » 

Manevî    terbiye;    hedef  tuttuğu   mukaddes gayeye 
göre  insanda  meslekî  bir (ideal) vücude getirir. Böylece 
mefkûresine  bağladığı  adamı;  o  mesleğe mal eder. Hat- 
'ta,  en  hafif  bir insanı; mefkûre   gayreti ile en kuvvetli, 
metin,   cesur,   fedakâr  hale  ve  en serkeşini   mutî hale 
koyar. 

Artık öylesinin derûnî zevkine hiç bir fanî zevk 
çıkışamaz, onun fazilet ışığını hiç bir rüzgâr söndüre- 
mez.    Zira   onun   kale   gibi   kalbini   hiç  bir  silâh   fethede- 
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mez. Onun ideal gayretine hiç bir şey üst çıkamaz. 
İmdi bir ordunun sağlamlığı, manevî terbiyesile müte- 
nasiptir. 

— 3 — 

« Türk Ordusunda kültür » 

Türk ordusu tarihte manevî kuvvetile şöhretlidir. 
Bu şöhret yalnız cesaretine fedakârlığına değil, fazilet 
ruhuna, insanlık hislerine dayanır. Türk askerinin bu 
faziletli din terbiyesine dayanır. 

Zira yalnız onun kitabındadır ki hem harbe [kayıt 
ve şart altında] izin vardır. Hem de harbin kayıt ve 
şartları vardır. 

Onun için o; kanı akarken bile düşman yaralısına 
yardıma çalışır ve ekmeğini, suyunu; eline esir düşen ile 
bölüşür. 

Manevî mertebeler 
Harpte ölen Türk; en yüksek bir mertebeye erdi- 

ğine kanidir.   Harpten  sağ  dönen  de  öyle. Harpte ölen 

Şehit  olur. Vazifesini  ifa  eden  bir asker;   amirine   nasıl 
doğrulur.   Vazifem  bitti  derse;   şahadet  anında  kültürlü 
Türk  askeri  de  Allaha   böyle  yapmış olur. Bir misalini 
dercediyorum. 

Vak'a : 

Birinci Cihan Harbinde İstanbuldan Irak cephesine 
sevkedilen kıtaat meyanında bir alayın yaveri, sonra harpte 
bir bölüğün kumandanı bulunan Muzaffer bey; boğazın- 
dan bir şarapnel parçasile yaralanır. Allahına doğrulup 
hayatı ile vazifesinin sona erdiğini ve kabûlini dilemek 
ister, bakar ki   konuşamıyor. 

O, anda kıbleye doğrulmak için ciheti de tayin ede- 
miyor.   Hemen   cebinden    bir    kâğıt   çıkarır,  bu   kâğıt   bir 
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mektup zarfıdır, [bu belki de yeni evli ve bir kaç aylık 
hamile bıraktığı hareminden gelmiş bir mektubun zar- 
fıdır] Kurşun kalemle hemen (kıble ne taraftadır) diye 
yazar, ve yanındaki askere gösterir. Kıbleyi öğrenince 
o cihete doğrulur, kelimei şehadeti yazar [«Tercemesi: 
Allahtan başka Allah olmadığına ve Muhammedin onun 
kulu ve Resûlü olduğuna şahadet ederim.» den ibaret 
olan arapça ibareyi yazar] ondan sonra gözünü bölü- 
ğüne çevirir ve (bölük intikamımı alsın) diye son emrini 
yazar ve bu ibarenin altına imzasını koyar. Bu emri 
bir daha tekrar edip yazar ve yine imzasını koyar fa- 
kat dermanı azaldığından yazı çok zayıf yazılmış olur. 
Muzaffer bey bir üçüncü defa daha emri tekrardan 
kendini alamaz. Lâkin o anda ruhunu Allahına teslim 
eder, bu üçüncü emre imzasını koyamaz. [1] 

 
[1] 

Şehit Mehmet Muzaffer bey 

18 inci Kolordu, 51 inci Fırka, 9 uncu Alay ya- 
veri olarak birinci Cihan Harbinde Irak cephesine 
giden Mülâzımıevvel Mehmet Muzaffer bey; Alayının 
9 uncu bölüğüne kumanda ederek iştirak ettiği Fel- 
lâhiyye muharebesinde 27 Mart 332 tarihinde boğa- 
zından aldığı ağır bir yara il şehit olmuştur. 

 
Yukarıdaki malûmatı; birinci Cihan Harbinde al- 

tıncı Irak cephesi ordusu kumandanlığında bulunan 
General Halilin orduya sureti mahsusada yaydığı bir 
günlük emrin baş tarafından aynen    naklediyorum. 

Bu emrin alt tarafı; şehit Muzaffer beyin son 
anlarındaki   bu   ideal  halini  takdir  ve   tarife     hasredil- 
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[1] nci haşiyenin devamı 

miştir; ve bu şaheser, vak'anın kıymeti hakkiyle 
izah edilebilmek için ordu emrinde buna lâakal otuz 
satır tahsis edilmiştir. 

Hakikaten Muzaffer beyin Allahına ve bölüğüne 
olan bağlılığının ve şahsî feragatinin son anındaki filî 
tezahürleri o derece mükemmeldir ki, o ideal ve emel- 
de bulunan her asker için bu; bu derece mükemmel 
meydana çıkmayabilir. İmdi Muzaffer bey muhteremi- 
miz; Türk askerlerinin yüksek his ve alâkalarının şah- 
sında ifadesini bulduğu bir zabıt veya müşahhas bir ifa- 
desi olmuştur. 
*      Kendi müşahedem : 

Şehit Muzaffer beyin son anında kullandığı elinin 
kanlarila boyalı o zarfı ve her cümlede, her kelime- 
de gittikçe zayıflayan ve nihayet nefesi ile beraber 
tükenen el yazısını bizzat gördüm. Bağdatta General 
Halilin karargâhında onun hususî salonu ortasındaki 
masanın üstünde bir çerçevede yaslanmış gördüm. Ve 
onun mahiyetini yine General Halilin izahatından öğ- 
rendim. 

Yakînen bildiklerim, 
1 — Bu mübarek zarfın    Bağdatta    fotoğrafı çe- 

kildi.  [Nitekim bir kopyasını aldım    ve    şimdi    onun 
kılışesini yaptırarak inşaallah bu kitaba dercediyorum.] 

2 — Zarfın aslı ile bu zarf hakkında yazılmış 
olan hususî ordu emrinin sureti; bir resmi tahrirat ile 
İstanbula umumi karargâha gönderildi. 

3 — Bu emanetleri İstanbula götürmeğe [izinli 
olarak İstanbula hareket eden] marûf muharrir mer- 
hum  Ahmet    Rasim  beyin    oğlu     ihtiyat     zabitlerinden 
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[1] nci haşiyenin devamı 

[zannedersem teğmen] rütbesinde [ismini  bilmediğim] 
bir zat memur edildi. 

4 — Harpten sonra İstanbula avdetimde bu zarf 
ile şehit Muzaffer beyin buldurulmuş olan fotoğrafı 
ve altıncı ordu kumandanlığının keyfiyet hakkındaki 
orduya tamim edilmiş yazıları, büyük bir kâğıt üze- 
rinde toplanarak tabedilmiş olduğunu ve nüshaları di- 
ğer ordularla, askeri mekteplere ve müesseselere 
[gözönlerine tâlik edilmek üzere] dağıtıldığını öğren- 
dim. Ve böyle bir nüshayı da mektebi Harbiyenin bir 
dershanesinde muallim kürsüsü cephesinde duvara 
çerçeveli asılmış gördüm 

Sonra askerî mecmuada ve diğer harp mecmua- 
sında da basıldığını işittim. 

5 — Fakat maalesef zarfın aslını; muhafaza edil- 
mek üzere gönderdiği yerde yani İstanbul Askerî 
Müzesinde bulamadım. Halâ da nerede olduğunu bil- 
miyorum. 

 
Bir temenni. 

Bu zarfın tam şekli kan lekeleri   ile    yazıları   ile 
kabartma halinde bir taş veya madenî bir levha üze- 
rine hakkedilerek hiç olmazsa Harbiye mektebimizin 
bir ortalık yerine dikilmesi çok    arzuya    şayandır . 

Zira bu levha; birkaç satırda en güzel, en canlı 
ifadesini bulmuş koca bir kitap en kuvyetli bir ter- 
biye kitabı yerindedir. Ve bu; bir zabitimiz tarafın- 
dan başarılmış ve bırakılmış [en güç bir imtihanın] 
şeref vesikası, beraet ve şehadetnamesidir ki onun 
mirascısı, ordumuzdur. Ve yeri; mukaddes ocağımız- 
dır. 
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« Bir Türk Zabitinin Şehadet anı » 

« Bir Türk zabitinin şehadeti anında kıbleyi sormak, 
(Kelimei şahadeti)    yazmak, ve    intikamı    alınmasını 

 

No. 1:
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Şehit Muzaffer Beyin Örnek Mirası 

bölüğüne emretmek üzere yazdıklarını ihtiva eden kanlı 
zarfın üst ve alt yüzleri.  

 

No. 2 :
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Fasıl - 2 

* 

Harp 

Dünyada ilk harp; Hazreti Âdemin iki oğlundan, 
birinin diğerini çekememesi ile, çekemeyenin diğerini 
zulmen öldürmesi ile başladı. 

Boğuşma 

Dinden evvelki harpler, hayvanca birer boğuşma 
idi. Sebepleri de tarzları da ve neticeleri de hayvanca 
idi. Şöyle ki kuvvetli olan kuvvetsizi yemek için veya- 
hut başkasının yiyeceklerini elinden almak için, veya- 
hut yuvasını işgal için, dişisine el koymak için bir teca- 
vüz neticesi, veya bunlara bir müdafaa zarureti ile vu- 
kubulurdu. Putperestlik devrinde harbin ceryanı insanî 
kaidelere tâbi değildi. 

Neticede her şey ; galip gelenin olurdu. Mağlûbun 
her varlığı yok olurdu. Mal yağmaya uğrar, geçim men- 
baları zabtedilir, ve kadın erkek, çoluk çocuk esir edi- 
lirdi. Buradaki esaretin manası galiplere, kulluk kölelik 
idi. Esirler; kayıtsız şartsız, müddetsiz galiplerin malı 
olurdu. Bunların hayatı, mematı galiplerin keyfine tâbi; 
olurdu. 

«Beynelmilel münasebette din» 

Bu boğuşmaları önleyen, tecavüzü men eden, harbin 
zarurî tarzını tayin eden, ye ceryanını insanî hükümler- 
le inzibat altına alan ve sonunun mutlaka hak ve ada- 
lete uygun   bir neticeye   bağlanmasını isteyen ; din ol- 
muştur. 
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“ Din ve harp hükümleri „ 

Boğuşan dünyayı insanlığa çağıran din; ferdî ve iç- 
timaî insanlık haklarını ve milletler arası hakları tayin 
etmiş, mes'uliyetler ve mükellefiyetler vazetmiş ve bu 
suretle: 

1 — Harbi ancak müdafaaya hasretmiştir. 
Yani : 
Bir zümrenin hürriyet ve istiklâl haklarına tecavüz 

edene karşı bu hakları korumak için harbe izin vermiştir. 
2 — Harbin tarzını insânileştirmiştir. 
Yani: 
[Gayenin insan öldürmek değil tasallutu def etmek] 

olduğunu talim etmiştir. Onun için yaralanıp düşene tek- 
rar silâh kullanmağı   men   etmiştir. Yaralının ve esirin 
himayesini, bakımını, tedavisini emretmiştir, 

3 —Tecavüz eden tasalluttan vazgeçip sulh isterse 
derhal sulha yanaşmağı emretmiş ve ondan sonra bir 
damla kan dökülmesini menetmiştir. 

4 — Sulh şartlarının âdilâne tanzimini emretmiştir. 
Yani: 
Galip, mağlûp her iki tarafın sulhten sonra meşru 

hayat haklarının mahfuz kalmasını istemiştir. 

Öyle ki: 
Mâğlûp taraf, galibin hükmü altına geçmiyecek, in- 

sanlık haklarından mahrum edilmeyecek. İnsan insana 
kul köle olmıyacak,bir millet geçim menbaiarından, in- 
kişaf imkânlarından mahrum bırakılmıyacak, hiç bir 
zümre, vicdan ve hayat hürriyeti şartlarına mugayır hü- 
kümler kabulüne zorlanmayacak veya herhangi bir ve- 
sile ile haklarında böyle hükümler tatbik edilmiyecek, mağ- 
lûp   dahi   olsa  yine   hür   ve   insanlık   haklarına   malik  ola- 



— 16 — 

rak, insan gibi yaşayacak, şu kadar ki mütecaviz taraftan 
yaptığı hasar ve ziyanı ödemesi istenebilecek, yani, te- 
câvüz eden; tazminat verecek ve bir daha haksızlık yap- 
mayacağına dair söz vererek ahit bağlayacak, ve buna 
Allahı şahit tutacak. 

 
5   — Din; insanları; verdiği söze, bağladığı ahde ri- 

ayetle mükellef kılmıştır. 
Ve bu esasa mebnidir ki ahde, söze riayetsizlik fert- 

ler için de milletler için de hayasızlık sayılmıştır.   [2] 
 

[2] 

(8 — Enfal — 60(58)) : «Eğer    aranızda ahtolan bir 
kavimden ahdı bozarak hıyanet korkusu olursa onla- 
ra birdenbire hücum etmeyip aradaki ahdin fesholun- 
duğunu evvelce haber ver. Bunu   bilmekte müsavi o- 
lasınız.  Allah  hıyanet edenleri sevmez. »      

Diğeri : 
(8 — Enfal — 64(62)): «Eğer onlar    sana hiyle   edip 

aldatmak müradederlerse sana   Allah   kâfidir.» 
 

Diğeri: 
(9 — Tövbe — 5(4)): «Ancak müşriklerden aranız- 

da ahdolup da sonra ahidlerindn bir şey noksan et- 
mediler ve düşmanlarınızdan birine sizin aleyhinize 
olarak müzaheret etmedilerse onlarla olan ahdinizi 
müddetinin hitamına kadar tamâma erdiriniz. Allah û 
taalâ ahdi bozmaktan sakınanları sever. » 

Harp takvâsı 
 Esîrler: 
 (9 — Tövbe — 6(5)):   «Eğer   [esir  düşen    müşrik- 
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Dinlerde ilk harp izni 
Allahın ilk harp izni evvelâ Filistin putperestlerini 

tenkil için Musevîlere ve sonra Mekke putperestlerinin 
taarruzuna karşı kendilerini müdafaa için Muhammedî- 
lere geldi. 

Musevîlik ve harp 

Musevîlik devrinde Allahın Dini; beşeriyetin ilk din ka- 
bul eden azlık bir kısmına hitap etmişti. Mısırda zulüm al- 
tında inleyen, insanlık hakkından mahrum bu azlık kavim 
[Îbrânîler]; Firavunun hükmünden kurtarılıp evvelâ çöle 
getirildi. Fakat onlar bir geçinecek toprağa muhtaçtı. Al- 
lah onları Kenan, iline yerleştirecekti. Çölde ziraat imkânı 
yoktu. Allah onları kırk sene çölde mucizelerile yaşattı. Gök- 
ten yağdırdığı kudret helvası ile bıldırcın sürülerile bes- 
ledi. İşte bu kavim Allahın vaadettiği kenan iline girip 
yerleşmek için harp etmeğe mecbur idi. 

 
(2) nci haşiyenin devamı                                                   . 

ter] şirk ve küfürden    tövbe   ile namazı kılar  ve ze- 
kâtı verirlerse yollarını açınız, salıveriniz [esaretten 
tahliye ve serbest kılınız ] Allah tövbe edenleri mağ- 
firet eder. Rahimdir.                                                         .               
        İltica: 
         (9 — Tövbe — 7(6)): «Eğer müşriklerden biri   gelip 
senden aman diler ve himayeni isterse, ona himayeni 
ve amanını  ver. Belki bu  sayede  Allahın  kelâmını 
işitir. Sonra onu kendi olduğu yere  gönder, çünkü 
onlar bilmez bir kavimdirler. » 

Müsamaha : 
(4 — Nisâ — 92(94)): «Ey müminler, siz, Allah yolunda 

gazâ   ve   cihad   için   yola   çıktığınızda,    Müslümanı    kâ- 
F: 2 
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Harbetmet için teşkilâtlanmak, tertiplenmek, ve ter- 
biye görerek gerek ferden ve gerek müçtemian manevî 
ve maddî bir kuvvet sahibi olmak lâzımdı, Yalnız harp 
etmek için değil; medenî bir cemiyet kurmak ve bu 
cemiyeti insanlık haklarına sahip olarak; hür ve müste- 
kil yaşatmak ve bu haklarını korutmak için de böyle 
ve sağlam bir temel vücude getirmek lâzımdı. Ve zaten 
Cenabıhakkın Mûsevileri Mısırdan çıkarması; onları yal- 
nız istibdattan kurtarmak için değil, ilk dinî cemiyeti 
kurmak için ve böylece onlarla insanları istibdat 
edemiyecek ve istibdada karşı koyabilecek bir ör- 
nek cemiyet teşkil etmek ve onu dünyaya imtisal nu- 
munesi kılmak içindi de. 

Bu hikmetlerle çöle naklettiği Mûsevileri   Allah teş- 
kilâtlandırdı.   Bugünkü    ordu    nizamlarının   esasını   teşkil 

 
(2) nci haşiyenin devamı                                                      . 

firden [putperesten] temyiz için [farketmek için] dik- 
katle araştırınız ve size selâm verene,  dünyanın  mal 
ve metaını talebederek, sen    müslüman    değilsin de- 
meyiniz .  Allah û-taâlâ indinde çok ganimetler vardır. 
Sizde evvelce böyle idiniz. » 

Ganimet: 
(8 — Enfal — 42(41)): «Elinize geçen bütün ganimet- 

lerden beşte biri Allah ve Resulüne ve onun akrabâ- 
sına ve yetimlere ve fakirlere, yolculara [gariplere] 
ait olduğunu bilin. » 

Diğeri: 
(8 — Enfal — 68(67)): « Nebi için esirlerden fid- 

ye [Fediyei Necat — Hürriyet bedeli] almak yok- 
tur. » 

Diğeri: 
(8 — Enfâl — 69(68)) : "Eğer [ictihat hatalarının af 

olunacağı] levhi mahfuzda yazılmış olmaya idi aldı- 
ğınız [mü'minlerin aldığı] fidye sebebile size büyük 
azap olurdu.,, 
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eden kademeli cüzlere ayırdı. Her cüzün başına liya- 
katli birer irtibat memuru koydurdu. Allahtan Peygam- 
bere gelen emirler; yukarıdan aşağıya bu irtibat me- 
murları vasıtasile tebliğ olunur ve ihtiyaçlar, dilekler 
ve olan bitenler aşağıdan yukarıya yine bu vasıtalarla 
bildirilirdi ve bunlar hakkında Elli başı, Yüzbaşı, Bin- 
başı gibi tabirler kullanıldığı, cüz'ütamlara sancaklar 
verildiği: müçtemî hareketler için boru kullanıldığı Tev- 
ratı şerifte müserrahtır. 

Bu müşterek iş taksimatından maida bir de bu ce- 
miyetin manevî bünyesini yenileştirmek, sağlamlaştır- 
mak lâzımdı. Temiz, kültürlü yeni bir nesil yetiştirmek 
için de Mısırdan bozulmuş çıkan eski nesli değiştirmek 
ve bunların hepsi için vakit lâzımdı. İşte bu vakit hep 
bu işler için kırk senede doldu. Üç büyük zat müstes- 
na Mısırdan çıkan neslin hepsi tabiî ömürlerini çölde 
bitirerek öldüler, yeni nesilde olgun bir seviye ile ol- 
gun bir yaşa erdi ve o vakit Ken'an ilinin putperest- 
lerden tasfiyesi için Allah Beni İsraile harbe emir verdi 

Museviler; Allahın emrine müstenit bu fütuhat har- 
bini Allahın emri mahsusu veçhile yaptılar. Bu harp ; 
nevi hususiyetine münhasır, bir kereye, ve o defaya 
mahsûs müstesna mahiyette idi. Yani maksadı itibarile, 
hareket, icra ve muamele tarzları kendine mahsustu. 
[Tevratı şerifte bu hususa dair mufassal izahat ve tefer- 
ruat vardır. ] İmdi: 

Bu; harp Allahın sırf buna mahsus emirlerile ve 
bütün teferruatını tayin eden hususî şartlarile ceryan et- 
tiğinden bu seferki harbi örnek alarak o mahiyette ve 
o şiddette harbe kalkışmak kimsenin hakkı değildir. Ne 
Müsevîlere, ne Hıristiyânlara ne de başkalarına caiz 
değildir. Mahiyet itibariyle bu harp; bir bataklığın su- 
yunu   kurutmak   veya  bir   çalılığı   imha    ederek   orayı    zi- 
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raate kabil faydalı bir hale getirmek maksadile yapılan 
ameliye gibi Allaha iman eden yersiz, yurtsuz bir kav- 
me yer yüzünde, putperestler arasında bir yaşayacak 
yer açmak için icra edilmiştir ki böyle bir zaruretin bir 
daha hasıl olacağına mantıkî imkân yoktur. 

« Hıristiyanlık ve  harp » 

Hıristiyanların mukaddes kitabı şer'î ahkâm kitabı 
değil, ahlâk kitabıdır. Hıristiyanlar şeriatta Musevî hü- 
kümlerine tâbidirler. Binaenaleyh Hıristiyanların kitabın- 
da ne harp vardır, ne de harbe ait hükümler. İncil şe- 
rif; sırf sulh hayatını hedef tutan, birliği, beraberliği 
bütün dünyaya teşmil eden ve böyle bir dünya cemiyeti- 
ni nizamlayan ahlâk prensiplerini, insanlık rabıtalarını 
talim eder. 

Fasıl —   3 
“ İslâmiyet devri „ 

Allah; Muhammedîlik devrinde bütün dünyaya mü- 
dafaa harbine izin verdi, ve müdafaa edilecek olan bu 
meşru haklar [insanlık hakları] hakkında hükümler koy- 
du. Bu suretle de Milletler arası harp ve sulh hüküm- 
leri ve orduların hazar ve sefer ve harp hükümleri ta- 
ayyün etti. Yani bu hükümler dünyaya bildirilmiş oldu. Zi- 
ra bu Din; ehli kitabın sonuncu Dini idi. İşte (2) nci ha- 
şiyede görülen hükümler bu maksatla emrolunmuştu. 

“ Harbin mahiyeti „ 

Harp ; öldürücü bir şey olduğundan dolayı Allah in- 
dinde makbul değil, ancak insan hakkını müdafaa ede- 
cek başka bir çare kalmadığı zaman bu bir zaruret ve 
caiz oluyor. 
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Netekim böyle bir zaruret olmadığı halde bir adam 
öldürmek bütün insanları öldürmek kadar fena bir şey- 
dir. İşte müeyyidesi:  

Kuranı kerimden : 
(5 — Maide — 35(32)) : «Kısas veya arzda fesat çıkar- 

mak sebebi olmıyarak bir nefesi katleden ; sanki bütün 
insanları katletmiştir. Bir insanı ihya eden de sanki bü- 
tün insanları ihya etmiştir. » 

“ İslâmiyette harp izni „ 

Harbe izin veren âyeti kerime şudur: Ve neden do- 
layı harbe izin verildiği de ayni ayette görülür. 

Kuranı kerimden: 
(22 — Hac — 39) : «zulum görmeleri sebebile mu- 

katele edenlere müşriklerle [Mekke putperestlerile] kı- 
tale [harbe] izin verildi. Muhakkak Allah; onlara yar- 
dım etmeğe [nusret vermeğe] kadirdir. » 

Yukarıdaki ayeti kerime ve harp izninin sebebini 
izah eden diğer ayetler de şunlardır: 

(22 — Hac — 40) : «o zülüm görenler; Rabbımız 
[put değil] Allahtır dedikleri için haksız olarak memle- 
ketlerinden [Mekkeden] çıkarıldılar. [İşte onlara ve bu 
gibi haksızlıklara, zulme uğrayacaklara harbe izin verildi] 
Eğer [Allah] insanların bazını bazı ile def [ve ber taraf] 
etmemiş olsaydı. Savmaalar [ibadet için ihtiyar edilen 
yerler] kiliseler, havralar, ve onlar da Allahın ismi çok 
çok zikredilen camiler yıkılırlardı. » 

Diğeri: 
(2 — Bakara — 114): «Allahın mescidlerini onlar da 

ismi şerifinin zikrolunmasından men eden ve harab olma- 
larına sa'yeden kimseden daha zalim kim vardır. » 
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       Diğeri: 
(2 — Bakara — 115(114)) : «onlara dünyada zillet ve ha- 

karet, ve ahrette büyük azap vardır. » 
Diğeri: 
(22 — Hac - 25) : Mescidi Harâm'dan [Kâbeden] 

insanları men edenlere [azab vardır.] (3) 
 

[3] 
İznin sebebi 

İzni icabettiren sebep hakkında tarihî mualûmat: 
Malûmdur ki: 
Müslümanlık; Mekkede zuhur etti. Mekkeliler put- 

peresttiler. Putperestliğe aykırı bir dinin zuhur etmesi 
onları kızdırdı ve Müslümanlara saldırttı. Müslüman- 
lar azlıktı. Tecavüze, tazyike uğradı. Müslümanlara 
işkence yapıldı. Müslümanlar Mekkede yaşayamaya- 
caklarını anladılar ve gizlice Mekkeden uzaklaşmağa 
başladılar. Bir kısmı Habeşistana kadar muhacir oldu. 
Büyük bir kısmı Medineye misafir oldu. Fakat Mekke 
putperestleri dinlerini değiştiren Müslümanlara Medi- 
nede de tutunmak imkânı vermek istemediler, Müslü- 
manları ve Müslümanlığı yok etmeğe karar verdiler 
ve Medineye karşı hareketlere geçtiler. 

İşte; müslümanlarda harp; putperestlerin bu niyet 
ve hazırlığı neticesi başladı ve Peygamber efendimi- 
zin zamanında bu yolda devam etti. 

Fakat: 
Müslümanlar; haklarını müdafaa için kendi azlık- 

larına ve putperestlerin çokluklarına bakmadılar. Şe- 
refsiz yaşamağı ölüme tercih ettiler. Hürriyetlerini ve 
varlıklarını harpler ederek müdafaa ettiler. Öyle bir 
azmile ki çokluğa karşı azlıkla galip çıktılar. Çünki 
Allah haklı tarafa yardım etti. Ve bu Dinin bakasını 
murad etmişti. 
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«Harbin meşrû' yolu» 
«ve meşrû haddi» 

Meşrû' harplerin mahiyeti : 
Kuranı kerimden : 
(2 — Bakara — 190) : "Sizinle mukatele edenlerle 

Allah yolunda mukatele ediniz, ve taaddi etmeyiniz. Zi- 
ra Allah taaddî ve tecavüz edenleri sevmez. » 

Diğeri: 
(2 — Bakara — 193) : «Ortada fitne kalmayıp din 

Allahın oluncaya kadar [yani hak ve adalet yerini bu- 
luncaya kadar] onlarla mukatele ediniz. Eğer fitneye ni- 
hayet verirlerse taaddî yoktur. » 

Diğeri: 
(2 — Bakara 194) : «Ve Allaha ittika edip sakının 

[yani hadden aşırı gitmeyin] biliniz ki Cenabı Hak ittika 
edenlerle beraberdir.»         

İnkardaki âyet kerimlerde iki esas şart meydana 
geliyor. 

1 — Harbin Allah yolunda vukuu şartı 
2 — Taaddî ve tecavüzden tevakki şartı 

[Yani harbe tecavüz ve teaddî fikrile girmemek ve 
[harbin ceryanında taaddiye kapılmamak şartı] 

Bu iki esas şartı izah edelim: 
1 — Allah yolu: 

Allah yolu; insanlık yoludur. İnsanlık yolu; cemiye- 
te fayda veren, hayır getiren, insanı ve insanlığı yük- 
selten yoldur. İnsanlığın yükselmesi, insanların insanca 
yaşayabilmesi ile mümkündür. Esas; hak ve adalet üze- 
re yaşamıya ve insanlık haklarının emniyet içinde bu- 
lunmasına    dayanır.    Bu   maksatla    yapılan   her    iş   Allah 
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yolunda bir harekettir. Ve bu yolda atılan her adım; in- 
sanı Allaha yaklaştıran bir adımdır. Ve bu yolda ayağı 
tozlananın bile günahlarından kurtulacak kadar büyük 
sevaba nail olacağı hakkında Peygamber efendimizin bir 
müjdesi vardır. [4]  

Allahın doğru yolunda atılmış adımın kıymeti budur. 
Eğri yollarda atılmış her fena adım da insanı Allahdan- 
uzaklaşdırır. Ve cehenneme yaklaşdırır. Onun da âkibeti 
odur. 
      2 — Taaddî ve tecavüzden tevakki :                 . 
      Yukarıki   ayetteki  (taaddî  etmeyiniz)   emri;   harp   sa- 
lâhiyetini tahdit ve harp hukukunu tayin içindir. Şöyle ki: 

A — [Emperyalizme] mücerred memleket zaptı içini 
tecavüzî harbe izin yoktur. 

B — Meşrû olan müdafaa muharebesinde de si- 
lâhı muhariplerden gayriye karşı kullanmak ve lüzumun- 
dan fazla kullanmak memnudur. 

C — Harbin sebebi zail olduktan yani mutaarrız sul- 
ha talip olduktan sonra sulha meyletmek şarttır. 

İzahları : 
 

[4] 
Hazreti Ebubekir hilâfeti zamanında sefere hazır- 

ladığı ordunun hareketi günü orduyu teftiş ve teşyie 
gitmişti. Orduyu harekete geçirdiği zaman ; ordu ku- 
mandanı [Hazreti Peygamberin azadlı kölesi Zeydin 
oğlu] Esâme'nin rikâbında yaya olarak yürümek istedi 
ve kendisine binmek üzere getirilen atların hiç biri- 
ne binmedi ve şöyle dedi: «Bırakın Allah yolunda be- 
nim de ayağım tozlansın» Bununla Peygamber efen- 
dimizin şu hadisi şerifini hatırlatmak istemişti : 

«Her kimin ayağı bile Allah yolunda tozlansa Ce- 
nabı Hak o ayaklara cehennemi haram eder.» 
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     Gayri meşrû' harp 

Fütuhat harbi meşrû' değildir. Taarruz ve istilâ har- 
bi memnudur. Bu gibi harpleri meşru gösterecek elde 
hiç bir vesika yoktur. Binaenaleyh kimse de böyle bir 
harekete teşebbüs için istinad edebileceği hak yoktur. 

Taarruzî harpler; ya emperyalizm fikri ile veya ta- 
assup hissi ile vuku bulmuştur. 

Emperyalizmin gayri meşruiyeti dünyaca bilinir bir 
mahiyet almıştır. Diğer türlü harbe gelince:  

Taassup harbini körükleyen de esasda menfaattir. 
Fakat zahiri; din veya mezhep gayretidir. Böyle bir 
gayreti duyan fakat dinin hakikatlerinden de külliyen 
gafil ve cahil bir zümre düşünelim: 

Onda saik şu iki esas gayrete istinad edebilir : 
1) Allahı tanımayanlara Allahı tanıtmak [5] 
2) Kendi din veya mezhebinde olmayanları kendi din 

 
[5] 
Allah   kendini   kime   ve   ne   vakit   tanıtmak  isterse 

o insan Allahı tanır ve ancak o vakit tanır. Bu böy- 
le olmaya idi Peygamberlerin davetine herkes ya ica- 
bet eder veyahut icabet etmiyenlere cebir icra edi- 
lirdi. Halbuki davete birer kısım icabet ve iman etti 
ve icabet etmeyenlere cebir edilmesi hakkında Al- 
lahtan bir emir gelmedi. Ve bilâkis gelen emirle on- 
lar kendi hallerine bırakıldı. 

Kuran kerimden : 
(77(76) — Mürselât — 29(30)): « Allah istemedikçe siz bir 

şey isteyemezsiniz.» 
Diğeri: 
(14 — İbrahim — 4): «Allah istediğini dalâlete 

[sapıklığa] ve dilediğini de hidayete [kendine doğru] 
götürür. » 
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veya mezhebine idhal ederek onları zannettiği dalâlet 
halinden kurtarmak. [6] 

Fakat: 
Allahın hiç bir kitabında bu iki maksadın hiç biri 

için taarruz ve tasalluta, kan dökmeğe, memleket tahri- 
bine izin yoktur. 

Hakikatte bu böyledir. İnsan ; izharı elinde olmayan 
hisler için, zorlanamaz. Bunların hepsi Allahın elindedir. 
İman meselesi Allahın takdirine göre ceryan etmektedir. 

Mukaddes harp fikri : 

Her din mensuplarının hakikatı bilmiyenlerinde 
(Mukaddes harp) diye şahsî hislere göre yalnış fikirler 
vardır. Halbuki Allah için, din için yapılan ve mukad- 
des sayılan harp; ancak kurtarıcılık harbidir, ve bu; 
herkes lehine, umum insanlık menfaatine yapılır. Meselâ: 

 
[6] 
Bir millet diğer milleti zorla kendi din veya mez- 

hebine de sokamaz, binaenaleyh bu da Allahın elin- 
de olan bir iştir. Kulun elinde olmayan bir şey için 
insan zorlanamaz, ve bu maksatla   harp açılamaz. 

Kuran-ı kerimden : 
(2 — Bakara — 256) : «Dinde zorlamak yoktur.» 

Diğeri : 
(5 — Maide — 51(48)) : «Ey insanlar, sizden herbi- 

riniz için bir şeriat ve mesleki mahsus kıldık. Eğer 
Allah murad etse sizi bir tek millet kılardı, lâkin sizi 
imtihan için ümemi muhtelife kıldı. Hayırlarda bir- 
birinizle yarışınız, [Müsabaka ediniz ] Cümlenizin mer- 
cii Allahutaalâdır. 
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İnsanları zulümden, esaretten, işkenceden, türlü 
haksızlıklardan kurtarmak için, insanları; insanlık hak- 
larına kavuşturmak için, insanların terakki ve inkişafına 
mani olan engelleri bertaraf etmek ve insanlara Allahın 
istediği tekâmül yolunu açmak için yapılır ve bu harp- 
lerdir ki, mukaddes olur. Zira bu; Allahın din vasıtasile 
dünyada tesis etmek istediği hak, adalet ve insanlık 
düstûrlarına hizmet olur. [7] 

 
[7] 

Mukaddes harp 

Mecburi harp 

Harbin bir de mecburî nev'i vardır. O gibi zaru- 
retlerde harpten kaçınmak; Allahın verdiği içtimaî 
hak, ve o hakkın muhafazası için iktiza eden feda- 
kârlıktan kaçınmak ve o haktan vazgeçmek demek- 
tir ki, Bu insanlıktan el çekmek olur. Halbuki insan; 
insan gibi yaşamağa ve Allahın kemalâtının yeryü- 
zünde tezahürüne tavassut ve hizmet için gelmiştir. 
İşte haksızlığa karşı mecburî harbin bir misali: 

Kuranı kerimden : 
(4 — Nisa — 73(75)) : «Size ne oldu ki Allah yolunda 

muharebe etmezsiniz? Halbuki erkek, kadın, ve ço- 
cuklardan bir takım zayıf ve acizler : (Yarabbi bizi 
ehli zalim olan bu şehirden çıkar ve bize nezdiülûhi- 
yetinden bir Velî ve bir yardımcı gönder.) derler.» 

Yanlış telkinler : 
(Mukaddes harp). (Allah için harp) (Din için harp) 

diye anılan harp tâbirlerinden yanlış mâna çıkaranlar, 
en   büyük   bir   gaflete   düşerler.  Zira  Allah  ve  din  için 
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Bu insanları biraz daha esir, biraz daha bedbaht ve 
mağdur hale koyan tahakküm harpleri nev'inden değildir. 

Hak ve hakikat olan bu esası kat'î olarak anlamak 
için Peygamberimiz efendimizin Allah tarafından ne gi- 
bi bir vazife ile gönderildiğini bilmek kâfidir. İşte mu- 
kaddes müeyyidesi: 

 
(7) nci haşiyenin devamı                                       . 

yapılan ve mukaddes olan bu harpler; o zaman aksi- 
ne maksatlar için yapılmış olur.  Hakka, adalete değil 
tahakküme, zulme vasıta olmuş olur. 

Bazı tâbirler : 
1 — Müslümanlarda (cihat) 
2 — Hıristiyanlarda (haç) kelimeleri. 
Her iki tâbirin hedefi öldürmek değil kurtarmak 

ve yaşatmaktır. İyilik ve insaniyetin yolunda hareket- 
tir. Başlıcası; insanlık hayat haklarını emniyet altına 
almak, içtimaî yardımlara, mustariplerin imdadına koş- 
maktır. Hülâsası, Allah için insanlık yolunda salâh iş- 
lerile uğraşmaktır. 

Meselâ : 
Cihad ve mücâhede mefhumu : 
Arapça (cihad) kelimesinin türkçede karşılığı du- 

ruşmak, uğraşmak, çalışmak manasınadır. Bu; müdafaa 
harplerine uyduğu gibi her hakkın müdafaasına ve 
her hakkın kurtarılmasında çalışmalara ve harpten 
gayrı işlerde beşerî ihtiyaçlar için ve kendi nefsini islâh 
için ve aileye ve cemiyete faydalı olmak için uğraş- 
malara da uyar. İşte misalleri : 

Hadisi şerif : 
« Mücâhid; Allah için nefsile mücâhede edendir. » 
Diğeri : 
«Anaya  babaya iyilik Allah yolunda mücâhededir.» 
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Kuranı kerimden: 
(21  —  Enbiya  —  107)  :  «Biz   seni  ancak   âlemlere 

rahmet için gönderdik. » 

Diğeri : 
(34 — Sebâ — 28) ; «Ya Muhammed biz seni ancak 

bütün insanlara müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. 
Ve lâkin insanların ekserisi bunu bilmezler. » 

(7) nci haşiyenin devamı 
Diğeri : 
«Cihadın efdalı zalim sultan yanında Hak sözü söy- 

lemektir. » 
Diğeri: 
«Dullar ve âcizler için çalışanlar fîsebilillâh [Allah 

yolunda] cihad etmişler veya gece ayakta gündüz 
oruçlu ibadet etmişler gibidir. » 

Diğeri: 
«Cihadın efdalı; insanın nefesi ile   zatullahta olan 

mücahedesidir. » 
Diğeri : 
«Talebi helâl [yani helâl   olan şeyleri elde etmeğe 

uğraşmak] cihaddır. Helâl rızk peşinde koşmak cihad 
dır. » 

Diğeri : 
«İlim [tahsili] uğrunda   vatanını   terk eden   Allah 

yolunda adım atar. » 
Diğeri : 
«İlmi aramak  cihaddır. » 

Diğeri : 
«Aç bir karnı doyurmaktan  efdal bir amel ve iba- 

det  olmaz . » 
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Diğeri: 
(7 — Araf — 157) : «Ehli kitapdan [Mûsevîlerden 

ve Hıristiyanlardan] şunlar ki Tevrat ve İncilde naid ve 
vasfını yazılı buldukları, okumak ve yazmak bilmeyen 
Nebî Resûle tâbi olurlar. O Ümmî Nebî onlara iyilik et- 
mekle emir ve kötü işlerden nehy eder. İyi şeyleri onla- 
ra helâl, fena ve müstekreh şeyleri haram kılar. Omuz- 
larındaki ağır yükü [tahakkümü, tazyiki] kaldırır. Üzer- 
lerinde bulunan zincirleri [esaret bağlarını] ve buka- 
ğıları [haksızlık bağlarını] çıkarır. İşte o Nebîye iman ile 
onu tevkir ve tâzim eden ve düşmanlarına karşı ona yar- 
dım eyleyen ve onunla beraber nazil olan nura [kitaba] itti- 
bâ eden kimseler necat ve kurtuluşa erenlerdi.» 

(7) nci haşiyenin devamı 
Kuranı kerimden : 
(29 — Ankebût — 6) : «Şehvet ve havasiyle veya- 

hut düşmana karşı çıkıp cihad eden kendi nefsi için 
cihad eder. [Yani nefsini islâh için kendisi ile uğraşan 
veyahut kendine saldıran düşmana karşı kendini mü- 
dafaaya uğraşan insan; cihad eder. Ve bu cihadı ; 
kendi faydası için ve mükellef olduğu vazifeyi ifa için 
yapmış olur. »] 

İmdi : 
Allahın bu tarifine göre anlaşılıyor ki, cihad bir 

insanlık ihtiyacı ve mükellefiyetidir. Ve bu ihtiyaç ve 
mükellefiyet başarısının ferdî ve içtimaî, münferit ve 
müctemi' yapılması icabeden nevileri vardır. Ve hedef- 
leri hali islâhtır. Yani umumî, hususî salâh için uğraş- 
maktır. 

Yukarıdaki misallerin hepsi bu neticede birleşir ! 
O halde [kimseye fenalık niyeti olmıyarak] kendinin 
ailesinin, milletinin ve bütün dünya insanlarının iyili- 
ği   için  çalışmak   veya  onların  insanlık   haklarının   mü- 
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Hak ve adaletin şumûlü 

Haklarında en büyük husumet ve intikam hisleri du- 
yulmak tabiî olan Mekke putperestleri hakkında bir misal: 

(5 — Mâide   — 3(2)) : «Mescidi haramdan [Kâbede iba- 
detten] sizi men eden   kavme [Mekke   putperestlerine] 
şiddetli buğzunuz   [kızgınlığınız] onlara tecavüz ile sizi 
vebâle sokmasın. » 

(7) nci haşiyenin devamı 
dafaası için onlarla el birliği yaparak uğraşmak ve 
icabederse müdafaa harbi yapmak cihaddır, ve Allah 
yolunda insanlık menfaatine yapılmış bir mukaddes 
iştir. Zira Allahın kendi için hiç bir şeye ihtiyacı yok- 
tur. Her iyi şeye insanların ihtiyacı vardır. Binaena- 
leyh insana hizmet; Allaha hizmettir. Çünki insanlar; 
Allahın malıdır. Ve onların hukuku ; Allahın kefaleti 
ve vekâleti altındadır. İnsan ; insanlara yaradığı fay- 
dalı işlerile hakikatte Allahın işine yaramış olur. 

İmdi ; gerek kendi veya başkalarının ihtiyaçlarını 
temin etmek ve gerek kendinin ve başkalarının hak- 
larını korumak cihaddır. 

Haç mefhumu :  
Hıristiyanlara göre Haç ; fedakârlık remzidir. Bu 

şekil; Hıristiyanlar nazarında beşeriyet menfaatına 
feda olan Hazreti İsanın işkence için çakıldığı darağa- 
cının şeklidir. Ve haç; bu şekilde bu maksatla çatılan 
bir ağacın ismidir. [Biz müslümanlara göre bir haç 
keyfiyeti yoktur. Allah Hazreti İsayı semaya kaldır- 
mış onun yerine bir başka benzeri haça gerilmiştir]. 

Hazreti İsa İncil şerifte : 
İnsanın dostları uğruna canını feda etmesinden da- 

ha büyük bir şey olmadığını söyler. 
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Hatta putpereste insanlık namına iyiliğe dahi mâni 
yoktur. İşte müeyyidesi : 

(60 — Mumtahine — 8) : «Sizinle din, için mukatele 
etmiyen ve sizi diyarınızdan çıkarmıyanlara hayır et- 
mekten, iyilik etmekten Allah sizi nehî etmez [ me- 
netmez] Allah adil edenleri sever. » 

(7) nci haşiyenin devamı 
Yine diğer bir vesile ile Hazreti İsâ; kemale er- 

mek isteyen insanın [Allah yolunda mücâhede ve in- 
sanları kurtarmak için] ölümünü göze alması ve ken- 
dini dünyaya bağlıyan şahsî alâkalardan başını çe- 
virmesi ve böylece bu yolda haçını [dar ağacını] arka- 
sında taşıması gerekdiğini talim eder. 

Eski zamanlarda idam sehpası olarak kullanılan 
fakat Hazreti İsâdan sonra Hıristiyanlarca insanlığa 
fedakârlığın bir remzi, insanlığa muhabbet yolunda fe- 
dâ olmanın işareti telakkî edilen bu ağaç şekil; nasıl 
olur da haksız yollarda kullanılabilir, insanlara ıstırap 
veren husumet hareketlerinde öne alınabilir. Hakikat- 
te buna mantıkî imkân yoktur. Meğer ki bu, hakikati 
bilmeyenler tarafından gafletle veyahut mukaddes 
mefhumları bile ihtiraslarında kullanmaktan çekinme- 
yenler tarafından kullanılsın. 

Netekim (Kızılay) ın mukabili Hırıstiyanlarda, (kı- 
zılhaç) dır. Ve haç işareti burada tam ifadesini ve 
yakışığını bulmuştur. 

Böyle iyilik ve kurtarıcılık yolundaki her insanî ha- 
rekete haç remzi uygundur. Fakat fena niyyetli hareket- 
lerde, emperyalizm de, haksızlık, istibdat,   tahakküm 
ve işkence işlerinde haçın hiç işi ve yeri yoktur. Zira 
bu onun ; manasının tamamen zıddına bir kullanış olur. 
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Kin ve Adâvet 

Hele kin ve adâvete, dolayısile hınç almak için de 
harbe izin yoktur, Zira bu hisler zaten makbul değildir 
ki o yüzden açılacak bir harp   meşru' olsun : 

İşte müeyyideleri 
Kuranı kerimden : 
(8 — Âli ümran — 134): « [Onlar ki] hiddet ve ga- 

yıslarını hezim ve sabr ile kendilerini intikamdan imsak 
ederler [alıkoyarlar] ve insanların kusurlarını af eyler- 
ler. Allah [Onları] iyilik   edenleri sever.» 

Diğeri : 
(5  —  Maide — 9(8)): «Allahın emrine inkiat edenler- 
den, adâletle şahitlerden olunuz, bir kavme şiddetli buğ- 
zınız; sizi adâletsizliğe sevk ile günahkâr etmesin.» 
        Kuvvet ve ganimet hırsı 

Bir millet ne kadar kuvvetli diğer millet de ne ka- 
dar zayıf olursa olsun; kuvvetlinin kendi kuvvetine buğ- 
karak ve diğer tarafın zâfından istifadeye tamah ede- 
rek zayıfa saldırmasını Allah   menetmiştir.    [8]   Allah; 

[8]  
        « Zayıfa yardım mükellefiyeti »                      . 

Bu mükellefiyet; o derecedir ki: zaife tecavüz 
edene, yani zayıfın zâfını istismar etmek isteyene 
karşı bütün bitaraf milletlerin harekete geçmesi ve maz- 
lumun hukukunu müdafaa etmesi farz olur. Hatta Hak 
ve adaletin muhafazası için başka çare kalmazsa yar- 
dımcılar işi harbe kadar götürmekle mükellef olur. 
Görülüyor   ki   haksızlık  oldukça  harp  vardır   hatta  hak- 

F :   3 
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kuvvetliye başkalarına tahakküm hakkı vermez.Yardım 
mükellefiyetleri tahmil eder. 

Kuranı kerimden: 
(16 — Nahil — 92) : « Bir kavmin diğer   kavimden 

daha çokluk olmasından azlara gadir etmeyin». 

[8] inci haşiyenin devamı                                                   
sızlığa uğrayan için harbe izin, bitaraflar için ise har- 
be emir vardır. Bu emir içtimaî yardım ve tesanüdün 
en kuvvetli bir misalidir. İşte kuranı kerimden bu mü- 
kellefiyete dair bir emir : 

(49 — Hücerat — 9) : «Eğer müminlerden iki tâife 
birbirile mukatele [muharebe] ederlerse aralarını islâh 
eyleyin. Eğer biri diğeri üzerine bağîliğe kalkar teca- 
vüz ederse Allahın emrine inkiyad edinceye değin o te- 
cavüz edenle mukatele edin. Eğer o; Allahın emrine 
inkiyad ederse aralarını adaletle islâh eyleyin ve ada- 
leti iltizam edin. Allah adalet edenleri sever. » 

Daima adalet, her şeyde adalet : 
(4 —- Nisa — 56(58)): «Ve insanlar arasında   hüküm 

ettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi [Allah] emreder. » 

İşte : 
Bir (mukaddes harp) mefhumu vardır ki bu mef- 

huma dahil bir nev'ide hakikatte; yukarıdaki ayeti 
kerimede tasrih buyurulan işe, yani başkalarını kur- 
tarmak işine aittir Bu mukaddes işin ve fikrin de he- 
defi tecavüz ve taaddîye uğramış bir milleti, müteca- 
vizin gadrinden, tazyikinden kurtarmaktır. Bu; zaife 
dahi dünyada kuvvetliler arasında insanca yaşamak 
hakkını  temin  etmektir.     Bu;   müşterek  bir  vicdan   ile 
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Harp müddeti : 
Harbin başlamasını icabettiren sebep zail olunca 

harp izini kendiliğinden sukut eder. Ve hayata asıl olan 
sulh mükellefiyetleri, sulh mesuliyetleri avdet eder. Sul- 
hu kurmak fikri ve emri güne hakim olur. 

Kuranı kerimden : 
(8 — Enfâl  —  63 (65)) : « Eğer  onlar;  sulh  ve  selâmete 

meylederlerse, sen de meylet, ve   Allaha tevekkül et.» 
________________________________________________ 
[8] inci haşiyenin devamı                                                  . 

haksızlıklara fi'len mukavemet etmek ve hakkı dün- 
yâda hâkim ve adaleti câri kılmaktır. Milletin küçüğü 
büyüğü olmaz Ancak azlığı çokluğu olur. Hak ve ada- 
lete istihkak; insanların boyu uzunluğuna, kısalığına ve- 
ya kolunun kuvvetine göre değil, zenginliğine, fakir- 
liğine görede değil, nufuzlu veya nufuzsuz olduğuna 
göre de değil, bu sırf insanın insanlık hakkı olduğu 
içindir. Toplulukların da içtimaî hakları; azlıklarına 
veya çokluklarına göre değil, tamamen aynı olmak 
zarurîdir. 

Başka suretle muameleye ne Allah razıdır. Ne de 
vicdan mütehammildir. Bütün isyanlar, ihtilâller, 
harpler, boğuşmalar bunun aks-ül âmelleridir. Netekim 
bütün Peygamberlerin, kitapların gelmesi sebebi: Hak 
ve adaleti tesis içindir. Kuranıkerimden işte bir müey- 
yidesi : 

(57 — Hadîd —25): « Biz  Resullerimizi  vazih  ayât  ve 
mucizât  ile  gönderdik  ve  onlarla  beraber  kitap  ve  mi- 
zan   [Hak  ve  adalet  ölçüleri]  indirdik  ki  insanlar  ada- 
lette kaim olalar.  » 

 
Heman şuracıkta düşündürücü bir malûmat ver- 

mek istiyorum. 
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Netice : 
Demek ki meşru' harbin meşru' olarak başlaması; 

meşru' şartlar içinde devam etmesi, ve yine bu şartlar 
içinde bitmesi   lâzımdır. 

Başlamasındaki meşruiyet; müdafaa zaruretidir, 
zira Allah insanı; esir olarak değil hür olarak ya- 
şaması için dünyaya getirmiş, ve şuna buna kulluk 
etsin diye değil Allaha kulluk etsin diye yaratmıştır. 
Çünkü ; Allaha kulluk edenler; insanlığa hizmet etmiş 
olurlar. Allahtan başkasına kulluk eden de bir , zorba- 
nın şahsına veya onun meşru' olmayan emellerine hiz- 
met etmiş olur ki netice; kendi için ziyan ve cemiyet 
için bir zarardır. 

 
[8] nci haşiyenin devamı                                  . 

«Yemende içtimaî nizam ve hayata hâkim olan 
şey; teşkilâtlar degil; fertlerin din kültürüdür. Fertlerin 
bu kültürle içtimaî alâka ve gayretdeki fikrî, hissî 
tekâmülüdür. Binaenaleyh Yemende hayata hâkim olan 
yegâne şey; din inzibatıdır. Ve bu esastan vücut bulmuş 
geleneklerdir. Yemenlilerin müçtemî bir ordusu yok- 
tur. Fakat Yemenlilerin  hepsi ferden    müsellâhtır. 

 Ve mukaddes bildikleri vazifelerin çağırdığı yere 
her biri koşmağa hazırdır. Asayişi muhafaza ve 
murakabe için, vukuatı ve suçluları takip için müsel- 
lâh, teşkilâtları, meselâ; polisleri, jandarmaları veya 
bunların yerine kaim hususî bir teşkilleri yoktur. Fakat 
ferdî ve içtimaî haklarla her ferd vicdanen alâkalıdır.Ve 
bu hakları ihlâl eden bir şeyi kim işitir veya nerede 
görürse kendiliğinden harekete geçer, vazife ifasına 
başlar. Bir jandarma gibi, bir hakim veya Savcı gibi 
işi benimser, el koyar ve neticelendirir. Orada : «Sen 
ne  karışıyorsun ?    veya   sana  ne  oluyor ? »    İtirazı   yok- 
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Meşruiyet Şartları 
 

Harp safhasında 

Bu şartlar; harbin, insanî, ve vicdanî şartlar içinde, 
cereyanını iktiza ettirir, zira : 

Dâva : 
Dâva; milletleri idare edenlerin içtihat ve iddiasın- 

dan doğmuştur. Askerlerin şahsî, hususî ayrı bir kasti 
yoktur. İmdi Harp; bir tarafın davâsından vazgeçmesi, 
sulhu istemesi ile bitecektir. Tarafeynin birbirlerini ta- 
mamile öldürüp yok etmesi ile değil. 

 
[8] nci haşiyenin devamı 

tur. Zira herkes Allaha imân etmiş gibidir. Ve Kuranı 
kerimin taalimine göre: herkes Allahın mülkündedir. 
Ve Allahın mümin kulları kardeştir. Ve kardeşliğin 
icabı; takvâ ve fazilette birbirine yardımdır. 
Her mümin; diğer müminin bu sıfatla velisidir. 
İyilikleri kardeşlerine emreder.   Ve onları fenalıklar 
dan men eder.             . 

Bir misal : 
«Meselâ bir yolcu yolda giderken iki kişinin yük- 

sek sesle sert konuştuğunu işidince derhal onların 
yanına gider ve yaklaşırken şu âyeti kerimeyi yüksek 
sesle okur : 

«Muhakkak müminler kardeştirler. Kardeşlerinizin 
arasını  islâh  ediniz  ve   Allahtan  sakınınız,    tâ  ki      rah- 
mete nail olasınız. »  

 
[Yukarıda ki âyeti kerime : «49 uncu Hücerât 

surei şerifesinin  10 uncu âyetidir. » ] 
Şimdi : 
Bu  âyeti   kerimeyi  işiten   ihtilâf   halindekiler   der- 
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Zira harp; hususî    şahısların   hususî   maksatlarını, 
 garazlarını tatmine yarar bir vesile değildir. 

Umumî maksattan ayrılıp hususî maksatlar, garazlar 
takibetmek, şahsî hınç ve kinle öc almağa kalkmak şe- 
kâvetlerin, cinayetlerin en büyüğüdür. 

Umumî maksat; bir milleti temelinden yıkmak, o 
milletten her ele geçeni öldürmek, o milletin her varlı- 
ğını, bütün memleketini tahribetmek olmadığına binaen 
askerlerinde,   şahsî,    hususî     hislere    kapılmamaları,   umu- 

 
[8] nci haşiyenin devamı 

hal susarlar ve gelen yolcunun hakimiyetini otomatik 
tarzda kabul etmiş olurlar. Yolcu da hakimiyetini takı- 
nır. Ve: (silâhlarınızı çıkarınız, önüme koyunuz, ihti- 
lâfınızı teşkil edeceğim mahkemeye  anlatınız !) der. 
 İhtilâflılar itaat ederler. İşe el koyan yolcu başını yo- 
la çevirir ve ilk geçecek insanların birincisini ve ikin- 
cisini çağırır, onlar da itaat edip gelirler.   Üç    kişilik 
bir mahkeme o anda teşekkül etmiştir. İhtilâflılar artık 
ihtilâflarını anlatmağa başlarlar.    Üç yolcu    dinler ve 
neticede aralarında müzakere ederek    bir hükme va- 
rırlar. Hükmü tebliğ ederler. Tarafeyn    kabul edince 
nihaî bir mahkemenin kat'i hükmü    gibi   bu    hüküm 
yürürlüğe girer, ihtilâf hal ve fasıl edilmiş olur. İhti- 
lâflılardan   biri hükme itiraz ederse,    bu   üç    kişinin 
derhal iki âzâsı yeni geçen iki yolcu ile tebdil edile- 
rek bir istinâf mahkemesi  kurulmuş olur.   Serdedilen 
itiraz dinlenir, âkibinde bu yeni hey'et neye hükme- 
derse o hüküm kat'îdir. Ve    eğer    hüküm    evvelkini 
teyidediyorsa itiraz edene tazminat dahi tertip edilir.» 
İşte alâka ve vazife hissi duyan fertler de içtimai ha- 
yat; bir samimî aile hayatı mahiyetini alır. 
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mî maksattan ayrılmamaları,gerektirmertlikleri ile hareket 
 ve umumî maksatlara hizmet etmeleri ve bu hizmeti tam 
bir insanlık şerefile yapmaları, kendilerine manevî ve 
maddî mes'uliyet getirmekten ve milletinin şerefini leke- 
lemekten sakınmaları lâzımdır. Asker düşmanın canını 
değil, silâhını elinden almağa savaşacaktır. 

Zira gaye; askerin askeri öldürmesi değil, savaş dı- 
şı kalmasıdır. 

İmdi bir asker eline düşen, veya yere düşen askere 
şahsî hissine göre harekete değil, milletinin, ordusunun 
insanlık şerefine göre muameleye mecburdur. 

Meselâ :                                                                    . 

       A — Yaralanıp yere düşene artık vurulmaz. Yaralı 
öldürülmez, yarası   sarılır ve ona hasta bir insan mua- 
melesi yapılır. 

B — Yaralı veya hasta olarak eline düşen düşma- 
na  kendine  bakar  gibi   bakıp   iyileşmesine  çalışmak   vic- 
dan  borcudur. 

C — Alelûmum esirlere hakaret, fena muamele et- 
mek, fena gıda vermek gibi küçüklüklerden haya etmek 
fena yerde yatırmak, gayrı sıhhî şartlar içinde yaşat- 
mak, çok ağır işlerde kullanmak, işkence etmek gibi gay- 
ri insanî soysuzca hareketlerden sakınmak lâzımdır. Bu- 
nun maddî, manevî vebali, sorumluluğu vardır. İnsanın 
şerefi, düşmüşe, acize fenalık etmekte değil iyilik et- 
mektedir. Yani fenalık etmek elinde olan kimseye karşı 
fenalık etmemek; din ve insanlık iktizasıdır. Gereken 
şudur : düşmüşü ezmemek, onu da Allahın bir kulu, ve 
vazife yolunda düşmüş bir insan sayarak adamca mu- 
amele etmektir. Kendini düşünür gibi onu düşünmek ve 
daima kendinden kıyas nefsetmek [pay biçmek] tir. 

D — Harp   etmeyen   sivillere   düşmanlık   göstermeğe 
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yer yoktur. Buna kalkmak askerlik değil, eşkıyalıktır. 
E — Muharebe için kullanılmayan binalara zarar 

vermeği din ve medeniyet meneder. 
F — Muharip olmayan ehalinin faydalandığı şeyle- 

re ziyan vermeğe hak yoktur. 
Netice; harbi cephe gerilerine teşmile, çoluk çocuğu- 

ihtiyar   ve sakatile  bütün    bir   milleti    husumette  he- 
def tutmağa cevaz   yoktur.   Böyle bir hareket;   Allahın 
dinine, insanlığın müşterek vicdanına, ve müşterek esâs 
menfaatlerine muhaliftir.  

Harbin bitmesi zamanı: 

Harbin başlamasında olduğu gibi bitmesinde de meş- 
ru şartlar vardır. Şöyle ki: Harp; hangi meşru sebeple 
başlamış ise o sebebin zevalile harbin meşruiyeti de or- 
tadan kalkar. O halde harbin başlamasında ki zaruretin 
sona ermesi; harbin son anını tayin ve sulhun iptida- 
sını teşkil eder. 
   Her ne gibi bir hususî maksatla olursa olsun harbin 

uzatılmasına, ıstırap ve tahribin devamına Allah razı ol- 
maz. 

Fasıl - 4 

«Allah askerliği» 
 

“ mukaddes hizmetler „ 

    Umumun menfaatine yarayan her iş mukaddes bir 
hizmettir. Zira Allaha hizmettir. Cemiyete fay- 
dalı olmak; Allaha kulluk etmektir. Kullarının her ih- 
tiyacını üzerine alan Allah: Bu ihtiyaçları sebepler ya- 
ratarak temin ediyor. Umumun emniyet ve selâmetini 
temin için din gönderen Allah; Bu işi sadık müminlere 
gördürüyor ve onlar ; Allaha asker oluyorlar. 
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İşte müeyyidesi: 
Kuranı kerimden : 
(5 — Maide — 58(55)) : «Sizin dostunuz ve veliniz ; 

Allah ve Resulü ile müminlerdir. (59(56)) Allah ve Resulünü 
ve müminleri dost ve veli ittihaz edenler; Allahu Taalâ- 
nın askerleridirler.  Ve onlar galiplerdir.» 

Umumun menfaati 
Kendi varlığını; umumun menfaatine hasreden kim- 

se ; bu varlığın değeri derecesinde kendi de faydalanır 
ve şahsen bu umumî menfaatten hissesini alır. 

Bu uğurda feda olanlar; hisselerine düşen nimeti 
hayatta elde edememiş olsalar da çoluk çocukları ondan 
faydalanır. Onlar; ailelerine, çocuklarına mirasın en 
ömürlüğünü bırakmış olurlar. İşte askerlik ; bu fedakâr- 
lığa hazırlanmış seçkin müminler demektir.Cennet ni- 
meti şahadet rütbesi, gazilik şerefi onlarındır. Bu dün- 
yada nimet hissesini almadan gidenler, onu fazlasile 
cennette bulacaklardır. 

Kuranı kerimden : 
(3 — Âli-umran — 146) : «Enbiyadan ne kadarı ; 

kendilerile beraber olan bir çok tâbileriyle Allah yolun- 
da savaştılar. Ve kendilerine isabet eden musibetlerden 
zorluklardan yılgınlık, âcizlik göstermediler. Zayıflamadı- 
lar. Düşmana zillet göstermediler. Allah ; musibetlere sa- 
bır ile sebat gösterenleri sever.» 

Ahiret mükâfatı 
Şahadet : 
(3 —Ali ümran — 169): « Allah yolunda katlolunan- 

ları mevtalar [ölüler] zannetmeyiniz. Belki onlar hayatta 
olup Rableri indinde rızklanırlar.  » 
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Diğeri: 
(2 — Bakara — 155(154)): « Allah yolunda katlolunan- 

lara ölüler demeyiniz. Evet onlar hayattadırlar. Lâkin 
siz onu idrâk ve şuur etmessiniz.» 

Diğeri: 
(3 — Âli ümran — 140): « Biz bu günleri insan- 

lar arasında tedavül ettiririz, bu; Allahın imân edenleri 
temyiz buyurması, sizden şühedâ ittihaz etmesi içindir. 
Allah zalimleri sevmez. » 

Diğeri : 
  (4 — Nisa — 93(95)): « Allahutaâla; Allah yolunda ma- 

len ve bedenen cihadedenleri mazur olarak evlerinde 
kalanlar üzerine bir derece tafdil buyurdu, bunların hep- 
sine de cenneti vadeyledi.» 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 62(60)): « Allahın yolunda infâk eyle- 

diğiniz [Harcadığınız ve başkalarına yardım edip verdi- 
ğiniz] her bir şey; [Allah tarafından] size ödenilir ve 
siz zulmolunmazsınız. [mağdur olmazsınız]. 

Diğeri: 

(29 — Ankebût — 6): « Şehvet ve hevesile veya- 
hut düşmanlarla cihadeden kendi nefsi için cihadeder. 
[sevâp ve mükâfatı kendinedir.] 

Gazilik ve şehitlik 

  (4 — Nisa — 72(74)): « Ahireti [Ahiret nimetlerini] 
dünyaya tercih edenler Allah yolunda düşmanla muka- 
tele etsinler. Allah yolunda harbederek katlolunan ve- 
yahut galebe eden kimseye [Şehit veya gazi olana] 
kariben büyük mükâfat veririz.» 
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Askerlik hizmeti 
Mukaddes vazife : 
Askerlik; mukaddes bir vazifedir: Çünkü: Allahın 

insanlara verdiği mukaddes hakların  korunması işidir. 
Zira: Bir milletin hür yaşaması, insanca hayat hak- 

kına sahip olması için bu hakların bir kuvvet tarafın- 
dan emniyet altına alınması zarurîdir. 
  Putperestlik devrinden beri dünya henüz hakka de- 

ğil kuvvete hizmet etmektedir. İşte kuvvete, kuvvetle kar- 
şı koyarak hakkı korumak için savaşmak her millete 
zarurî bir vazife, hayatî bir zaruret olmuştur. 
Dünya ; hakka riayet edecek bir nizama, bir duruma 
bir olgunluğa erinceye kadar bu böyle devam edecektir. 
       Savaş 
       Savaş ; bir güreştir. Hürriyet, esaret güreşi; bu işi 
başarmak, bu güreşte yenilmemek için yalınız beden kuv- 
vetine değil, yürek kuvvetine, fikir kuvvetinede ihtiyaç 
vardır. 

Talim ve terbiye : 
Güreşmek bir san'attır. Bir ilimdir. Ayrıca bu san'- 

ata dair bilgiye, maharete, marifete ihtiyaç vardır. İşte 
bütün bu kuvvetleri, bütün bu kabiliyetleri, ustalıklarla 
vücude getirmek ve bütün bu bilgileri öğretmek için 
yeter derecede bir zamana da ihtiyaç vardır ki asker- 
liğe muayyen bir müddet; bunun için konmuştur. Bu; 
eli silâh tutacak yaşa gelen vatandaşların talim ve ter- 
biye devresidir. . 

Haklar : 
  İnsanca yaşamak hakkını insanlara Allah vermiştir. 

Ve bu hakkın sımsıkı muhafazasını Allah istemiştir. Din- 
lerin    gelmesi   bu   sebepledir.     İnsanları    birbirine   yaklaş- 



— 44 — 

dıran, medenileşdiren dindir. Din olmasa insan hayvan- 
laşır. Bütün hırsları ayaklanır vahşileşir. Binaenaleyh 
askerlik yalnız millete bir iyilik işi değil, esasen Allaha 
hizmet işidir. İmdi: Milletin askeri olmak; hakikatte Al- 
lahın askeri olmak demektir. Allaha imanı olan her mü- 
min böyledir. İşte mukaddes müeyyidesi: Bakınız 
Cenabı Hak Allah askerleri hakkında ne buyuruyor: 

 (58 — Mücadele — 22) : «Allah; onların [mümin- 
lerin] kalplerine imanı yazmış, ve onları Allah ; kendi 
tarafından bir ruh ile te'yid etmiştir. Onları; ebedî kal- 
mak üzere ağaçları altından nehirler akan cennetlere 
koyar. Allah ; onlardan ve onlar dahi Allahtan razı ve 
hoşnud olurlar. Onlar; Allahın askerleridir. Agâh olun- 
ki Allahın askerleri fevz ve felâha [kurtuluşa ve selâ- 
mete] erenlerdir.» 

Allahın askerliği hakkındaki diğer bir ayeti kerîme; 
(feth 4 — ve 5) bu kitabın yedinci faslında (Rıza) bah- 
sinde (iman ve sebat) kısmındadır. 

Askerlik mükellefiyeti 
Bakınız askerlik mükellefiyeti nereden ve nasıl 

başlar: 
Kuranı kerimden:  
(3 — Âli ümran — 200) : «Ey müminler, Allaha 

ibadetin ve Allaha taat ve hizmetin meşakkatlerine, si- 
ze isabet eden belâ ve musîbete ve harbin zorluklarına, 
şiddetlerine sabır ve sebatla cehdedin ve hudud başla- 
rında düşmana karşı bekçi [bekleyici, gözetici] olun ve 
Allaha ittika edip sakının [vazifelerinizde kusur etmeyin] 
Tâ ki fevz ve felâha eresiniz. [Kurtuluşa ve selâmete 
eresiniz.] 

(9  — Tövbe — 42(41)) :    «Ve  Allah  yolunda  mallarınız 
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ve  nefisleriniz ile cihad ediniz. Bu sizin için hayırlıdır, 
bundaki fazileti bilseniz. » 

Diğeri : 
        (47 — Muhammed — 31) : «Biz, aranızdan müca- 
hidleri ve cihadın meşakkatlerine sabredenleri temyiz 
etmek [mükâfatlamak] ve hayırlarınızı aşikâr eylemek 
için sizi imtihan ve tecrübe ederiz [yani sizi mükâfat- 
lamak için size iş gördürürüz. ]                                           . 
        Diğeri : 

(61 — Saf — 10 : 13) : «Ey müminler sizi elemli 
azabdan kurtaracak bir ticarete delâlet edeyim mi? O 
ticaret; Allaha ve Resûlüne iman etmek ve Allah yo- 
lunda mal ve canınızla cihad eylemektir. Eğer bilseniz, 
bu sizin için hayırlıdır. Allah günahlarınızı mağfiret ey- 
ler. Ve sizi ağaçları altından nehirler akan cennetlere, 
Adin cennetlerinde güzel meskenlere idhal eyler.Bu bü- 
yük bir kurtuluşdur. Bundan başka da dünyada sevip iste- 
diğiniz şeyi, kâfirler üzerine Allah tarafından nûsreti ve 
ve yakın fethi ihsan eyler. Ya Muhammed, müminlere 
tebşir et.» 

Kurtarıcılık hakkında hadisi şerif : 
«Cenabı Hak sıkılmışların imdadına yetişenleri sever.» 
Diğeri : 
İnsanların hayırlısı ; insanlara nafi olanlardır. » 

Fasıl - 5 
Vazife cepheleri 

Askerin   vazifesi iki cepheye   ayrlır: 1) dış, 2) iç 
cepheler : 

1 — Dış cephe : 
A — Dış cepheye ait vazife: 
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Hudutları beklemek, hudutlarda gözcü ve uyanık 
bulunmak. 
B — Bir baskına karşı tedarikli ve hazırlıklı bulun- 
maktır. İşte mukaddes müeyyideleri:                                . 
Kuranı kerimden: 

(4 — Nisâ — 69(71)) : «Ey iman edenler, harp aletle- 
rini ve silahı hazır edip müteyakkız [gözcü ve uyanık] 
olun. » 

Diğeri : 
(8 — Enfal — 62(60)) : «[Üzerinize gelecek] kâfirlerle 

mukatele için elinizden  geldiği kadar kuvvet, silâh, at 
hazırlayın. Bu tedarikleriniz ile Allahın ve sizin düşma- 
nınızı, onlardan başka sizin bilmeyip Allahın bildiği düş- 
manları korkutursunuz. » 

Harp mükellefiyeti 
(9 — Tövbe — 94(93)) : «Ancak itâb, melâmet, ve 

mesûliyet ; zengin oldukları halde [harpten] geri kal- 
mak için senden izin isteyenleredir. Onlar [hakikî ma- 
zeretleri sebebile] geri kalanlarla beraber olmağa razı 
olurlar. Cenabı Hak onların kalpleri üzerine gaflet mü- 
hürü vurmuştur. Cihad ve gazadaki sevabı, geri kalmak- 
daki azabı bilmezler. » 

Diğeri: 
(9 — Tövbe — 123(122)) : «Müminlerin kâffesi birden 

gaza ve cihada çıkmak yoktur. Her fırkadan bir takımı 
çıksın ve bir takımı da dinde bilgilerini arttırmağa ça- 
lışarak harbe gidenlerin avdetlerinde onlara öğretmek 
ve Allahtan sakınmayı [Allahın emirlerini ve nehilerini] 
talim için kalsınlar. Tâ ki Allahtan sakınalar. » 

İtâat ve birlik: 
(8 — Enfâl — 48(46)): "Allah ve Resûlüne itaat edin. 

Ve    aranızda    münazaa    etmeyin   [ihtilâfa   düşmeyin]   ki 
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münhezim ve mağlûp olursunuz. Ve sizden fer ve rev- 
nakınız gider. [Yüzünüzün nuru ve aklığı zail olur.] 

Ve meşaka sabredin. Allahu taalâ sabredicilerle 
beraberdir. » 

Mazeretliler : 
(48 — feth — 17) : «Gazâ ve cihaddan geri kal- 

makta, amâ, topal ve hasta için günah yoktur. 

Harp usulü hakkında emirler : 
(4 — Nisâ — 102(104)) : «Kâfirleri [putperestleri] ta- 

kipte usanç, gevşeklik ve zaaf göstermeyiniz. 
Siz, elemli ve yaralı iseniz, onlar dahi yorgun ve 

yaralıdırlar. Ve siz Allahtan ümidvarsınız onlarda ise 
bu yoktur. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 15) : «Ey müminler ; kâfirlere cemi- 

yet halinde olarak mülâki olduğunuzda arkanızı dönme- 
yiniz. [kaçmayınız]» 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 16) : «Kital için [manevra veyahut 

geride tecemmü maksadile] olmayarak, onlara arka dö- 
nen ve kaçan, Allahın gazabına müstahak olur. Onun 
yeri cehennemdir. » 

(61 — Saf — 4) : «Allah; Allah yolunda kurşunla 
[birbirine] kenetli dıvar gibi saf olarak mukatele eden- 
leri sever. » 

İç cephe : (Ordu hayatı) 
Bir ordunun iç hayatı; evvelâ askerlikte hayat ar- 

kadaşlığıdır ki bunun samimiyeti; bütün dünya cemi- 
yetleri   için   numûne  olacak   bir   kıymettedir.      Bu ;   tesa- 
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nüd ve teavün [dayanışma ve yardımlaşma] esaslarında 
mükemmel bir örnektir. 

İçtimaî nizam : 
Dinlerin cemiyet nizamını kurmak ve yaşatmak için 

koyduğu muaşeret esasları ;  ordu   hayatında   birlik ve 
beraberliği yaşatan esaslara dayanır. Dünyada ilk böyle 
bir cemiyet hayatı; [bu kitabın ikinci faslında (Musevi- 
lik ve harp) kısmında görüldüğü üzere] Hazreti Musânın 
Benî İsraile  çölde kırk senelik bir müddet tatbik ettiği 
talim ve terbiye   devresidir ki ondaki   disiplin ruhu, iş 
bölümü, sevk ve idare ve talim ve terbiye teşkilâtı; bu 
günkü ordu hayatının esaslarıdır. Çölde yüzbinlerce in- 
san; bu suretle tam bir birlik ruhu ile yaşadı. Bu ruh; 
onları   nizama ve   nizamlı bir el birliğine,   iş birliğine 
kardeşçe arkadaşlığa alışdırdı. Böylece birbirini seven 
tam alâka ile birbirine  yakınlık duyan, birbirine daya- 
nan ve güvenen bir   cemiyet kuruldu ve yetişti.   Yine 
böylece ayni hayatta ve ayni maksatta bir hüviyet vü- 
cuda getirildi. Allahın beşeriyette ilk din cemiyeti böyle 
vücude geldi. Bu cemiyette her fert hukukta müsavi idi. 
Her fert benliğe   sahip   tam hür fakat şuurla   birbirine 
bitişik   ve bağlı idi. İçlerinde tam bir adalet ve hakkani- 
yet cari   idi.   Birliğin bütün   işleri iş bölümü ve iş bera- 
berliği ile câri idi. Baba yürekli  olgun insanlar ; birliğin 
kademevari   kısımlarında   küçük  teşekküllerden   büyük 
teşekküllere doğru, gençlere bakanlık, babalık ediyordu. 
Her kesin hakkı mahfuz, çünki her kes hakkına razı ve 
hürmetkârdı. Gizli kapaklı  bir şey yoktu.   Herkes bir 
halli idi.   Gaddarlık,   fenalık yoktu. Bozukluk da yoktu. 
Herkes  bir ailenin efradı,   bir   babanın evlâdı, bir evin 
çocukları halinde ve Allahın   birliği  etrafında toplu idi. 
Her fert;   birliğin   işcisi ve Allahın askeri idi. 

Din terbiyesi ;   fikirleri,   yürekleri temiz tutuyordu. 



— 49 — 

dinin; fenalıkları daha doğarken tâ yürekten, fikirden 
menedecek bir kuvveti vardı. Büzücü, zaiflatıcı, ayırıcı 
hisleri tâ içden önleyen bir nufuzu vardı. 

Din ; birliğin bağı ve kuvveti ve sarsılmaz nizamı 
idi. Fertler; yetişinceye kadar ailede iyi bir münferit 
terbiye alarak cemiyete katılıyor. İçtima nizamındaki ye- 
rini ehliyetle alıyordu. 

Binaenaleyh cemiyet bir sürü hayatı değil, yetişmiş 
fertlerin müşterek hayatını, bir aile hayatını, yaşıyordu. 
Bu günkü askerlikte nasıl her er münferit tâlim ve ter- 
biye görerek müctemi hayata giriyorsa ve bu münferit 
terbiye; nasıl müctemi hayatın temelini vücude getiri- 
yorsa o zaman da bu öyle idi. Bütün kuvvet; bütün itina 
fertlerin iyi yetişmesine ve bunların: cemiyetin ilk müc- 
temi üyesi ve temeli olan aileyi iyi kurmasına sarfedili- 
yordu. Orduda manga kademesi ne ise ; aile dahi cemi- 
yette o ehemmiyeti kazanmıştı. 

Demek ki: 
Ferdî terbiye; cemiyet uzuvlarının özü ve kıymetidir. 

Nizam: o uzuvların kalıbıdır. Askerlik; bu kıymeti te- 
min eden ve bu kalıbı yaşatan vasıtadır. Din; ilk cemi- 
yeti de, ilk orduyu da bu sağlamlıkta kurmuş ve yaşat- 
mıştır. 

 İmdi din; her iyi maksada kuvvet vermiştir, her iyi 
niyeti desteklemiştir. Her terbiyeye öz vermiştir. Her 
topluluğu nizamlamış, ve insanları her ayrılığın, her ihti- 
lâfın üstünde bitiştirmiş, birleştirmiş, ve kardeş etmiştir. 
Öyle ki insanların insanca yetişmesini öğretmiş, insanca 
yaşanmasını temin etmiş, insana insanlık hakları vermiş, 
cemiyette hak ve adalet üzere yaşanmayı temin etmiştir. 

F. 4 
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İşte askerlik; insanların bu haklarını korumak için 
kurulmuştur.   Bu   yüksek   vazifeyi   iyi   yapabilmesi  için  de 
bu mesleğin terbiyesi en yüksek derecede tutulmuştur. 
Ordu; hem nizam ocağıdır. Hem de dünyada nizamı ya- 
şatan ocaktır. 

Allahın  istediği işler 

Allahın yeryüzündekilerden istediği işler; imâr; 
islâhdır. Nizâm ve intizamdır, medeniyet ve refahtır. 
Yâni her şeyde iyilik, içde, dışta temizlik ve düzendir. 
İşte insan bunlar için dünyaya geliyor. Ve Hazreti 
Adem bu maksatla cennetten yere inmiştir. 

O halde askerin de vazifesi ve herkesten evvel va- 
zifesi; yukarıdaki esaslardan kendine taallûk eden işlere 
dayanır. Ve askerlik; Allahın istediği bu şeylerin en 
yüksek derecesiyle yapılabilir. 

Hazarda ve seferde vazifeler 

Koruyuculuk : 
Askerin vazifesi, mâmureleri tehribe gelecek olan- 

lara karşı onları korumak olduğu gibi kendi eliyle ken- 
di dikkatsizliği yüzünden onlara bir ziyan gelmemesine 
dikkat etmektir. 

İnsan emeği, insan sermayesile meydana gelen fay- 
dalı şeyleri harap ve ziyan veya israf etmekten çekin- 
mek ve onları o maksatlarla korumaktır. 

Zira : Allahın insana gördürdüğü işlerden muradı; 
kendi güzelliklerini meydana getirmektir.Bu suretle in- 
sana yarar bütün güzellikler, iyilikler,ihsan vasıtasiyle 
ortaya çıkacaktır. İşte bunun için mükellefiz ve Allahın 
yeryüzünde işçileriyiz, nitekim Kuranı Kerimde gelir : 
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(61 — Saf — 14) : « Ey müminler, Allahın yar- 
dımcıları olunuz. » 

3 — Cebhe gerisi 
Cebhe gerisi işleri; tam bir alâka, sadâkat ve gay- 

retle şu esaslarda toplanır : 
1 — Memleketin emniyetini müdafaa : 
2 — Milletin varlığını muhafaza : 
                                     — 1 — 
Milletin emniyetini muhafaza işi; yalnız vazife ba- 

şında değil, vazife dışında da devam eder. Askerliğe ait 
sırları kimseye söylememek gibi. 

— 2 — 
Milletin malı hakkında : 
Milletin malını muhafaza etmek veya onu iyi kul- 

lanmak boyun borcudur. Bütün bunlardan dolayı alâ- 
kalı insanlar, askerler Allaha karşı sorumludur. Kanuna 
karşı da öyledir. 

Milletin malını iyi kullanmak veya muhafaza işi, 
dört kısımda toplanır. 

Birincisi: Askere kullanmak üzere verilen mi'adlı 
eşyanın iyi kullanılması ve temiz tutulması ki her nevi 
giyecek bu meyandadır. 

  İkincisi: taşımak üzere emanet edilen demirbaş 
eşyanın iyi bakılması; iyi tutulması, yıpranmaktan korun- 
ması ki, silâh, cebhane ve her türlü teçhizat bu me- 
yandadır. 

Üçüncüsü;     gözcülüğü,     muhafızlığı     askerlere 
tevdi, emanet ve    teslim edilmiş  olan yerlerin iyi mu- 
hafazası veya vazifelerin iyi başarılmasıdır, ki nöbetçilik- 
ler, muhafızlıklar ve devriye hizmetleri gibi sabit, sey- 
yar bütün vazifeler bu meyandadır. 
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Bu vazifelere dikkatsizlik millete hıyanettir. Ve as- 
kerlik namına şerefsizliktir. 
      Emanetin kıymeti:                       . 
        Askerin kullandığı veya muhafaza ettiği her 
eşya; milletin emeği, alın terile alınmış, meydana gel- 
miştir. Onda saçı bitmedik yetimlerin bile hakkı vardır. 
Bu haklar mukaddestir. Bu haklara riayet mukaddes bir 
vazifedir. 

Dördüncüsü: askerin yaşadığı, geçtiği, konduğu yer- 
lerdeki halkın malına,  mülküne  ziyan vermemeğe dik- 
kat etmektir. Binalar,  bahçeler çeşmeler, sürüler, mah- 
sulât, zahire, eşya, alât ve edevat, vesait bu meyandadır. 

Aşağıdaki   maddeler bu esasları   izah için bir fikir 
verebilir. 

 A — Askerî hareketlerde ve konanklarda halkın ma- 
lına ziyan vermekten çekinmek. 

B  —  Hakkı olmayan hiç bir şeye el uzatmamak. 
C — Düşmanlığa gelenlerin ziyanından memleketi 

korumak. 
D — İçde dışda her hususta halka emniyet telkin 

etmek. 
E — İçde dışda mertlikle, temiz bir seciye ile, hör- 

met, takdir telkin etmek: 

Muhafaza hakkında izahat 
Demirbaş eşya 
Milletin emanet ettiği demirbaş eşyanın yıpranma- 

dan, bozulmadan yeni erlere devri; her er için bir yüz 
aklığı mecburiyeti, ve insanlığın namus borcudur. Zira bu- 
nun aksi soysuzlukdur, netekim; öyle arızalar vardır ki 
silâhın   tesiri   üzerinde   kendini   gösterir.   Silâhın    kullanış 
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faydalarını azaltır, sağlığını sağlamlığını bozar. Bu ne- 
tice elbette ki düşmana faide, dosta zarardır, ve millete 
ziyandır. 

 Millet, memleket malında: 
Milletin  ihtiyacını  temin  için  memlekette  vücûde  ge- 
tirilmiş,  bina  edilmiş    yapılmış ve yetiştirilmiş ne varsa 
bunlara  ziyan  vermemek  ve düşmanın ziyanından koru- 
mak esas vazifelerindendir. 
      Tesisat kısmı: 

Meselâ, camiler, kiliseler, havralar hastaneler, mek- 
tepler, depolar anbarlar, bentler, köprüler, yollar, telgraf 
ve telefon hatları ve her nevi hususî, umumî, şahsî res- 
mî binalar ve bunlara ait eşya levazım ve vasıtalar bu 
meyandadır.  
      Yetiştirilen ve beslenen malda 
Ağaçlar,  ekinler,  ormanlar,  hayvan  sürüleri  bu  ara- 
dadır. 

       Halka ait şeylerde : 
      İzinsiz hiç bir şeye el sürmemek, haksız hiç bir şe- 
ye el uzatmamak, her hangi bir kimseye her hangi bir 
endişe vermemek ve muamelelerde halkın her ferdine 
iyi niyetle ve güzellikle hareket etmek ve herkese her 
vesile ile benimser surette davranıp alâka göstermek 
ve nihayet halka emniyet, itimad telkin etmek bu cüm- 
ledendir. Halkın hürmetini ve Hakkın rızasını kazanmak 
ancak böyle mümkündür. 

Beşerî haklar 
Zira insan dünyaya, hakkına sahip olmak için gel- 

miştir.   Askerin   vazifesi;   ferdin   ve   cemiyetin    bu   huku- 
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kuna evvelâ bizzat kendi tarafından riayet edilmek ve 
ferdin, cemiyetin bu insanlık haklarını düşmanlara karşı 
korumaktır. 

Askerî terbiye : 

İşte askerlik hayatı; bu terbiyeyi asker olanlara 
vermek ve bu terbiyeyi silâh taşıyacak olanlarda ya- 
şatmak için açılmıştır. Ve Türk askeri bunun mükemmel 
bir örneğidir. 

Askerlik; her cemiyette, hem silâhı, ve hemde gay- 
rendiş, diğergâm hissi ( eldüşünürlük, elbenimserlik, 
duygusunu ) birleştiren en yüksek bir terbiyedir. 
Feragat, fedakârlık, nefse hakimiyet, mertlik ve cö- 
mertlik esaslarında ki seciye kuvveti, ve fazilet bağlılık- 
ları itibari ile her ordu; her memleketin en yüksek de- 
recesini taşır. 

Asker; dağı devirecek kadar kuvveti kendinde bul- 
duğu halde bir karıncayı bile şahsen incidecek salâhi- 
yeti ve hakkı kendinde bulamıyan güzel bir terkiptir. 

Fasıl - 6 

«Mükellefiyetler» 
Erlik : 
Erlik; yiğitliktir. Yeğitlik; mertliktir. Cömertlik, fe- 

ragat ve fedakârlıktır. Erliğin şanı: emniyetli ve iyi ol- 
mak ve iyilik etmektir. Ve üzerine aldığı vazifeyi neye 
mal olursa olsun başarmak ve bu uğurda hiç bir feda- 
kârlıktan kaçınmamaktır. Er ; sözünü tutar her ne baha- 
sına   olsa  da   vadini   yerine   getirir.    Er;  izzeti  nefsini   hiç 
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bir şeye değişmez. Er; sadık olur; er hiyanet etmez , 
er; alçalmaz. Erliğin Türkçedeki manası sureti umumi- 
yede pek geniştir. O kadar geniştir ki her iyi huy, her, 
iyi tabiat ve ahlakı yani bütün manasa ile fazilet içine 
alır işte bütün insanlık güzelliklerini bu tek kelime ile 
toplu olarak ifade etmek mümkündür. (Er) i (Asker) mu- 
kabili olarak kullanmak pek yerindedir. Zira Askerden 
istenen şey; her iyi şeyin en yüksek derecesidir. Bü- 
tün bu hasletler; erliğin ifade ettiği meziyetlerden iba- 
rettir. Zaten (Er) ismi ile insan her güzelliği kendinde 
cem etmiş örnek bir insanı derhal zihninde tecessüm 
ettirir. 

Er meydanı 
Türkçede (er meydanı) diye meşhur bir tâbir var- 

dır. Ve iddialı münakaşalarda (kimin er olduğu er mey- 
danında belli olur) dendiği de darbı mesel halinde ma- 
lumdur. Bu (er meydanı) tâbiri (erenler meydanı) tarzın- 
da da söylenir. Birinci tâbir; (himmet, gayret ve feda- 
kârlık) imtihanına fırsat verecek savaş meydanına, ikin- 
ci tâbirde (olgunluk, erginlik) imtihanına imkân veren 
tekâmül vesilelerine işarettir. 

Türklerin terbiye geleneğine ve ahlâkî kültürüne 
göre her işin iyisi açık olanıdır. Zira utandırmayacak 
temiz şeyler açıklanır, utandırıcı kirli şeyler gizlenir bu; 
nâmertliktir. Türk meşrebi nâmertlikten o kadar nefret 
eder ki onu andlarında bile en sakındığı şey olarak kul- 
lanır: (Nâmert olayım bunu öyle yaparsam) gibi, ayni 
söz en fena hareketlerin tarifine de ölçü olmuştur. Meselâ 
(nâmertçe) veya (kahbece) arkasından vurmuş gibi. Bu 
(arka) tâbirinden de anlıyoruz ki meydana çıkamıyana 
(mert) denmez, mert olmayana da (er) denmez. 

 Türk;   mertliğe   [kendi   maddî   zararına   bile   olsa]   o 
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kadar ehemmiyet verir ki hasmile ansızın karşılaştığı 
vakit eğer hasmı silâhsız ise üzerine atılmaz, (git silâhını 
al gel davamızı görelim) der. Bu ecdattan miras bir mertlik 
geleneğidir. Silâhsıza silâh çekmeğe (el kirletmek) derler 
ki Türkün en korktuğu şeylerden biri de budur. Zira 
erin, merdin eli temiz olur. Kirli el ile erlik mertlik ol- 
maz. Türk mertliğe candan imrenir, muhabbet gösterir. 
Ve mertliğe muhabbet ve alâkası nisbetinde namertlik- 
ten nefret eder iğrenir. 

Erlik meydanı 
Türklere göre bu dünya; bir imtihan meydanıdır. 

Ve bu meydanda insanlar mütemadi bir (erlik) imtihanı 
geçirirler. Ahiret; buradaki hayatın bir muhasebe yeri 
ve bütün imtihanların mükâfat devresidir. Bu dünyada- 
ki vazife ; namertlikten [her nevi alçaklıktan; kötülük- 
ten, zilletten, hıyanetten] sakınmak, mertlikte, erlikte so- 
na ermek, yükselmektir. 

Bu imtihan çetindir. Fakat mertlikte çok tatlıdır. Ve 
hayatın tadı bundan ibarettir. Bunsuz hayatın tadı değil 
azabı, acısı vardır. Ve bu azap iki dünyada da sürüp 
devam eder. 

İşte onun içindir ki Türk; buradaki imtihan meyda- 
nında yenilgiye uğramaktan sakınır. Ve zâten fıtratın- 
daki iyi maya; ona fazileti, mertliği candan sevdirir ve 
daima onu iyiliğe, ve mertlikte himmet, gayret, sarfına 
ve fedakârlığa sevkeder. Türk bu yolda, bu uğurda elin- 
den her geleni seve seve, güle güle yapar. Böylece bu 
meydanda er kalmağa çalışır. Zira er olarak yaşamak, 
ve er olarak tertemiz göçmek onun baş gayesidir. Ne- 
tice itibarile (Er) kelimesi basit mânada yalnız (erkek) 
veya (Asker) demek değildir. Erlik; en geniş manada in- 
sanlık   şahsiyeti   yapan   bir    terkiptir.    Ve   Türkün   ülküsü- 
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dür. Dünyaya yeni gelen çocuklara takılmakta 
olan isimler içinde (Ero), (Erdoğan), (Özer) gibi isimle- 
rin de bulunması; bu ülkünün, bu temenninin yani mert- 
liğin ve Erliğin ihtiva ettiği bütün faziletlerin ana ve ba- 
balarca da ne kadar benimsendiğini ve en seçkin gaye 
teşkil ettiğini gösterir. 

Er; yiğitliği nisbetinde değerlidir. Yani cesareti, 
fedakârlığı nisbetinde ve vazife hissindeki gayreti dere- 
cesinde kıymetlidir. Çünki (Erlik) ; (Yiğitlik) nisbetinde 
inkişaf eder. (Yiğitlik) ; gözü pekliktir. ( Erliğin ) fiilî 
hayattaki kabiliyetini ifade eder. Erkek, yiğitlikle tatbi- 
kata geçer. İmdi her er mukaddes vazifesinin hakkını; 
bu değer nisbetinde verebilir. 

İşte ancak böyle erlere millet; güvenir, ve bu gü- 
venle rahat yatar, emniyet içinde yaşar. Rahat çalışır 
ve savaşa da mecbur kalırsa neticeden ümidvar olabilir. 
Ve bu netice itibarile de böyle bir millet; hakkına ve 
şerefine sahip olarak başı dik, göğsü kabarık yaşamış 
olur. [9] 

 
      [9]  

Anadolu halk dilinde (yiğit), (yiğitlik) vasıfları 
çok kullanılır. Ve çok itibarda bir vasıftır. Meselâ: 
«Yiğitlik bu değil ....!», « yiğitsen çık meydana » 
gibi hitaplar çok meşhurdur. Ve en ciddî durumda 
kullanılır. 

(And) yerinde kullanıldığını da kendim işittim. 
Anadolulu bir seyyar esnafla konuşuyorken söz sırası 
 geldi, o; bir teminat vermek istedi, ve bu mevzuda 
bana: «Eğer dediğimi yapmazsam; bu yiğit arkam 
yere gelsin.» dedi. Bu ne mühim sözdü, üzerimde çok 
hoş  ve   düşündürücü   bir   tesir   yaptı   Demek  ki  o ;  alış- 
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Milletin hakkı; kendinin efendisi olmaktır. İradesin- 
de müstakil ve yaşayışında hür olmaktır. Askerin şere- 
fi de; milletini böyle şerefle yaşatmaktır. Askerin şerefi 
milletindir; milletin şerefi askerindir. Asker; milletin eli 
silâh tutan yetişkin gençleridir.Millet; o askerleri kucağında 
yetiştirmiş ve vatan, o evlâtlarını göğsünde beslemiştir. 
Çocuklarına yaşamak ve insanca şerefile,hür yaşamak imkâ- 
nını temin vazifesini ona vermiştir. Ordu; milletin eli aya- 
ğı, gözü kulağıdır. Onlar hudutları bekliyecek, onlar dört 
bir yanı gözleyecek, dinleyecek, onlar salgınlara karşı gö- 
ğüs gerecek, göğüslerden çelik kaleler örecek, hakkı, insan- 
lığı ve Allahın insana verdiği hakları müdafaa edecektir. 
Bu sayede babalar ekecek, biçecek, ekmek yetişdirecek ve 
analar çocuk  büyütecektir. 

Allahın emirleri : 

Bir milletin haklarına ve şerefine sahip olarak yaşa- 

[9] uncu haşiyenin devamı 
tığı, kullandığı bu (and) da bütün şerefini ortaya ko- 
yuyordu. Bütün şerefi ise yiğitlikte topluyor ve onu taşı- 
yan sırtını yere düşmekten korumayı(and)a gaye tutuyor- 
du. Böylece şerefini temsil eden yiğitliğine halel gelme- 
sine tahammül edemiyeceğini gösteriyordu. Aynı za- 
manda şerefsizliği yenilgi ile de birleştiriyor: «Yiğit 
arkam yere gelsin.» diyerek yenilgiyede tahammülü ol- 
madığını anlatmış oluyordu. Ne bahtiyardır o er ki 
yiğitliğini bir şeye değişmez, onu canından aziz bilir. 
Ve bu gayretle hayatta hiç bir yenilgiye, düş- 
künlüğe tahammül etmez. Verdiği sözü tutar. Dedi- 
ğini yapar. Vazifelerini ne bahasına olsada yerine 
getirir, daima yiğit kalır. Ve daima kendinde o güve- 
ni bulur. 
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ması, kalkınması ve muhtaç olduğu varlıkların korunma- 
sı ; ordusunun sağlamlığına bağlıdır. İnsanların haklarına 
sahip olarak yaşamasını, ve bu hakların müdafaa ve mu- 
hafazasını isteyen Allahtır. İnsanlara bu hissi, bu gay- 
reti veren ve bu uğurda gayrete getiren de Allahtır. Her 
fedakârlığı göze aldırtan  odur. Asker; milletin şerefini 
korumakla Allaha hizmet etmiş, Allahın istediklerini yap- 
mış oluyor. Binaenaleyh her fedakârlık; Allah yolunda ya- 
pılıyor. Asker; Allahın kullarını zorbalara kul ve esir  ol- 
maktan korumak için, Allahın işçilerini; zorbalara uşak- 
lıktan kurtarmak için savaşıyor. 

Türk Askeri : 
Türk Askeri neden dünyaca meşhurdur. Ve nesi 

ile meşhurdur. Türk  askeri  mânevî   kuvveti ve güzel 
ahlâkı, sağlam seciyesile meşhurdur. Yiğitliğiyle, feda- 
kârlığı ile, metanetiyle inandığını bütün  yüreğile  yap- 
maktaki azmiyle meşhurdur.    Ve onun için kıymetlidir. 
    Bütün Tarih buna şahittir.  O derece ki,  Türk  askeri 
düşmana karşı bile mertlikten insanlık hissinden bir an 
ayrılmaz, küçülmez,   düşeni ezmez.   İşte o; bu haliyle 
meşhurdur. 

Düşman olarak Türkle çarpışanlar bile buna şaha- 
det etmektedir. Yazdıkları kitaplar meydandadır. 
       İşte bu terbiye, bu seciye ve netice ile askerler; 
beşerî haklara gerek hürmette ve gerek ise onu müda- 
faada bütün dünya için ulaşılması gıpta ile teemmül 
edilecek bir yükseklikte ve sağlamlıkta olmak gerektir. 
       Bir insanın beşerî hakkı olan şeyleri emniyette bul- 
ması yani canını, malını, ırzını namusunu, şerefini hür- 
riyetini kendi cemiyetinde emniyette görmesi; o cemi- 
yetin   fertleri   için   ve   müşterek   hayatı   için   nasıl   bir yük- 



— 60 — 

sek terbiye ve kültür neticesi ise, buna herkesten ziya- 
de ve herkes hakkında riayet etmek de askerlerden bekle- 
nen bir haktır. Yerli veya ecnebi herkesin askerden 
istediği, umduğu budur.   Zira   askerlik terbiye ocağıdır. 

Ecnebi memleketlerde : 

Asker yalnız kendi milleti   için harp   etmez.   Gün 
olur, başka milletin hakkını da müdafaaya gönderilir. 

İş; her yerde milletin işi ve Allahın hizmetidir. As- 
ker; her yerde aynı fedakârlığı yapmağa ve aynı terbi- 
yeyi göstermeğe mecburdur. Zira asker için hususî ve 
şahsî bir hesap yoktur. O; milletin işini görmekten iba- 
ret olan umumî vazifesini nere için emredilmiş ise ora- 
da görür ve orada, kendi evini, kendi köyünü, kendi 
memleketini nihayet kendi eşiğini müdafaa eder gibi 
çalışır. Emrolunan yerde her fedakârlığı gösterir. Hem- 
de kendi evinde, köyünde gezer gibi yabancı illerde şe-  
refile gezer, ve milletine leke getirmekten, yüz karası ol- 
maktan bütün kuvvetiyle çekinir. 

Kültür : 

Türk ; bu hasleti nereden buldu ? Kültüründen! O 
kültür ki; onun özü dine dayanır. Ve onun mukaddes 
kitabında harbe dair ahkâm vardır. İşte Türk askerinin 
ahlâkını çerçeveliyen bu hükümlerdir. Din hükümleri 
müslümanı yalnız harp zamanı değil her zaman millet- 
lerarası münasebetlerde çerçeveler, her milletle iyilikte 
yarışı emreder. Ve hepsine insan diye bir gözle bakma- 
yı ve adaletle muameleyi ister. 

İşte müeyyideleri : 
(2 — Bakarâ — 150(148)): «Herkesin   ona   teveccüh 

edip   doğrulduğu   bir   cihet   vardır.   Ey   müminler,  siz   ha- 
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yırlarda yarış ediniz. Her nerede olursanız  olunuz. Al- 
lahutaalâ cümlenizi cemedip toplar. » 

Diğeri : 
(5 — Maide — 51(48)) : «Ey insanlar, sizden herbiri- 

niz için bir şeriat ve mesleki mahsus kıldık. Eğer 
Allah murad etse sizi bir tek millet kılardı. Lâkin sizi 
imtihan için [iyiliklerde yarıştırıp mükâfatlamak için] 
muhtelif ümmetler kıldı. Hayırlarda yarışınız cümlenizin 
mercii Allahutaalâdır. » 
    Müslümanın esas imân şartlarından biri : 
     Müslümanın esas imân şartlarından biride bu âyeti 
kerimede emrolunan itikaddır: 
    (2 — Bakara —285): « Resul [Hazreti Muhammed] 
ve müminler; o Resule Rabbinden nâzil olan şey'e [Ku- 
ranı kerime] imân ettiler. Bunlardan [müminlerden] her 
biri; Allaha ve meleklerine ve kitaplarına ve Peygam- 
berlerine imân eylediler. Resullerinden hiç birinin ara- 
sını ayırdetmeyiz. Yarabbi emrini ve nehyini işittik, ve 
itaat ettik, senden gufran isteriz. Nihayet varacağımız 
ve merciimiz; sanadır. Derler. » 
       Arkadaşlık mükellefiyeti : 
       Kuranı kerimden : 

(50(5) — Mâide — 3(2)): «Fazilet ve takvâda birbirini- 
ze yardım ediniz. » 
    Birlik ve beraberlik mükellefiyeti : 
    (3 — Âliümran — 103) :  « Cümleniz  Allahın  ipine 
[nizâmına] sımsıkı sarılınız. Birbirinizden   ayrılmayınız. 
Allahın üzerinize olan nimetini zikrediniz. » 

Diğeri : 
(49 — Hücerat — 10): « Muhakkak müminler kar- 
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deştirler. Kardeşlerinizin arasını islâh ediniz. Ve Allah- 
tan sakınız, tâ ki rahmete nail olasınız. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 74(73)): «Kâfirler [Allaha inanmıyanlar] 

birbirinin velisi oldukları halde siz, birbirinize dost ve 
yardımcı olmassanız [birbirinize arka çıkmazsanız] yer 
yüzünde fitne ve büyük fesad olur. » 

Diğeri : 
(19 — Meryem — 96) : « İmân eden ve yarar işler 

işliyenler için Allah; aralarında   muhabbet   kılar.» 

Diğeri :   

(8 — Enfâl — 64(63)): «Seni nusreti ve müminler ile 
teyid eden ve müminlerin kalblerini birleştiren Odur. » 

İyi olmak : 

Kuranı kerimden : 
(2 — Bakara — 195): « Ve iyilik ediniz. Zira Al- 

lah iyilik edenleri sever. » 

Allah; insanlardan; iyi geçinmeği, birbirine kardeşçe, 
baba, ana evlâdca muamele etmeği, herkese istisnasız 
iyilik yüreği, iyilik gayreti taşımağı, iyilik etmeği ister. 
Allah yolunda iyi arkadaşlık, iyi yoldaşlık edilmesini 
emreder. Asker ocağı bunun bir numûnesidir. 

İyi arkadaşlık : 

Askerler birbirinin meslek arkadaşı, can yoldaşıdır. 
Hayat, hizmet, maksat onları birleştirmiştir. Binlerce er; 
bir müşterek işin; hisselerine düşen kısmını başarırlar. 
Müşterek bir tek dâvayı düşmana karşı müdafaa eder- 
ler. Onların her şeyleri, her işleri, bu maksada göre ter- 
tiplenip ayarlanır. 
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Asker yalnız kendi kuvvetini değil, arkadaşlarının 
kuvvetini de benimseyerek hesaba katar ve ona güvenir,da- 
yanır. İmdi asker arkadaşını kendi vücûdundan bir par- 
ça veyahut kendi vücûdunu ordu vücûdundan bir par- 
ça, bilir. İmdi o, ordusunu her bakımdan sever, ordusu- 
nun her ferdini, her şeyini benimser. O ordu ki mukad- 
des bir maksadı canla başla başarmağa her zaman ha- 
zırdır. Her fedakârlığa her an hazırdır, böyle bir insan 
birliğine karşı her fert hürmet ve bağlılık duyar ve her 
şeyini onlarınkine katar. 

Er ;    ordunun     yalnız      her   cüz'ünü   her   erini   değil, 
her vasıtasını her şeyini benimser, sever ve ona en 
yüksek     bir   kıymetle   bakar.    O;   her     silâh     arkadaşını 
benimsediği gibi ordunun her  silâhını , vesaitini, 
ordunun işine yarayan, maksada hizmet eden her hayva- 
nı, herşeyi de sever. Ve onlarla yaşayacağını, onlarla 
öleceğini, onlarla davayı kazanacağını onlardan yardım 
ve fayda göreceğini bilir. Onların hayatî ehemmiyetle- 
rini takdir eder. Kendini taşıyan hayvanına, ekmeğini 
ve cephanesini taşıyan ve kendini koruyan her şeye 
bağlanır. 

İşte bu netice; onun insanlığın en yüksek (diğer- 
gâmlık — elcilik) ruhunda yükselmesine de sebep olur. 
İnsan bu derece yükselince artık mertliğini, cömertliğini 
düşmanından bile esirgeyemeyecek hale gelir. [10] 

 
[10] 
Birinci Cihan harbinde Kanal cephesindeki harpte 

esir olan bir İngiliz kafilesi, Filistine sevk olunurken 
çölde suları bilmiştir, fakat çölde su meselesi fevkal- 
ade mühimdir. Askere su ; günlerce mesafeden deve 
sırtında gelmekte, ve askere ölçü ile, hesapla dağıtıl- 
maktadır. Bu İngiliz esir kafilesi; vardıkları ilk menzil- 
de   susuz  olduklarını   menzilin   kumandanı  Türk   yüzba- 
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İmdi asker; bu alâka ve birlik ruhu ile asker arka- 
daşından canını da malını da esirgemez, arkadaşını teh- 
likeden kurtarmak için canını verir, aç veya susuz ar- 
kadaşile ekmeğini bölüşür. Ya ben ekmeksiz kalırsam?, 
demez, o; onu yaratan, yaşatan Allaha güvenir. Ve 
milletinin selâmeti uğrunda her fedakârlığı göze alır. 
günün her anında icabeden fedakârlığı yapar, varlığını 
Allah yolunda milletin faydasına harcar. 

[10] uncu haşiyenin devamı 
şısına haber vermiştir. Türk yüzbaşısı; Türk askerinin 
kendi matralarındaki pek az birer miktar sudan baş- 
ka menzilde su olmadığını bilmektedir. Türk askerine 
suyunu verdirmek de onları tehlikeye düşürmektir. 
Fakat lakayt kalmağa da vicdan müsait değildir: Bu 
mesele kanunla, akıl ile hal olunacak bir şey değil, bu- 
nu halledecek şey; erlerin kültürü insanın şahsî duy- 
guları, şahsî kanaatleridir. Ve bu hak; bölük erlerinin- 
dir. Yüzbaşı neferin matrasına konmuş ve neferin şah- 
sî malı olmuş ve hayatı kadar kıymetli bir mahiyet 
almış suyu neferden emirle isteyecek değildir. 

Neferlerin teker teker fikrini, rızasını almak lâ- 
zımdır. İşte bu yüzbaşı öyle yapmıştır. Fakat ne ka- 
dar da müsait bir cevap almıştır. Hem bilâistisna hep- 
si matralarını esirlere uzatmıştır. Herbiri bir esire 
kendi suyunu içirmiştir, ve aralarında şu cümle; ağız- 
dan ağıza dolaşmıştır : (Su yok ama, Allah var.) 

Bir ibret : 
Çok geçmeden, çöldeki bir kolordu karargâhında 

Alay müftilerinin teklifi ile askerlerin yağmur duasına 
çıkarılması izini alınmıştır. Asker duadan dönerken de 
yağmurdan ıslanmıştır. Hem öyle bir bol yağmur ki 
civardaki bütün kuru kuyuları, çukurları doldurmuş- 
tur. Ve böylece uzun bir müddet için askere su ihti- 
yatı ele geçmiştir. 
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Meselâ: 
Birinin fişeği mi tükenmiş, fişeğinden verir, birinin 

atı mı ölmüş, onu terkisine alır. Biri mi yaralanmış: onu 
sırtında taşır, biri çukura mı yuvarlanmış; onu oradan 
kurtarır. Biri yürüyemiyor mu onu atına bindirir. [11] Ve 
bunu, bu cömertliği eline düşen düşmandan bile esirge- 
mez. 

Bir Düstûr : 
Sefere gönderdiği ordunun kumandanı Zeyd oğlu 

Esâme'ye Hazreti Ebubekirin verdiği emir ve öğüt şu 
olmuştu : 
      «Askerle  arkadaşlığın  iyi  olsun  onlara  daima  hayırı 
söyle ve daima hayırı vâdet. » [Asrı saadet tarihî] 
        Dinimizde arkadaşlık misâli : 
        İslâmiyetin  ilk  kuruluşunda  Mekkeden  hicret  eden 
muhacirler  ile  onları  içlerine  alıp onlara kardeşliğin son 
derecesini  gösteren  Medinelilerin  [Kuranı  kerim tâbirin- 
ce    Ansârın;   yani   yardımcıların]   arkadaşlıkları  bütün 
dünya   için   ve    askerler için  mükemmel  bir  misaldir. 
Öyle  ki:  her  Medineli  bir  Mekkeli aileyi kendisine kar- 
deş  edinmiş  ve  ona  ana  baba  gibi  bakmış,  ondan   hiç 
bir   varlığını   esirgememiş    ve   bir kelime ile kendinden 
kesip  muhacire  vermiş  yani  muhacirleri  kendine takdim 
ve tercih etmiştir. 

 
[11] Bu vak'anın bizzat şahidi oldum. Bir esir 

düşman kafilesini getiren Türk suvarileri, yürüyemiyen 
düşman neferlerini kendiliklerinden kendi hayvanla- 
rına bindirmişler, kendileri yaya yürüyorlardı. 

[Vak'ayı Birinci Cihan Harbinde Kût-ül Amarede 
esir düşen İngiliz askerlerinin Bağdada nakli sırasında 
görmüştüm.]        5 
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Nitekim Kuranı kerimde şöyle buyuruluyor: 
(8 — Enfâl — 73(74)) : « Şunlar ki imân ve hicret et- 
tiler [Mekkeden] ve malları ve nefisleri ile Allah yolun- 
da cihad eylediler. Ve şunlar ki, müminleri yurdlarında 
iskân ve ivâ edip [evlerinde barındırıp korudular] ba- 
kıp gözettiler, yardım ettiler [Medineliler] onlar birbi- 
rinin velisidirler.  

Diğeri :  
(59 — Haşir — 9) : «Ve şunlar ki, müminlerin 

[Mekkeden] hicretinden evvel darı [Medineyi] ve imânı 
[Mescidi] ihzar ettiler. Kendilerine hicret edenleri sever- 
ler ve onlara verilenden kalblerinde kıskançlık, çekeme- 
mezlik ve ihtiras gibi bir şey bulmazlar. Hatta kendile- 
ri muhtaç olsalar bile onları kendilerine takdim ve ter- 
cih ederler, ve nefsin nekesliğini yenerler. Onlar; [Me- 
dineli, ensâr] felâha erenlerdir. »  

Diğeri : 
(59 — Haşir — 10): « Yarabbi bize ve bizi imân 

da sebk eden [daha evvel imân eden] imân kardeşlerimi- 
ze mağfiret buyur. Ve kalblerimizde imân edenlere kar- 
şı gıllu - gış kılma.    Yarabbi    muhakkak sen   kullarına 
müşfik ve Rahîmsin derler. [Bunlar felâha erenlerdir.]» 

Fasıl — 7 

İman ve asker 
Manevî kuvvet: 

Manevî kuvvet şu esaslara dayanır. 
1) İman ve amel [inanmak, inandığına uymak] 
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2) Güvenmek [her  yerde   onunla ve onu korur ol- 
duğuna güvenmek] 

3) Teslim olmak [Allahın iradelerine uymak ve öyle 
hareket etmek] 

4) Rıza [Allahın takdirine rıza göstermek] 
5) Tevekkül (Allaha dayanıp kuvvet almak] 

İman ve amel 
Dinde iman; Hazreti İbrahîmin Allaha imanı ile başlar. 
Dinde amel; Hazreti İbrahîmin Allaha teslimiyetile 

başlar. Ve İslâmiyet bu teslimiyetten doğar. Allaha tes- 
lim olan, müslüman olur. 

Askerlik iman ve amel sağlamlığında cemiyetin en 
ileri örneğidir. 

Askerlikte iman; milletin varlığına inanmakla, başlar! 
ve askerlik; insanlık hak ve mükellefiyetlerini benimse- 
mekle ve bu esasta milletin iradelerine itaatle devam 
eder ve böylece milletin iradesi; Hakkın iradesi demek 
olur. Ve asker ; milletin iradesine itaatle Allaha itaat 
etmiş olur. Çünki Askerlik, hak ve adaleti korumak için 
dir. Allahın dinde muradı budur. Dünyada hak ve ada- 
letin muhafazasıdır. Her milletin esas ihtiyacı; emniye- 
tedir. Yaşamak, çalışmak, ve emeğinin hayrını görmek 
için tam bir emniyete ! 

Milletlerin ihtiyacı emniyete ve asker evlâtlarından 
istedikleri bu olduğuna göre onu temine yarayan her iş 
mukaddestir. Askerlik   de   bu işin   başlıca bir ocağıdır. 

1  — İman [inanmak]: 

Milletin askeri olmak; milletin varlığına, hukukuna 
ve milletin efendiliğine inanmış ve o benliği benimsemiş 
olmaktır. 
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Allahın askeri olmak da, Allahın varlığına, mukaddes 
haklarına, ve her milletin asıl efendisi o; olduğuna inan- 
mış ve halkın emniyetini sağlamak emrinde Allaha gü- 
venmiş olmaktır: Zira halk, Allahındır. Dünyayı ve dünya 
içindeki her şeyi Allah; insanların yaşaması, gelişmesi 
için yaratmıştır. İnsanlığa inanmak; insanlığın haklarına 
inanmaktır ve bu haklara bağlanmaktır. Bir insanın 
Allaha inanması o insanın hak ve vazife esasında, Alla- 
ha bağlanması demektir. Allahın insanları boşuna yarat- 
madığına, onları kendi için yarattığına ve insanlara yer- 
yüzünde mukaddes vazifeler verdiğine inanması ve on- 
ları benimsemesi demektir. 

Mü'min : 

Şimdi de inanan insanın [Mü'minin] Kuranı kerim- 
deki târifini görelim :      

(8 — Enfal — 2 ve 3) :   «Mü'minler   şunlardır ki 
Allah anıldıkta kalpleri titrer   ve âyetleri okunursa iman- 
ları artar ve Rablarına tevekkül ederler. Namazlarını kı- 
larlar. Kendilerine rızk eylediğimiz şeylerden infak ederler. 
[Allah rızası için başkalarına da verip nafakalandırırlar. ] 

İman; Allahın insanlara bir takım haklar, vazifeler 
verdiğine insanın inanması demektir. 

Amel [ iş ] 

Amel; inanılan şeylere teslimiyetle, sadakatle onların 
icabettirdiklerini, işlemek, başarmaktır. Dinde Allaha tes- 
limiyet; Müslümanlık demek olduğu gibi askerlikde 
de milletin iradelerine teslimiyet; askerliktir. 

Bu teslimiyetlerin her ikisi de insanın kendi nefsi- 
nin esaretinden kurtulmuş, hür olmasile mümkündür. 
Ancak hür olan kimse; Allahın iradelerini sadakatle ve 
tamamile   ifa   edebilir.   Ve   yine   ancak   hür   ve   feragat 
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sahibi olanlar; milletin iradelerini askerlikte seve seve 
ve her fedakârlığa zevk ile katlanarak icra edebilirler. 
Ve cana kadar her şeylerini bu uğurda sarf ederler. 

Esas vazife 

Milletin, hür, müstakil ve iradelerine sahip olarak 
yaşamasını temin; askerliğin temelini ve gayesini teşkil 
eder. Tarih boyunca, milletinin bütün nesillerini kimse- 
nin esaretine, boyunduruğuna düşmeyerek, Allahtan 
başkasına boyun eğmeyerek yaşatmak için bu gaye uğ- 
runda çalışmış olan Türk ordusu; cesaret ve fedakâr- 
lığının da, medenî ruhunun da, insanlık kültürünün de 
en yüksek misallerini göstermiştir. Bu büyük netice; bu 
milletin her çocuğuna bir şeref mirasıdır. Bu mirasın 
iyi muhafazası; insanca yaşamak, şerefle yaşamak iledir. 
Bu; daima her fedakârlığı göze almağı icabettirecek de- 
recede mühimdir. İşte zaten insan da insanlık da bu 
bakımdan mühim ve askerlik hizmeti de bu cihetten 
mukaddestir. 

İmanda Gaye 

2 —  « Güven » 

Allahın varlığına inanmakta gaye; teslimiyettir, bu 
teslimiyet; Ancak Allaha güvenmekle olur. 

Güvenmek : 

Güvenmekte gaye; Allahın verdiği vazifelerde Al- 
lahın yardımına, kuvvetine güvenmektir. Bu vazifelerin 
ifası sırasında çıkacak her müşkülâtı bertaraf etmeğe 
Allahın kifayetine güvenmektir.   Netice itibarile: 

Her işin sahibi, her hizmetin mercii; Allah olduğu- 
na, 
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Her şeyi elinde tutan, sevk ve idare eden O; oldu- 
ğuna, 

Bütün alemlerde her nesnenin, her zerrenin hayatı- 
na ve hareketine yalnız Allahın iradesi hâkim olduğuna 
inanmak ve bunda hiç şüphesi olmamak ve O isteme- 
dikçe hiç bir şeyin olamıyacağına tam bir kanaat getir- 
mektir. Nitekim Kuranı kerimde gelir: 

(28 — Kasas — 68) : «İnsanlar için bir şey ihti- 
yar etmek [kendi isteğine göre bir şey yapmak] hak 
ve imkânı yoktur. » 

Diğeri : 
(3 — Âliümran — 154): « Umûrun kâffesi [her bir 

iş] Allahın elindedir. » 
Filhakika : 
Böyle olmasa; bütün âlemlerdeki nizam ve intizam 

nasıl vücud bulur ve nasıl devam eder. Zira nihayetsiz 
varlıkların her biri kendi irâdesine göre birer istikamet 
alır ve her şey karmakarışık olurdu. 

(6 — En'âm — 51) :« Onlara Allahtan gayri dost 
ve şefaâtçi yoktur. » 

Diğeri : 
(29 — Ankebût — 22): « Allahtan başka size dost 

ve yardımcı yoktur. » 

Diğeri : 
(32 — Secde — 4): « Ondan gayrı sizin için bir 

yardımcı ve bir şefaatçi yoktur. » 

Diğeri : 

(2 — Bakara — 29) : «O her şeyi kemaliyle ve 
tamamiyle bilir. » 

Diğeri : 
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(6 — En'âm — 59): « Bir yaprak düşmez ki onu 
bilmesin. » 

Diğeri : 
(4 — Nisâ — 76(78)): « Eğer onlara bir iyilik isabet 

etse bu Allahtandır derler. Eğer fenalık [münebbih bir 
muamele] erişse bu; sendendir derler. Onlara söyle her 
şey, gibi bu da Allahtandır. » 

Diğeri : 
(35 — Fâtır — 2): « Allahın insanlara açtığı rahme- 

tini tutup men edecek, tutup men ettiğini de gönderecek 
Ondan başka kimse yoktur. » 

Diğeri : 
(3 — Âliümran — 175): «Onlardan   [düşmandan] 

korkmayıp benden [Allahtan] korkunuz. » 

Diğeri : 
(25 — Furkân — 31) : «Sana yol gösterici ve yar- 

dımcı olarak Rabbin kâfidir.» 

Diğeri : 
(65 — Talâk — 2(3)) : «Allaha tevekkül edene Allah 

kâfidir.» 
Diğeri : 
(53 — Necim — 43 ve 44) : « Kullarını güldüren, 

ağlatan, öldüren ve dirilten odur. » 

İmdi : 
(9 — Tövbe — 52(51)): « Bize ancak Allahın yazdığı 

ve takdir ettiği şey isabet eder.» 
Âyeti kerimesi bu hakikatleri anlamak için teemü- 

le kâfidir. 
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Şimdi Allaha güvenmek de insanların gösterdiği 
yüksek misallerin ilk devrine ait birini haşiyeye derce- 
diyorum. Tek başına Hazreti Davudun gösterdiği bu 
imânın Musevileri düşmanın tasallutundan nasıl kurtar- 
dığını söylemek; misalin ve mevzuun ehemmiyetini gös- 
termeğe yeter. [12] 

 
[12] 

Allahın yardımı 
Hazreti Davudun muvaffakiyeti 

Musevi mukaddes kitaplarında Hazreti Davuda 
ait mühim bir harp vak'ası yazılıdır. 

Bu vak'anın hülâsası   şudur : 
Putperestler; bir ordu ile [Kitap ve din ehlî olan] 

Musevileri mahvetmeğe geliyorlar, gelen ordunun en 
kuvvetli, en cenkci, en şöhretli kahramanı, ordunun 
ilerisine çıkıp : (varmı karşıma çıkacak?) diye bütün 
Musevilere meydan okuyor. Musevilerce şöhreti ma- 
lûm bu müthiş yırtıcı adamın karşısına kimse çıka- 
mıyor. Bu hali gören Hazreti Davut henüz çocuk yaş- 
ta bir genç olmasına rağmen sırf Allaha güvenerek 
ve Allahın mütecavizlere, zalimlere karşı hakkı ve 
masumu koruyacağına inanarak, kendi meydana çıkı- 
yor. Ve bu meşhur cengâveri; Allahın kuvvetiyle öl- 
dürüyor. Bu suretle kendi milletini hem hakaret- 
ten, hem sonsuz bir esaretten kurtarıyor. Zira heri- 
fin ölümü ile putperest ordusunu bir dehşet ve kor- 
ku alıyor. Allahın tertibile düşman ordusu çözülüyor- 
ve darma dağınık kaçıyor. 

Bu vak'anın mukaddes kitaptan izahına girmeden 
evvel Hazreti Davudun hüviyeti hakkındaki bilgiyi 
kısaca hatırlatayım : 
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3 — Teslimiyet 
İslâmiyetin mânası; (teslimiyeti) tir. Teslimiyet; Al- 

lahın iradelerine tamamile tâbi olmaktır. Cenabı Hak; tes- 
limîyet dini olan İslâmiyetin; Hazreti İbrahimden baş- 
ladığını bildiriyor. 

İşte mukaddes müeyyideleri : 
Kuranı kerimden : 
(3 — Âlîümran — 95):  « Ya  Muhammed  de  ki,    Alla- 

[12] nci haşiyeden devam 
Malûm olduğu üzere Hazreti Davud; bizce (Hak 

kitap) bilinen ilâhî dört kitaptan ikincisi olan (Ze- 
bûr - u şerifi) getiren zattır. Hazreti   Süleymanın pe- 
deridir. Bu zat;   çocukluğunda   çobandı.    Musevilerin 
ilk hükümdarı (Saul) un tedavî  edilmez bir hastalığı 
vardı. Hazreti Davudun da    hastalara    okumakta bir 
ilâhi mazhariyeti vardı. Hükümdara bunu haber ver- 
diler. Bu maksatla   Hazreti   Davud saraya    getirildi. 
Hükümdara dua ettirildi. Allah Hükümdara bu vesile 
ile şifa ihsan etti.    Hükümdar o kadar    memnun ol- 
duki Hazreti Davudu sarayda alıkoydurdu, daha son- 
ra da kendine damad etti.   İşte Hazreti Davudun put- 
perest ordu cengâverîni yenmesi,  öldürmesi, sarayca 
tanındıktan sonraki bir vak'adır. Musevi milleti Haz- 
reti Davudu; merdliği, cesareti, tevazuu ve digergam- 
lığı sebebile çok sevdi ve Hükümdarın ölümünü   mü- 
teakip onu kendilerine    Kral    seçtiler.   Zamanındaki 
harplerde cesareti ve mahareti devam etti. Vefatında 
(Zebûr şerif) gibi bir kitap ve (Hazreti Süleyman) gi- 
bi bir evlâd ve büyük bir şöhret bıraktı, şöhreti ilâhî 
hislerinde ve ( Mesîh ) liğindedir. Yâni [ Allah tarafın- 
dan     kurtarıcılığa   memur   edilmiş   olmasında ] dır. 
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hütaalâ, sadıktır, İbrahimin şirk’den berî ve Hakka 
teslimiyeti havi dinine tâbi olunuz. » 

Diğeri: 
(4 — Nisâ — 123(125) ): «Muhsin [yani iyilikler eder] 

olarak bütün mevcudiyetini Allaha teslim eden ve İbrahi- 
min batıldan uzak ve hakka mütemayil milletine tâbi 
olan kimseden daha iyi kim vardır. Allah, İbrahimi ken- 
dine hâlil [sevgili] ittihaz eyledi. » 

Diğeri : 
( 2 — Bakâra — 131(130) ) : «İbrahimin milletinden ve 

dininden kim döner. Ancak nefsi sefih olanlar döner. » 
[12] nci haşiyeden devam 

Örnek, ilâhî hisleri ihtiva eden münacatlarla ve hike- 
miyat ile dolu Zebûr şerif;   garpta bütün  Hıristiyan 
ve Musevi âlemlerinde Mezmurlar namile mütedavil- 
dir. Ve    muhteviyatı en  güzel klisa    ilâhilerine,    ve 
umumî vaizlara esas ittihaz edilmiştir. 

Hazreti Davud 

       Musevi mukaddes kitaplarından : 
       (Mülûk-i Evvel kitabının 17 inci babının icmalen 
ve mealen hülâsası: 

[Putperest] Fılıstîler ordularını muharebe için 
[Musevilere karşı] cemedip karşılarında ordu kurdular. 
Musevilerde ordularını onlara karşı tertiplediler. 

Fılıstîlerin ordusunda Culyan isminde bir pehli- 
van vardı, baştan aşağı zırh içinde idi. Mızrağı- 
nın demiri altı yüz miskal demirdendi. Bu adam ileri 
çıkıp Musevi ordusuna şöyle nidâ etti. 

« Niçin muharebeye dizilmek üzere çıktınız ? ben; 
[Fılistî] lıyım. siz de [Hükümdar] Saul'ün kulları de- 
ğilmisiniz,   karşıma   bir  adam  seçiniz,   hepinizin   namı- 
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Diğeri: 
(2 — Bakâra — 125(124)) : « Vakta ki Haktaala İbra- 

himi bazı emirleri ile imtihan buyurup o da bunları ye- 
rine getirdi. Allah; Ya ibrahim ben seni insanlar üze- 
rine imam edeceğim, dedi. » 

Diğeri : 
(6 — En'âm — 14): « Yine de ki: ona [Allaha] 

teslimi mevcudiyet edenlerin evvelkisi ben olmakla emr- 
olundum. » 

Diğeri : 
(21 — Enbiya — 108) : « De ki muhakkak bana 

vahiy olundu ki İlâhınız bir İlâhdır. Ona tam bir tesli- 
miyet ile varlığınızı teslim ettiniz mi ?» 

[12] nci haşiyeden devam 
na onu gönderiniz, eğer o benimle cenkleşmeğe muk- 
tedir olur, beni öldürürse bizler; sizlerin kullarınız 
olalım. Eğer ben ona galip gelip onu öldürürsem o 
zaman siz, bize kul olup kulluk ediniz, dedi. Ve ilâ- 
ve etti ; Ben bugün Musevilerin bütün taburlarını 
tahkir ediyorum, beraber cenkleşmek için bana bir 
adam çıkarınız ! dedi. 

Bunun üzerine Hükümdar ve bütün Museviler 
müşkül duruma girdiler, kimsenin o herifi gözü tut- 
madı. 

Hazreti Davud; orduda değildi. Babasının sürüle- 
rini gütmek için gitmişti. Onun yerine muharebeye 
üç kardeşi gelmişti, 

Fakat meydan okuyan putperest Culyas, tam kırk 
gün ordu karşısında o daveti Musevilere tekrar edip 
durduğu halde ona tek kimse seçilemiyordu. 
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Diğeri : 
(30 — Rûm — 31): « Allahutaalaya itaat ve  kullukla 

[hizmetle] teslim olarak ondan sakının.  » 

Diğeri : 
(40 — Mümin — 67(66)): « Âlemlerin Rabbine teslimi 

mevcudiyet etmekle emrolundum. » 

 Diğeri : 
 (31 — Lokman — 22) : « Her kim ki iyi âmellerle ve 

iyilik eder olduğu halde yüzünü [kendini] Allaha tes- 
lim eder, muhakkak en muhkem, en sağlam bir ipe ya- 
pışmıştır. Her bir işin sonu Allaha dönüp gider. » 

[12] nci haşiyeden devam 
Birgün Hazreti Davudun babası ordudaki üç oğ- 

luna erzak göndermek ve onlara yardım için Hazreti 
Davudu ordugâha gönderdi. Hazreti Davud getirdiği 
şeyleri arkasından yere indirip memuruna teslim 
eder etmez kardeşlerinin bulunduğu tabura koştu hal 
ve hatır sorarken o putperest cengâver Culyas, her- 
günkü davetini tekrara başlamıştı. 

Bunu işiten Hazreti Davud;   yanında   duranlara : 
« bu Sünnetsiz Fılıstî kimdir ki Hây olan Allahın asker- 
lerini tahkir ede » dedi : 

Ve sonra iş Hükümdar Saul'e aksetti. Ve Hazreti 
Davud Saul'e : «Kulun gidip bu Fılıstî ile savaşa- 
caktır. » dedi. Hükümdar cevaben : « Onun ile sava- 
şamazsın, sen çocuksun o ise çocukluğundan beri cenk- 
cidir. » dedi. 

Hazreti Davud, cevaben : « Babamın koyunlarını 
güderken   arslan  da  ayı  da   gelip   sürüden    koyun   gö- 
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Diğeri :      
(21 — Enbiya — 51): « İbrahime rüşd [olgunluk - 

kemal] ve sedad [Mânevî kuvvet] verdik. » 
Diğeri : 
(22 — Hâc — 77 ve 78(78)) : « Ve din emrinde üze- 

rinize müşkül kılmadı. O; babanız İbrahimin dinidir. 
Bundan evvel ve bu dinde sizi müslüman diye tesmiye 
eden odur. » 

Diğeri : 
(2 — Bakara — 132(131)): «Rab İbrahime, İslâm ol! 

dedikte İbrahim; alemlerin Rabbine İslâm oldum dedi.» 
Netice : 
(3 — Âliümran — 78(79)) : « Kâmil ve muhlis olarak 

Allaha kul olunuz. » 
[12] nci haşiyeden devam 

türmüştü ben de onların ardınca çıkıp onları vurdum 
ve ağızlarından koyunları kurtarmıştım. Hem arslanı 
hem ayıyı öldürmüştüm. Bu sünnetsiz Fılıstî de onlar- 
dan biri gibi olacaktır. Zira o; Hây olan Allahın asker- 
lerini tahkir etmiştir. Arslan pençesinden, ayı pençe- 
sinden, beni kurtaran Rab; hemen bu; Fılıstî'nin 
elinden de beni kurtaracaktır. » dedi. 

Hükümdar da : « Rab seninle olsun. » dedi ve ken- 
di esvabını ve zırhını giydirdi, fakat Hazreti Davud 
onlarla yürümeğe alışmadığını söyleyerek üzerinden 
çıkardı, ve değneğini eline alarak kendine dereden 
beş çakıl taşı seçti ve onları kendi çoban dağarcığına 
koydu ve sapanı elinde olarak hasmı Fılıstî'ye yak- 
laştı. 

Fılıstî Hazreti Davudu gördükte onu tahkir eyledi. 
Zira  kırmızı   yüzlü  ve  güzel  çehreli  bir   çocuk   idi,   ve 
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4 — Rıza 

İmanın iktizası; güven, güvenin icabı; teslimiyet, ve 
teslimiyeti vücude getirecek şey; rızadır. Allahın 
her bir insana, hayatın her safhasında takdir ve tayin 
ettiği nasibe yani mukadderata rıza göstermektir. Dün- 
yaya gelmesinin, yaşamasının ve ölümünün ancak Al- 
lahın elinde ve Allahın istediği gibi olduğunu bilen mü'- 
min mukadderata rıza gösterir. İnsanda kadre inanç ve 
teslimiyet ne kadar çok ise insanın da yüreği o kadar 
rahat olur. Allaha teslimiyeti tam olanı hiç bir şey yıl- 
dırmaz ve usandırmaz. Çünki o iyi bilir ki her şey an- 
cak Allahın dediği ve dilediği gibi olur. Allah izin ver- 
medikçe   dünya    bir   araya   gelse   kimse   kimseye   ne   iyi, 

[12] nci haşiyeden devam 
Davut da : «Ben   köpekmiyim ki   sen   bana değnek 
le geliyorsun » dedi. 

Hazreti Davud dahi Fılıstî'ye : « Sen bana kılıç 
ve mızrak ve kargı ile üzerime geliyorsun, ama ben 
sana askerler Rabbinın ve İsrail taburlarının Allahının 
ismi ile geliyorum. Senin başını bedeninden ayıraca- 
ğım ve bütün yeryüzü, İsrailde Allah var olduğunu 
bilecektir. Ve bu cemaatın kâffesi dahi Allahın kur- 
tarıcılığı kılıçla, mızrakla olmadığını bilecektir. Zira, 
cenk Rabbın olduğundan o sizi elimize teslim edecek- 
tir. » dedi ve dağarcığından bir taş çıkarıp sapanla 
atmakla taş Fılıstînin alnına battı. Fılıstî yere yuvar- 
landı. Hazreti Davud hemen Fılıstînin kılıncını yaka- 
layıp onunla Fılıstînin başını kesti» ve Fılıstîler kendi 
kahramanlarının öldüğünü görünce hepsi kaçtılar. Bu 
suretle Beni İsrail de kurtulmuş oldu. 
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ne fena hiç bir şey yapamaz. Allah koruduktan sonra 
hiç bir zarar gelmez. Allah öldürmedikçe kimse ölmez. 
Mukadder ne ise o behemahal olur. Ve buna çare bu- 
lunmaz. Fakat akacak kan damarda durmaz. Allah ne 
kadar takdir etmiş ise o kadar akar. Bir damla eksik 
fazla olmaz. Ecel ne vakit gelmiş ise ölüm o zaman ge- 
lir. Bir nefes bile eksik veya ziyade olmaz. 
İmdi Allahı olanın gamı, korkusu olmaz. 

(3 — Ali ümran — 154): «Ya Muhammed, sen on- 
lara de ki, eğer evlerinizde olsaydınız, Kendilerine kat- 
lolmak yazılmış olanlar, maktulen düşecekleri yerlere 
kendi kendilerine çıkarlardı.» 

(3 — Ali ümran — 156) : «Ey Mü'minler, siz tica- 
ret için sefere gidip orada vefat eden veya gazaya çı- 
kıp katlolunan kardeşleri için : (Eğer bizim yanımızda 
olsalardı ölmezler veya katlolunmazlardı.) diyen kâfirler 
gibi olmayınız. Allahu taâlâ onların bu zan ve itikadla- 
rını; kalplerinde tahassür ve teessüf sebebi olmak için 
kıldı. Dirilten ve öldüren Allahtır. » 

Firar : 
(33 — Ahzab — 16): «deki: size firarın faidesi yok- 

tur. Eğer ölümden veya katilden firar etseniz bile ha- 
yattan ancak az bir zaman istifade edersiniz.» 

İman ve sebat : 
İmanda tahakkuk eden yani imanı sağlamlaşan mü'- 

min sebat eder.    Allah öylelerine sebat ve sükûnet ih- 
san eder. İşte Kuran kerimden müeyyidesi : 

(48 —  Fetih — 4 ve 5) : "O Allahtır ki imanlarına 
iman ziyade olması için mü'minlerin kalplerine sükûneti 
ve sebatı inzal edip koydu. Göklerin ve yerin bütün 
askerleri    Allahü    taâlânındır.      Allah    halkın    işlerini   ter- 
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tiplemeği bilir. Ve tedbirinde hikmetlidir. Erkek kadın 
müminleri ağaçları altından nehirler akan cennetlere 
orada ebedî kalmak üzere koyar onların fenalıklarını af 
etmek için o sekineyi kalplerine koydu. » 

Can kaygısı: 
Asker; yüreğini Allaha bağladıktan sonra artık ona 

kaygı kalmaz. İnsanın canını Allahtan başkası alamaz. 
Vâde gelmeyince insan ölmez. Alında yazılmadıkça in- 
sanın burnu kanamaz. Kaderinde varsa yaralanır fakat 
ölmez, yardan yuvarlanır bir şey olmaz. Ne olacağı var- 
sa o olur. Akacak kan da damarda durmaz. 

Meselâ : 
Yan yana savaşan iki erin biri yaralanır, biri yara- 

lanmaz. Aynı yerden birer yara alan iki erin biri öle- 
bilir biri de ölmeyebilir. Bir erin şehit olması; Allah ta- 
rafından çağrılması demektir. Gidişlerin en güzeli de bu 
yoldandır. Alel'umum ölüm demek; vâde geldi çağrıldı 
gitti demektir. 

Meselâ : 
Siperde harp ederken onbaşının bir ere yeni bir va- 

zife vermesi icabeder, ismi ile ona seslenir, belki bu ha- 
reket erin şahadetine sebep olur. Fakat; buna artık on- 
başı çağırdı denmez, Allah çağırmış, onbaşı seslendi 
denir. 

Yine yer olur, sıra gelirki onbaşının bir seslenmesi 
ile bir er ölümden kurtulur. Buna da; onbaşı kurtardı 
denmez. Allah kurtardı, onbaşıyı kullandı denir. 

Yine bir ara cephane azalır, yahut içecek su tüke- 
nir. Onbaşı bir neferi bu işe gönderir. Görenler, bu gi- 
den  ölecek   der,   halbuki   Allah   çağırmamış   ise   ona   bir 
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şey olmaz, mermi yağmuru altında o er o vazifeye se- 
lâmetle gider gelir. Tüyüne ziyan gelmez. O da şaşar 
görenler de   [13] 

İmdi Allahın bu ayetlerini görenler için kaygıya se- 
bep yoktur. Ve Allaha   tevekkülden   gayrı çare ve ra- 
hatlıkda yoktur. Her şeyde Allahın dediği olur. Boşuna 
rahatsız olma da mâna yoktur. 

Kuranı kerimden: 
(3 — Ali ümran — 145) : «Bir nefse Allahın izni ol- 

madıkça ölmek yoktur. » 
 

[13] 
Böyle bir vak'a bilirim. Siperlerin gerisinde bir 

tümsek, sargı yeri ittihaz edilmişti. Yaralılar o tüm- 
seği siper alarak yaslanmış yaraları sarılıyordu. İçle- 
rinde çok susuzları vardı. Bir yudum su ! diye sesle- 
nen çoktu. Fakat ihtiyat su tükenmişti. Su ileride akı- 
yor ama oraya ölüm yağıyor, yağmur gibi kurşun 
yağıyordu. Gidenin sağ döneceğini akıl kasmıyordu. 

O sıra, bir hasta bakıcı er ortalıkta dikildi. Ya- 
ralılara'. «Verin mataralarınızı arkadaşlar» dedi. Hep- 
sini dolaştı, mataralarını topladı ve hiç irkilmeden 
suya gitti, o dolu sağnağı gibi mermi yağmuru altında 
mataraları doldurdu. Ve sağ salim geri geldi. Suları 
dağıttı. Ona bir şeycik olmadığını görenlerin ağzından 
(bak Allahın işine) sözü dolaşıyordu. 

Dîğer vak'a : 
Yine bir yaralı bilirim. Karnı deşilmiş, barsakları 

dışarı uğramış ve yattığı yerde barsakları toz toprağa 
bulanmış olarak üç gün bir kenarda kalmış idi. Üç 
günden sonra karnı dikilmiş ve kurtulmuştu. 

F :    6 
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Diğeri: 
(7 — Araf — 188) : «deki : Ben nefsim için menfa- 

at celbine ve zararı def'e malik [kadir] değilim ancak 
Allah ne dilerse o olur.» 

Diğeri : 
(40 — Mümin — 44) : «Ben işimi [Allaha] havale 

ettim. Muhakkak Allah kullarını görüp gözeticidir dedi.» 

Diğeri : 
(9 — Tövbe — 41(40)) : "Mağarada iki kişi idiler. Ar- 

kadaşına mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. derdi.» 

nimet ve külfet 

Mümin inanır ki her külfetin, zahmetin, meşakka- 
tin, çilenin birer karşılığı nimet vardır. Allaha imanı 
olan; hiç şüphe etmez ki her cefanın bir sefası vardır. 
Her güçlüğün sonunda bir kolaylık da vardır. Çünki : 

İnsanların çektiği sıkıntılar Allahı acındırır. Alla- 
hın merhametini, rahmetini celbeder, bu rahmet; türlü 
nimetler getirir. İnsan sırası gelince onu bu dünyada da 
öbür dünyada da görür. Hülâsa olarak şunu söyliyeyim 
ki hiç bir anlık sıkıntı, eziyetle alınmış hiç bir nefes yok- 
dur ki Allahın merhametini ve ondan bir nimeti celbe 
vesile olmasın. Hiç bir şey boşuna değildir. İyilik de 
fenalık da ve iyilik yolunda veya hayatın herhangi bir 
safhasında çekilen çileler; nimetsiz, mükâfatsız kalmaz. 
Hele iyilik ve Hakka hizmet yolunda çekilenler, ölçüsüz 
mükâfatlara vesile olur ve Allahın şanı bunu iktiza etti- 
rir. Allah; kitabında bunu bildiriyor. Müjdeliyor. İşte bir 
misali : 

(7 — Arâf — 42) : «Şunlar ki iman ettiler, ve iyi 
işler   işlediler.   Biz   bir   nefse   gücünden,   takatinden   fazla- 
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sını teklif etmeyiz işte onlar cennet ehli olup orada ebe- 
diyen kalırlar.» 

Diğeri : 
(11 — Hûd — 11) : «Ancak sabredip salih amel 

[iyi işler] işleyenlere mağfiret ve büyük ecir, sevab ve 
mükâfat vardır. » 

Diğeri : 
(46 — Ahkaaf — 19): «Herkes için amellerine göre 

dereceler vardır. Onlara amellerinin mükâfatı ve müca- 
zatı tamamile tesviye olunur. » 

Diğeri : 
(17(98) — Esrâ(Beyyine) — 72(7)) : «İman edip iyi işler işleyenler 

mevcudların en hayırlılarıdırlar. » 

Diğeri ; 
(95 — Tîn — 6) : « Ancak iman edip iyi işler işle- 

yenlere ardı arası kesilmez ecrü sevap ve mükâfat vardır.» 

Diğeri : 
(57 — Hadid — 19) : « [Müminlerin] ecri ve mü- 

kâfatı ve nuru vardır. » 

Diğeri : 
(98 — Beyyine — 8(7 ÷ 8)) : «Şunlar ki iman ettiler ve 

iyi işler işlediler onlar mahlûkatın hayırlılarıdırlar. Onla- 
rın Rabları yanında mükâfatı; ağaçları altından nehirler 
akan Adin cennetleridir ki orada ebedî kalırlar. Allah 
onlardan ve onlar da Allahtan razı olurlar. » 

5 — Tevekkül 
Güvenin ve mukaddere teslimiyetin icabı tevekküldir. 
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Tevekkül ; insanı ümitsizlikten yeisten, zâfa düşmekten 
koruyan Allah güvenidir. Bu; manevî kuvvetin temelidir. 
Askerin metin olması, cesur olması, hiç bir zaman 
ümidini kaybetmemesi matluptur. Vazifesini her türlü 
şartlar altında, kendine elverişli olmayan şartlar içinde 
de başarması ve başaracak kuvvette olması lâzımdır. 
İşte ona bu kuvveti verecek; Allaha olan güvenidir. Al- 
lahın sonsuz kuvvetine, mucize kudretine inancıdır. Bu 
iman ve güvenledir ki Türk askeri; tarihte harikalar gös- 
termiştir. Akıl ölçüsüne, hesap mi'yarına sığmayan işleri 
bu güvenle başarmıştır. Durumunu ümitsiz, gördüğü 
zamanlarda, beşer aklının durduğu yerlerde Türk, Alla- 
hın varlığına dayanmıştır. Bu bağlılık ve dayanış hem 
onu sebata sevk etmiş hem onu atılgan, müteşebbis ce- 
sur yapmış hem de Allahın menettiği fenalıklardan onu 
korumuş ve emir ettiği iyiliklere onu sevk etmiştir. 

Netekim Kuranı kerimde gelir : 
(18 — Kehf — 25(26)): «Bütün mahlûkatın ondan başka 

bir velisi yoktur. Ve o hükmüne kimseyi ortak etmez » 

Diğeri : 

(16 — Nahil — 53) : «Sizde olan her nimet Allah- 
tandır. » 

Diğeri : 

(11 — Hûd — 57) : «Rabbim her şeyi koruyucu ve 
gözeticidir.» 

Diğeri : 

(2 — Bakara — 165): «Muhakkak bütün kuvvet Al- 
lahındır. » 

Diğeri : 
(57 —  Hadid — 4) : «Her   nerede   olsanız O, si- 

zinledir. » 
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Diğeri : 
(3 — Ali İmran — 160) : «Eğer Allah nusret ve 

yardım ederse size galebe edecek kimse yoktur. Eğer 
sizi yenilgiye uğratırsa ondan gayrı size kim nusret ve 
yardım edebilir. O halde Mü'minler Allaha tevekkül ey- 
lesinler. » 

 
İyi niyetle tevekkül 
(11 — Hûd — 87(88)) : «Meram ıslahtır. Bana ancak 

Allahu taâlâ muvaffakiyet ihsan eder. Ona tevekkül et- 
tim her hususta ona yalvarır dilerim. » 

İşte  Türk milleti ; mertliği, cömertliği ile, diğer iyi 
hasletlerile böyle şöhret bulmuştur. Ve Türk askeri har- 
bin en kızgın devreleri   içinde bile   insanlık  terbiyesini 
alicenablığını [yüksek şanını] bu taâlîm ile, bu kültürle mu- 
hafaza edebilmiştir. 

Fasıl — 8 

Askerlikte Ahlâk Esasları 
“ İtaat „ 

Allaha teslimiyetin icabı itaattır ; 
Kuranı kerimden : 
(4 — Nisâ — 57(59)) : «Allaha, Resulüne ve sizden iş 

başı olanlara itaat ediniz. Eğer bir hususta aranızda ih- 
tilâf ederseniz, onun halini Allahın kitabına ve Resulün 
sünnetine tevdi eyleyiniz. » 

Hadisi şerif : 
«Pedere itaat Cenabıhakka itaattir. Pedere isyan, 

Cenabıhakka mâsiyettir. » 



— 86 — 

« Sadâkat» 

Teslimiyet ve itâatin icabı sadâkattir. Nitekim Haz- 
reti İbrahimi Allahtan vazgeçmiyor diye ateşe attılar. 
Fakat ne Hazreti İbrahîm imânından döndü, ne de ateş 
Hazreti İbrahimi yakabildi. 

Bakınız Kuranı kerim ne buyuruyor ; 
(49 — Hücerât — 15): « Allah ve Resuline imâneden 

ve sonra bunda şüphe etmeyen ve malları ve nefisleri 
ile Allah yolunda cihadedenler müminlerdir ki sadıklar- 
dır.» 

Diğeri : 
(21 — Enbiya — 68) : « Eğer siz, iş adamları ise- 

niz, onu [İbrahimi] ateşe atınız ve İlâhlarınıza [putları- 
nıza] yardım ediniz, dediler [putperestler] » 

Diğeri : 
(21 — Enbiya — 69 : 71(69)) : « [Allah] ey ateş, İbra- 
hime soğuk ve selâmet ol dedik,   [ve öyle olmuştur.]» 
İmdi : 

İmânda netice; sadâkatle kaimdir. Bu hakikati Haz- 
reti İbrahim misâlinde gördük; öyle ki: 

Hazreti İbrahim; Allaha olan imânını sadâkati ile 
gösterdi. Hem kendini, ve hem evlâdını bu uğurda fe- 
dayı göze alarak gösterdi : 

« Allahtan dönmezsen seni ateşe atarız. » dediler, 
Hazreti İbrahim; imânına sadık kaldı, ateşten yüz çe- 
virmedi. Ateşe attılar. Fakat Allah korudu. Ateş onu 
yakmadı. 

Asker dahi vazifesine sadıktır. Her vakit ateşe atıl- 
mağa hazırdır. Onun bütün şerefi; vazifesine verdiği 
ehemmiyette, ona bağlılığında ve   sadâkatindedir. 
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        Hazreti İbrahim; bu sadakati, ve imânındaki sağ- 
lamlığı ile Allaha sevgili oldu. Ve ismi bu lakabla Ku- 
ranı kerime geçti. Allah; Hazreti İbrahimi de, oğulları- 
nı da izzetle yaşattı ve bütün Peygamberleri onun zür- 
riyetinden getirdi, bereketledi. 
       Sadaka: 
      (Sadaka)   kelimesi  sadâkat  kökündendir.  Bu;  her 
hangi bir vesile ile yapılan bir iyiliğin, iyi bir işin  (Al- 
laha  sadâkat  olduğu)  mânasına gelir. Ve  bu  mânada 
kullanılır. Nitekim Peygamberimiz efendimiz bir hadisi 
şerifinde şöyle buyuruyorlar. 
       « Her iyilik sadakadır. » 
        Diğer   Hadisi Şerif : 

« Her bir mükellef müslim üzerine sadaka vaciptir. 
Verecek bir şeyi olmayan çalışsın amelinin nef'iyle nef- 
sine baksın ve sadaka versin. Buna da muktedir olamaz- 
sa ihtiyacı olan bir adama yardım etsin. Bunda da maa- 
zur ise, lisanı ile hayırı emretsin [hayıra delâlet etsin] 
Bunda da âciz ise bari kendini şer işlemekten sakınsın, 
bu da sadakadır. » 

“ Fedakârlık „ 

Sadâkatin icabı; fedakârlıktır. Ne bir tehdit karşısın- 
da, ne bir tamah ardında, sadâkatten dönmemektir. İnsan- 
lığın şânı ve icabı da budur. Sadâkatin mükâfatı; Alla- 
hın rızası ve bu rıza yüzünden gelecek sayısız nimetlerdir. 

Bakınız Kuranı kerim ne buyuruyor : 

Allah rızası 
(9 — Tövbe — 73(72)): «   [Allah]   Adin   Cenetlerinde 

güzel  meskenleri  vadetti.  [fakat]  Allah  tarafından   rızaya 
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mazhar olmak daha büyüktür. Bu azîm fevz [Kurtuluş] 
ve felahtır. [selâmete çıkmaktır.]» 

Diğeri : 
(2 — Bakara — 207): « Ve yine insanlardan; Allahın 

rızasını isteyerek nefsini feda eden de vardır. Cenabı Hak 
kullarına şefkat ve merhamet edicidir. » 

« Gayret » 

Fedakârlığı yaptıracak gayrettir. Gayreti canlandı- 
racak; sadâkattir. Her sadâkat bağının bir gayreti var- 
dır. Meselâ : 

Allah gayreti, insanlık gayreti, nâmus gayreti, va- 
zife gayreti, meslek gayreti, mertebe gayreti, erlik gay- 
reti, arkadaşlık gayreti, her hangi bir birlik gayreti, 
sancak gayreti, Alay gayreti, Tabur gayreti, bölük, ta- 
kım, manga gayreti veya Tümen, ordu gayreti gibi 
gayretler bu meyandadır, Ve nihayet onlardır ki, vazife- 
hissini, vazife gayretini yükselterek insana büyük başa- 
rılar temin ederler. Acizden ve hıyanetten korurlar. 

Bir hadisi şerifinde Peygamberimiz efendimiz şöyle- 
buyuruyorlar: 

«Cenabıhak, kullarının gayreti   olanlarını sever.» 
Kuranı  kerimden : 
(53 — Necim — 39) : « İnsan için çalıştığından 

başka yoktur. » 

Vazife hissi : 

Vazife hissi yükselen erde sebat, metanet, cesaret 
dahi yükselir, vazife gayreti her endişeyi, her güçlüğü 
hülâsa her şeyi yenen bit kuvvettir. Ne yorgunluk, 
ne  bezginlik,   ne  yılgınlık,  ne  tehlikenin   büyüklüğü,   ne  de 
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her hangi bir endişe; o kuvveti söndüremez. Askerin 
takatini kesemez, cesaretini kıramaz. 

Fakat bu hissi, bu kuvveti insanda en yüksek de- 
recede yaşatan evvelâ insanın Allaha güvenidir. İmdi 
bu güvene yürekte ne kadar yer ayrılırsa o güzel has- 
letler   de   insanda   o   kadar   çok  tezahür   eder.  Ve  o  kadar 
sağlamlaşır. 

Emniyet 

Ancak namuslu adama emniyet edilir. Ve koca bir 
millet ancak namuslu bir ordunun ardında rahatlar. Ve 
ordu dahi namuslu nöbetçilerin ardında rahat uyur. O 
namuslu nöbetçi erler ki ardlarındakiler uyusun diye 
gözlerini kırpmazlar. Kendilerine edilen emni- 
yete liyakatlerini bütün dikkatlerde, bütün kuvvetlerile 
bütün dirayetlerile isbata çalışırlar. Ve ordularına, millet- 
lerine sadâkatlerini icabında canları ile başları ile temin 
ederler. Çünki vazife hissini her şeyin üstünde tutarlar. 

Elbette ki öyle erler ; pek büyük bir insandırlar. 
Ve ahlâkiyatta, fazilette, seciyede, vazife hislerile bütün 
insanlara yüksek birer örnektirler. 

namus 

İnsan ; hususî ve umumî muamelâtında namuslu ha- 
rekete mecburdur. Her mesleğe ait bir namus vardır. 
Tüccarın namusu; alışverişte, memurun namusu; vazi- 
fesine dikkatte, askerin namusu da vazife hissinin sağ- 
lamlığında ve yüksekliğinde belirir. Namuslu asker; va- 
zifeden kaçmaz, yılmaz. Bıkmaz. Çünki zillete katlana- 
maz. Namussuzluğun müthiş acısına bir an tahammül 
edemez. Allahtan, insandan ve kendinden hayâ eder. 
Her   bir   korku ;   Allah    korkusu,   ve   namus   korkusu    ya- 
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nında hiç kalır. Asker her kaygıyı; namus kaygusu ya- 
nında hiçe sayar. İyi asker, canından ayrılır, namusun- 
dan ayrılamaz. Askerin, askerliğin kudsiyeti, itibarı hep 
bu noktadadır. Asker demek namus demektir. 

Hayâ : 
Namusun ruhu; kuvveti, müeyyidesi hayâdır. İnsa- 

nı; utandıracak her işten sakındıran hayâdır. Onun için 
Peygamberimiz efendimiz (Hayâ imândandır), buyurmuş- 
lardır. Ve diğer bir hadisi şerifte de (Hayâ sahibi olmak; 
serapa hayırdır.) buyurulmuştur. 

Hayâsızlık, en korkunç, en tehlikeli bir pervasızlık- 
tır. Böylesi bağsız vahşi bir hayvan gibidir. Her fena- 
lığı yapabilir. İnsanın iç zabıtası hayâdır. İnsanın fena- 
lıklarla arasını bölen hayâ perdesidir. Her zaman, her 
yerde hayâ düşüncesidir. Nitekim yaptığı bir fenalığın 
tevlid ettiği hayâsızlığa dayanamayıp ölenler vardır. 
Veyahut ölünceye kadar cehennem hayatı yaşayanlar 
vardır. Yahut kendini öldürenler vardır. İşte gözle gö- 
rülmiyen, elle tutulmayan fakat insanda bu derece ha- 
kimiyetini hissettiren bu kuvvettir ki büyük insanların 
büyümesine ve büyük kalmasına, insanların iyi olmasına 
ve iyi kalmasına müessir olmuştur. Askerlerin kahra- 
manlarını da bu iç kuvveti yükseltmiş ve her küçüklükten 
alçaklıktan korumuştur. 

Fasıl — 9 

Harp Emirleri 

Harp zarureti : 

 (8 — Enfâl — 40(39)):    « Ortadan    fitne    kalkıncaya 
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ve din; Allahütaâlaya hâlis oluncaya   [Hak yerini bulun- 
caya] kadar onlarla mukatele edin. » 

Diğeri : 
(4 — Nisâ — 82(84)): « Allah yolunda [yani Allahın 

sana verdiği insanlık haklarının müdafaası yolunda] mu- 
katele et, ve ancak nefsini mükellef tut, Ve müminle- 
ri de [bu hakların müdafaasına] tergîp eyle, ola ki Allah; 
kâfirlerin [putperestlerin] şiddet ve saldırışlarını üzeri- 
nizden def ede. » 

Allahın kifayeti 
(3 — Âliümran — 173) : « Onlara; halk sizinle harp 

etmek için toplanmışlardır. Onlardan korkunuz dediler. 
Bu söz; onların imânlarını arttırdı. Ve bize Allah kâfi- 
dir, ve ne güzel vekildir, cevabını verdiler. » 

Mütemmimi: 
(3 — Âliümran — 175): « Size bu suretle söyleyip 

arkadaşlarını korkutan şeytandır. Onlardan korkmayıp, 
benden korkunuz.» 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 65(64)) : « Ey Nebî, sana Allah ve 

sana tâbi olan müminler kâfidir. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 66(65)) : « Ey Nebî ; müminleri kıtale 

teşvik et [cesaretlendir] eğer sizden sabredici yirmi kişi 
olursa iki yüz kişiye, ve sizden yüz kişi olursa kâfirler- 
den bin kişiye galebe ederler, Çünkü onlar Allahı ve 
yövmiahireti [Ahiret nimetlerini, Ahiret hayatını] bilmez 
kavimlerdir. » 
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Diğeri : 
(8 — Enfâl — 67(66)) : « Şimdi Allah; üstünüzden yü- 

künüzü hafifletti, ve sizin zayıf olduğunuza bildi, eğer 
sizden sabır edici yüz kişi olursa Allahın izni ile ikiyüz 
kişiye, ve bin kişi olursu ikibin kişiye galebe eder. Al- 
lah sabır edicilerle beraberdir. » 

Allahın imdadı 

(8 — Enfâl — 17) : « Onları siz katletmediniz, an- 
cak Allahütaâla katletti. (Ok) attığın vakitte sen atmadın. 
Ancak Allah attı. Cenabıhak; müminleri hayırlı bir 
imtihan ile imtihan buyurdu. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 43(42)) : « Hatırlayıp anın şu vakti ki, 

siz; Medineye yakın bir vâdîde, ve müşrikler de daha ö- 
tedeki vadide idiler, ve kervan ise sizden aşağıda idi. 
Eğer o gün cenk için vaidleşmiş olsaydınız mi'addan 
ihtilâf ederdiniz [yani sözleşmiş bile olsanız bu kadar 
zamanda buluşamazdınız] ve lâkin Allahütaâla vakî ol- 
masına hüküm ve kaza eylediği işin husulü için sizi 
ansızın onlarla karşı karşıya çıkardı. » 

Diğeri : 

(8 — Enfâl — 45(43)):« Şunu da an ki Allahütaâla sa- 
na rüyanda müşrikleri az gösterdi. Eğer onları çok gös- 
termiş olsaydı, bozulup kaçardınız, ve kıtal husu- 
sunda [karar vermekte] münazaa ederdiniz. Lâkin Al- 
lahutaâla bu suretle sizi nizâdan [ihtilâftan] ve bozul- 
maktan kurtardı. Allah; kalblerde olanı bilir. » 

(46(44)) : « Müşriklerle  karşı  karşıya  geldiğinizde  Allah 
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onları sizin gözünüze az gösterdi. Sizi de onların göz- 
lerine az gösterdi. Ta ki vukuuna hüküm ve kazayıilâhi 
câri olan şey vâki ola. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 50(48)): « Şeytan; onlara amellerini gü- 

zel gösterip size bugün insanlardan galebe edecek 
kimse yoktur [dedi]» 

Diğeri: 
(30 — Rûm—47) ; «Bizim üzerimize Müminlere nus- 

ret ve yardım hak idi. » 

Diğeri : 
(40 — Mümin — 51) : «Biz Resullerimize ve Mü- 

minlere dünya hayatında ve kiyamet gününde nusret 
ve yardım ederiz. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 41(40)) : «Bilinizki Allah sizin dostunuz 

ve mevlânızdır. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcı- 
dır ve herşeye kadirdir. » 

Diğeri : 
(9 — Tövbe — 117(116)) : «Sizin için ondan başka bir 

dost ve yardımcı yoktur. » 

Diğeri : 
(39 — Zümer — 38) : «De ki; Allah bana kâfidir. 

Tevekkül edenler ona tevekkül etsinler. » 

Diğeri ; 
(2 — Bakara — 166(165)) : "Bütün kuvvet ve kudret 

[Allahındır.] 
Diğeri; 
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(85 — Bürûc — 9) ; «Allah her şeye hâzır ve na- 
zırdır. » 

Diğeri : 
(21 — Enbiyâ — 88) ; «[Vakta ki Yunus] dua ve 

nida eyledi; Ona icabetle onu gamdan [balığın karnından] 
kurtardık. Biz müminleri böyle kurtarırız. » 

Meleklerle imdat : 

Kuranı kerimden : 
(3 — Âliümran — 124): « O vakit, sen müminlere 

Rabbinizin üçbin melek indirerek imdat eylemesi size 
kifayet etmezmi dedin. » 

(125) : « Evet, eğer sabır eder ve Resule muhale- 
fetten sakınır iseniz, düşman şiddet ve gayzile üzerinize 
savlet eyledikte Rabbiniz alâmetli beş bin melek ile si- 
ze imdadeder. » 

Diğeri : 
(126): «Cenabı Hak bu imdad vâdini ancak size be- 

şaret ve kalplerinizi tatmin için etti. Nusret; Azîz Hakîm 
olan Allahtandır. » 

Diğeri : 
(8 — Enfâl — 52(50)) : «Yâ Muhammed kâfirleri [put- 

perestleri] Meleklerin [Bedirde] öldürdükleri vakit görey- 
din. Yüzlerine ve arkalarına vururlar. Ve yakıcı azabı 
ladin derlerdi. » 

Harbi kazanma yolu 
Allahın öğrettikleri 

Sabır ve sebat esası : 

(8 — Enfâl — 47(45)) : «Ey müminler düşman askeri- 
ni  gördüğünüzde  sebat   edin.    Ve   Allahü  taalâyı   çok   çok 
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zikreyleyin tâ ki felâha   [selâmete,   muvaffakiyete] nail 
olasınız.» 

Dikkat : 
İslâm askerinin süngü hücumlarında ileri atılırken 

(Allah Allah) diye Allahı anmaları ve muhtelif vesileler- 
le müctemian tekbir almaları; işte yukarıki âyeti keri- 
medeki emir neticesidir. 

Allahın işlerinde teyidatı 

Kuranı kerimden ; 
(47 — Muhammed — 7) : « Ey müminler, eğer [Al- 

lahın istediği işlerde] Allaha nusret ve yardım ederse- 
niz; o da size [haklı ve hayırlı işlerinizde] nusret ve 
yardım eder. Ve ayaklarınıza sebat verir.» 

İzahı : 
Allahın işleri : 
Allahın işleri ; Allahın kendini cümleye tanıttığı sı- 

fatlarla üzerine aldığı esas işlerdir ki, onlatın icra vası- 
taları yine Allahın mahlûkatıdır. 

Meselâ : 
Toprağın mahsul vermek için havaya, suya, gü- 

neşe ihtiyacı vardır. Hakikatte bu feyzi toprağa veren 
Allahtır. Hava, su, güneş ; Allahın yarattığı ve kullan- 
dığı vasıtalardır. Her şeye olduğu gibi onlara bu kabi- 
liyetleri veren yine Allahın kendi tecellileridir. 

Diğer misâli : 
Allah rezzaktır, yani alemin rızkını verendir. Fakat 

yine bunda gerek yarattığı tabiat yardımcısını gerek in- 
san ve hayvan ve nebat gibi yardımcı mahlûklarını kul- 
lanıyor, erkekler çoluğunu çocuğunu hayvanlarını do- 
yurmak  için  çalışıyor,    yani  Allah   çalıştırmıyor,    kullanı- 
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yor ve muvaffak ediyor. Havadaki kuşlar, denizdeki ba- 
lıklar, ormandaki hayvanlar, hepsi birer ilâhî irâde ve 
ilâhi vesilelerle yiyip içip  yaşıyorlar. 

Diğer misâl: 
Allah hak ve adâletin ceryanını emretmiş ve insan- 

ların, hayvanların bile muhtaç oldukları bu nimete nail 
olmaları için yine insanları, hükûmetleri, askerleri kul- 
lanıyor. Allah kurtarıcıdır, fakat bu işte de memur ettik- 
lerini kullanıyor. 

Netice : 
İnsan; yaşamak için iş bölümü yapan bir cemaat 

veya cemiyete muhtaçtır, fakat insan bu toplulukta in- 
sanlık haklarına sahip olarak yaşayabilmek için, serbest 
çalışabilmek ve hayatının hayırını, emeğinin semerelerini 
görmek için emniyete muhtaçtır ki işte Allahın insanlar 
için yeryüzünde teminini istediği bu ihtiyacı Allah na- 
mına temin eden askerlerdir. Allah tarafından onlar me- 
murdurlar. Böylece en hayatî vazifeyi Allah namına 
üzerlerine almış olan askerler elbette en mukaddes bir 
iş üzerindedirler. Askerler; onun için çok itibarlı, şeref- 
lidirler. Ve hakikatte bu esasta onlar ; Allahın askerle- 
ridirler. 

Bu kadar mühim ve ilâhî vazifeler üzerinde bulun- 
duğunu bilen ve düşünen bir asker; muhakkak ki bu 
vazifenin ehemmiyeti ve kudsiyeti karşısında hörmetle 
titrer. Ve bu düşünce; onu hisde, fikirde terbiye etmeğe 
iyilikte en yüksek insanlar safına yükseltmeğe kifayet 
eder. Artık böylesinin fenalığa eli uzanmaz, ayağı yürü- 
mez. Eli titrer, ayağı sendeler, kendine yakışmayan her 
işe karşı hayâ duyar. Milletin ona emanet ettiği silâhın 
ehemmiyeti, azamet ve mes'uliyeti düşüncesi; onu yüksel- 
tir, her türlü aşağı, bayağı hislerden kurtarır. Elverir ki 
bu silâhı gördükçe düşünsün ve ne düşüneceğinide bilsin. 
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Milletin silâhı felsefesi, başlı başına bir terbiye mev- 
zuudur. Ve askere yetecek kıymet ve vus'attedir. Nete- 
tim dünyada idam cezası olmıyan memleketler vardır. 
Fakat bir istisnaî hal ile. Bu istisnaî hâl; bir insanın 
milletin silâhı ile bir vatandaşı hususî bir mesele için 
öldürmesidir. 

Netekim İsviçrenin böyle olduğunu öğrenmiştim. 

 
 

Cephe hayatı 
 

Muameleler hakkında emirler 

 

Esirler hakkında emir 

 Hadisi şerif : 
«Esirlere hayır ve lûtfile muamele ediniz.»   [14] 
Ahitliler ve mütarekeliler hakkında : 
Hadisi şerif: « Ahitli bir düşmanı mütarekede veya 

sulh halinde öldürene Cenabıhak cenneti haram eder. 
[ yani onu cennetten mahrum eder. ] 

Diğeri : 
« Bir adam sana kanını emniyet ederse onu öl- 

dürmez. » 
 

[ 14 ] Esirler hakkında itina 
Peygamberimiz efendimiz esirler hakkında (lutfile 

muamele) etmemiz hakkındaki emri şimdi görüldü. 
Daha evvel bu esas emre istinaden anane halinde 
Türk  ordusunun   [âdeti   olan]   esirler   hakkındaki   lutuf- 

F : 7 
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Kadınlar ve çocuklar hakkında : 

Hadisi şerif: « Muharebede kadınların ve çocuk- 
ların katli nehiy  buyruldu. » 

14 üncü haşiyenin devamı 
kârlığının birer misâli de (9) ve (10) uncu haşiyelerde 
görüldü. Şimdi gelelim Avrupa ordularının bu husustaki 
muamelâtına : 

İki Cihan harbinde Avrupalıların birbirlerinin esir- 
leri hakkında yaptıklarını burada sayıp dökecek ve 
tenkîde girişecek değilim. Yalnız şuna işaretle dikka- 
ti çekeceğim ki bu muameleler muayyen bir esasa 
riayetten yani din hükümlerine tebaiyetten ziyade 
fertlerin ve kumandanların veya amirlerin şahsî ka- 
naatlerine veya hususî emirlerine göre ceryan etmişti. 
Zira Hıristiyanların mukaddes kitabında harbe dair 
hüküm olmadığı için harp halindeki muamelelere ve 
harp esirlerine dairde hüküm ve emir yoktur; fakat 
bütün bu yokluğa rağmen yine bu harplerde gördük- 
ki esas din terbiyesini iyi almış, dinin ruhunu iyi kav- 
ramış ve o terbiyeyi her türlü işlerinde kendisine şi- 
ar edinmiş, kendisine mal ve hal etmiş olan amirler 
tam medenîce hareket etmişlerdir. İşte bir misali : 
945 Ekim ayının ikinci haftasında bir Radyo yayımın- 
da şu havadisi işittim : 

« Almanyada Amerika işgal bölgesinin baş âmiri 
olan General Eisenhower; Fransada çalıştırılan Al- 
man esirlerine iyi bakılmadığından, [kâfi gıda veril- 
mediğinden] dolayı bundan böyle Fransada çalıştırıl- 
mak üzere Alman esiri sevkine müsaade etmiyeceğini 
Fransız hükümetine bildirmiş, Ancak Fransız gazete- 
leri   Generalin   bu   kararını   muhalefet  ve  şikâyetle   kar- 
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Gasıblık, yağmacılık hakkında : 

Hadisi şerif : « İslâmiyette ne gasıblık vardır, ne 
yağmacılık, çapulculuk. » 
        14 üncü haşiyenin devamı 
şılamış ve mazeret olarak da Fransızların da kâfi gı- 
da alamadıklarını ileri sürmüş, fakat bu mazeret; Ge- 
neralin kararını değiştirtememiş. 

Tahlili : 
Genaralin bu kararı ile ibret gözlerinde şu haki- 

kat yükseliyor : 
Hür olanlar; elleri altındaki [ hürriyetten mah- 

rum ] insanlara karşı keyfî hareket etmek salâhiye- 
tini haiz değillerdir. Evet, ilâhi emirler, ve insanlık 
asâleti buna manidir. 

Öyle ki : 
İnsan darlıkta evvelâ eli altında olanları tatmin 

etmeli ve imkânsızlık halinde onları serbest bırakma- 
lıdır, faziletin hükmü ve iktizası budur. İrâde ve 
ihtiyarı selbedilmiş kendi hayatını temin hürriyeti 
elinden alınmış insanlara başka türlü muamele edilemez. 
Ve onları kendine müsavi tutmak değil,kendine tercih 
etmek iktiza eder hakikat budur. İşte umumî bir 
müeyyidesi : 

Kur'anı kerimden : 
(59 — Haşır — 9) : « Eğer kendileri muhtaç ol- 

salar bile onları [mülteci, muhacir, garipleri] kendile- 
rine üstün tutup tercih ederler. Kendi nekesliklerini 
mennederler. Onlar felâha [kurtuluşa]   erenlerdir   » 

Bir   baba  ve  ana   hatta   yuvadaki    kuşlar   bile  âciz 
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Bir hadis şeriften bir kısım : 

Peygamberimiz efendimiz düşman memleketinde ve- 
ya düşman halkına karşı şu esasları emir buyurmuşlar- 
dır : 

14 üncü haşiyenin devamı 
yavrularını kendilerine tercih ederek evvelâ onları 
doyurmuyorlar mı ? Eli altındakilere velilik, vasîlik 
veya efendilik edenlerinde şanı budur. Eli altına düş- 
müş âcizlere hele fena muamele edenler hakkında 
söylenecek söz bulunamaz. Elindeki hayvanlara bile iyi 
bakım ve iyi muamele esasında insanlar Allaha ve 
insanlığa karşı mes'uldür. İnsanlık budur. (Efendilik) 
de budur. 

Esir : 
Esir nedir? İster muharebede ele geçsin, ister baş- 

kası tarafından satılmış bir zavallı olsun, her ne olur- 
sa olsun, nihayet bir insandır. Ve Allahın bir kuludur. 
Allahın malıdır. Onun hakkını arayan bir Allah vardır. 
Binaenaleyh ilâhî hükümler ve medenî kanunlar hari- 
cinde hiç kimsenin şahsen keyfi muamele icrasına 
hak ve salâhiyeti yoktur Felâket ve saadet insanlar 
arasında mütedavil bir talihtir. Binaenaleyh kıyası 
nefsetmek gerektir. Bir bahtsızın karşısında ibret al- 
mak, şuurla, vicdanla hareket etmek lâzımdır. Şuurlu, 
vicdanlı adam; eli altındaki insana da, hayvana da 
ne kendi fena muamele eder ne de başkasına ettirir. 

« Karşılıklar » 
« İyilikte, fenalıkta yarış » 

İnsanlarda   iyiliğe   de   fenalığa   da  kabiliyet   ve   ya- 
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« [Harpte] vurgunculuk etmeyin. Zulüm ve taaddî 
etmeyin, esiri [muharip olmayanı] çocukları öldürmeyin. 
[zira] Allahın sizinle ahdi [Allahın emirleri ve sizden is- 
tedikleri]  ve Nebî Muhammedin yolu ve usulü budur. » 

         14 üncü haşiyenin devamı 
rış gayreti vardır. Karşılaşan insanlar; eğer Allahtan 
korkarak işe fenalıktan başlamazlarsa fenalık yarışa 
inkilâp etmiyor. Zira karşıdakinin de fenalık hissini 
kabartarak yarışa kaldırmıyor, ve onu fenalıkların 
daha büyüğile mukabeleye sevk etmiyor. Aksi halde, 
bir fena başlangıç ile fenalık; karşılıklı bir yarış 
halini alıyor. İyilikte de hakikat aynıdır. Vicdanla ve 
insanlık hissi ve kaidelerine riayetle başlıyan işler 
haddizatında en fena, en yıkıcı bir iş dahi olsa zararı 
mahdut kalıyor, zira karşılıklı iyi hareketi teşvik 
ediyor ve bu iyilik nisbî dahi olsa öyle devam ediyor 
ve   öyle sona eriyor. 

Netice itibarile : 
Fenalıkla başlıyan işler; başlıyana da başlattığına- 

da ağır zararlara mâloluyor. Başlıyan; bu hareketinden 
bin defa pişman da oluyor. Ve netice itibarile yaptı- 
ğının cezasını çekiyor, yani (Kısâsa) müstehak oluyor. 
İyilikle başlıyan işler ise hem nisbî bir iyilikle bitiyor 
hem de istikbal için bir iyi münasebet, dostluk zemi- 
ni hazırlamış oluyor. 

Bir misal ; 
Birinci Cihan harbinde yakînen şahidi olduğum 

bir vak'a bu esasta mevziî, hususî, küçük fakat ib- 
ret verecek mühim  misâldir : 

«Bir   Türk   Alayı  ile  İran  milli   kuvvetlerinden   mü- 
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Diğeri: 
“Ey Müminler Bismillah diyerek Allahın yolunda 

yürüyün Allahın düşmanı olan harp ehli ile mukâtele 
edin. [Fakat] insanların malını zulmen alıp gizlemeyin 
[yani kimsenin hakkına el uzatmayın, yağmacılık,  gasıp- 

              14 üncü haşiyenin devamı 
 rekkep küçük bir gurup Rus kolordusunun taarruzu kar- 
şısında Türk hududuna kadar çekilmek emrini almış- 
tır.  Bu  gurubun  kurmaylığını idare eden Türk zabiti; 
(Germanşah) tan (Hanikin) e kadar çekilecek ve bu 
yolda on beş günlük bir yaya yürüyüş yapacaktır. 
Halbuki  tifüslü  çok  hastası   vardır,  ve bu  hastaların bir 
kısmı     kımıldatılmıyacak     derecede ağırdır.    Gurubun 
doktoru; bunların yerlerinde bırakılmak zarureti hak- 
kında  rapor  vermiştir.   Bunun  üzerine  Türk  Kurmayı- 
nın derhal yaptığı iş şunlar olmuştur. 
          1 — Bırakılacak ağır hastaların her nevi ihtiyaç- 
larını [Ruslar gelip kendilerini teslim alıncaya kadar] 
emniyet altına   almak. 

   2 — Rus kurmayına insanca yazılmış ve muhata- 
bın  insanlığına hitabedilmiş bir    mektup bırakmak. 
         Netice : 

Türk kurmayı bu iki işi yaptı, ve hastalarını Al- 
lahın himayesine ve Rusların vicdanına terketti. Ve 
bu işin sonunda hayret verici çok iyi bir netice alındı. 

           Rus kurmayı; bu hasta Türk esirlerini, askerî ka- 
nunların hududu dışında pek iltizamkârane bir hususî 
muameleye tâbi tutmuştur. Her Türk neferine bir Rus 
zabiti hastasına yapılan muameleyi tatbik etmiştir. 
Hemde  bunların  Anadoluda ki   ailelerine her  haftada 
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lık, hırsızlık etmeyin] Ve gayrının ırzına ve namusuna 
vesair şeylerine el uzatıp gadretmeyin ve muharebeden 
yılmayın ve düşmanlardan elinize geçen esirlerin burun 
ve kulak  vesair  azasını   kesip   salıvermeyin    ve  âkil  ve 

              14 üncü haşiyenin devamı 
ikişer defa mektup yazmalarını mecburî kılmıştır. 
Ve iyi olanlarını yaya yürütmeden vesait ile naklet- 
miştir. » 

Yani insanca başlıyan iki satırlık bir hitab; bu 
kadar büyük bir iyilikler getirmiştir. İyi başlanmış 
bir iş; emsalsiz bir iyilikle bitmiştir. 

Esirler hakkındaki din emirleri 
ve taamülümüz 

Cenabı bak esirlerin ya [sırf onların muhabbetle- 
rini celp ve gönüllerini kazanmak için] bedelsiz veya 
bir bedel mukabilinde [fakat her halde] serbest bıra- 
kılmalarını emrediyor. Bu emri ihtiva eden ayeti ke- 
rime   şudur: 

(47 — Muhammed — 4) : «Onları [harpte ele ge- 
çen esirleri] bedelsiz [karşılık bir şey istemiyerek on- 
ların duyacağı minnet mukabilinde] azad etmekle hak- 
larında minnet veyahut bedel mukabilinde terk etmek 
size muhavveldir. Elverir ki onlar; harp, silâh ve leva- 
zımını yere koyalar [yani harp etmekten vaz geçeler] 
İşte size  emir budur. » 

O halde : 
Esirler hakkında ister bedelsiz ister bedelli netice 

itibarile onlar hakkında düşünülecek esas fikir onları 
azad edip   hürriyetlerine kavuşturmaktır. Esirlere ait 
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baliğ olmayan çocukları öldürmeyin Ve sizden biri- 
niz üç konak miktarı veya ziyadesi bir yere gittiğinizde 
abdest ile ayakkabınızı giyince (mest) üzerine üç gün üç 
gece mesh edin. » 
          14 üncü haşiyenin devamı 
daha evvelki bahisde de şöyle bir âyeti kerîme gör- 
müştük : 

(9 — Tövbe — 6(5)) : «Eğer [putperest esirler] şirk 
ve küfürden tövbe ile namazı kılar ve zekâtı verirler 
ise yollarını açınız, salıveriniz Allah tövbe edenleri 
mağfiret eder. Rahimdir.» 

İmdi :     

Yukarıda yazılı iki âyetteki esas emir ve hüküm- 
lerden anlıyoruz ki: Esirler hakkında yapılacak olan 
muamelelerde asıl olan fikir, maddî menfaat değil, 
salâh ve islâhtır. Netekim bu âyeti kerimeyi takip 
eden âyeti kerimede şöyle buyurulur : 

(9 — Tövbe — 7(6)) : «Eğer müşriklerden [putpe- 
restlerden] biri gelip senden aman diler ve himaye is- 
terse [yani düşmanlarına karşı hayatını kurtarmağı 
korumağı dileyerek iltica ederse] ona himayeni ve ema- 
nını ver. [Yani onu himaye ederek hayatını emniyet 
altına al. ] Belki bu sayede Allahın kelâmını işide, 
sonra onu kendi olduğu yere gönder. Çünki onlar bil- 
mez [cahil, gafil] bir kavimdirler. » 

Şimdi : 
Allahın bu emrinden anlayabildiğimiz esas gaye- 

lerin şunlar olması melhuzdur : 
1 — Velev putperest dahi olsa, hayatı tehlikeyi 

düşen  bir   adamın  hayatını   kurtarmak!   ve   icabederse 
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Tarafsızlar hakkında: 
(4 — Nisâ — 88(90)) : Gerek sizinle, ve gerek kendi 

kavimleri ile mukatele etmekten kalben mütezzî olduk- 
ları halde size gelenleri esir ve katletmeyiniz. » 

14 üncü haşiyenin devamı 
onu almağa geleceklere karşı silâhla müdafaayı göze 
almak. 

2 — Dinli bir cemiyet içinde putpereste hakikat- 
leri anlamak. Allahı tanımak ve Allahın insanlardan 
istediklerini öğrenmek, sonra bu öğrendiklerini kendi 
yurduna, cahil muhitine nakit  imkânını temin etmek. 

Binaenaleyh : 
Allahın muradı; tehlikede bulunan bir insanı hem 

ölümden hem dalâletten kurtarmak; hem de bir ferde 
bir cemaatin dalâletden kurtulmasına sebep olacak 
bilgiyi ve fikri edinmesine vesile yaratmaktır. 

Nitekim : 
Museviler; din nizamında bir cemaat kurdukları 

ve Filistinde bir hükümet meydana getirdikleri dev- 
rede def'atle istilâ ve esarete uğradılar, fakat sonra 
anlaşıldıki bu istilâya uğramalarındaki hikmet; Hem 
Allahın Musevilere âmelleri hasebiyle bir tenbih ve 
ikazıdır. Hem de Musevilerin esarete gitmeleri de dünya 
medeniyetine mühim bir hizmettir. Zira Museviler; 
içlerine esir olarak götürüldüğü ve yaşatıldığı putpe- 
rest ülkelerde, puta tapan cahil cemiyetlerde mede- 
niyete vesile oldular. Çünkü bu vesile ile putperestler 
Musevilerin ellerindeki mukaddes kitabı ve yaşadık- 
ları medeni hayatı gördüler, merak ve alâka duydu- 
lar. Bunların tetkike koyuldular. İşte bu vesile; onların 
uyanmalarına, kalkınmalarına sebep oldu. 



— 106 — 

Aman vermek : 

Bir müslümanın bir insana aman vermesi; yani aman 
dileyen, himaye isteyen bir mülteciye bir müslümanın 
aman vermesi; bütün müslümanlarca makbul ve merîdir. 
İşte müeyyidesi: 

14 üncü haşiyenin devamı 
Bir mültecinin hayatı değerine gelince : 
Her insan gibi putperest dahi Allahın kulu ve 

aziz bir malıdır, onu kurtarmak; hem Allaha, hem in- 
sanlığa, hemde insanlık ahlâk ve seciyesine hizmettir. 
Ve Allah bu hizmetleri istemektedir. 

Zira : 

Evvelâ düşünelim ki, bir âyeti kerimede Allah; bir 
insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi oldu- 
ğunu ve bir insanı kurtarmanın da bütün insanları 
kurtarmak gibi[mühim] olduğunu bildirmiştir. (Sûrei 
şerife — 5 — Mâide — Âyeti kerime — 35(32)) 

Bu halde : 

Bir canı kurtarmak için bir kaç canı feda etmeği 
bile göze almak; insanlığın dîni ve askerî terbiyesi 
icabıdır. 

Çünkü : 
İnsanlığın alâka gayretini yaşatacak ruh; budur, 

ve cemiyeti bir vücut haline getirecek olan bütün 
benimser hisler, feragat ve fedakârlık hisleri, nihayet 
bir kelime ile digergamlık [elcilik] gayreti; bu ter- 
biye ile meydana gelir. Ve bu terbiye ile inkişaf eder. 

İşte cemiyeti yaşatacak olan; bu alâka gayretidir. 
Cemiyeti   çürütecek   ve   çökertecek   olan   da   alakasızlık 
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İmam Ali efendimizden: 
« Müslümanların amanı birdir. [ Bir müslümanın kâ- 

fire amanı; bütün müslümanlarca sahihtir] muteberdir. » 
Ve yine İmam Ali efendimiz  buyurmuştur ki : 

14 üncü haşiyenin devamı 
[neme lâzım] cılıktır. Askerlerin seve seve ölüme 
atılması, ve bu yolda (şahadet) mertebesine yani Pey- 
gamberler mertebesine yakın bir mertebeye ermesi 
bu digergamlık sebebiledir. Bu başkalarının kurtul- 
ması veya başkalarının hukuklarının korunması için 
fedâ olmaktır. Başkalarını kendine tercih edip fedâ 
olan insandan daha yüksek ne olabilir. 

Nitekim : 
(Mültecinin himayesi) hakkındaki âyeti kerimede 

görülüyor ki imâna gelen putperestin imânını kabulde 
Müslümanların değil putperestlerin menfaati vardır. 
Putperest bu muamelede hem canını kurtarıyor ve 
hem de dalâletten, vahşetten kurtulmak için faydalı 
bir muhit, medeni bir cemiyet ile temas ve münase- 
bete giriyor, ve ona bu iyilikleri müminler; icabında 
onu düşmanlarına karşı korumak üzere hatta bu yolda 
fedakârlıkları göze alarak yapıyor. 

İmdi : 
Allahın her iradesinde, tertibinde netice itibarile 

gaye; salâh ve islâhtır, [iyileştirmektir] . İyilik yolun- 
da fedakârlıklara katlanmak da bir zarurettir. Bu 
hakkı; iyiliği dünyada yaşatmak, bâtıldan; ve fena- 
lıktan üstün tutmak için bir zarurettir. İyilik yolunda 
ölen bir adam hakikatta iyiliği yaşatmış olur. 

Yine  bu sebeple,   her   şeyin  ruhunu,   esasını   teşkil 
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Kimki bir müslümanın verdiği ahdi nakzeder (bozar) 
ise Allahın azabı, Meleklerin, bütün halkın nefreti onun 
üzerine olsun. Onun ne farz ne de nafile ibadeti ( na- 
mazı) makbul olmaz. (Buharî şerif sıra numarası 882) 

Ahit ve emanet hakkında 
Hadis şerif: «Emin olmayanın imanı, ahde vefa et- 

meyenin dini yoktur.» 

Diğeri : 
 «Müslümanlar   şartları    yanındadır.   [Yani  Müslüman 
14 üncü haşiyenin devamı 

eden (islâh) gayesi sebebiledir ki esirler hakkında da 
ilk ve son düşünülecek şey; onların hürriyetleridir. 
Esirliğin insanı insanlıktan ayıramıyacağı hakikatidir. 
Esir bir insanın hürriyetini bir an evvel iade etmek 
ve onun gerek şahsî, gerek ailece bozulmuş içtimaî 
düzenini düzeltmek ve onu hür bir adam olarak dün- 
yadaki vazifesine iade etmek bu suretle ona Allahın 
yeryüzündeki işlerini görmeğe imkân vermek insan- 
lığın mukaddes ve ilâhî vazifesidir. Hususî menfaatler 
için esirleri esarette tutmak; ve şahıslara hizmet et- 
tirmek din hükümlerile kabili telif değildir. Zira bir 
insanın hürriyeti kadar hiç bir ihtiyaç meşru' zarurî 
ve mühim değildir. Her mazeret bu sarih hakkın önün- 
de dilsiz, ruhsuz kalır. Esirlere iyi bakmak ve sulh ile 
beraber onları sağlam ve şikâyetsiz olarak yurtlarına 
iade etmek ilâhî bir vazifedir. Onların kalplerini de 
kazanarak dost yapanlara ise ne mutlu. Vazifesini en 
yüksek derecede başarmıştır. 

Zira : 
Gaye; insan  esir etmek, ve onları esaret hayatın- 

da   istismar   etmek   suretile    hürriyetlerinden,   yurtların- 
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neye söz vermiş ise ona bağlanmıştır. Ona sadakate 
dinen mecburdur. ] 

Eziyet hakkında : 

Hadis-i şerif : «Her eziyet veren cehennemliktir. » 

14 üncü haşiyenin devamı 
dan, çoluk çocuklarından kendi işlerinden ayırmak de- 
ğil, gaye; harbi bitirmektir. Harp edenleri azaltmak 
için esir alınmaktadır. Ve madem ki harp bitmiştir. 
Esirler için dahi mesele kalmamıştır. Allah o kullarını 
da yurtlarına, çoluk çocuklarına ve kendilerine yarar 
hale gelmelerini ister, zira Allah onları dünyaya esaret 
için değil hürriyet için, hür olarak çalışmak, inkişaf 
etmek, dünyadakilere hizmet etmek Allahın kemalâ- 
tını yer yüzünde izhara vasıta olmak için, yeryüzünü 
imar ve islâh için getirmiştir. Esaret hayatı ise buna 
manidir. Bir insanın esareti ondan hayır bekleyenleri 
mahrum bırakır. Bu yüzden perişan olacak kimselerde 
Allahın kuludur. Ve harap kalacak olan yerlerde Al- 
lahın mülküdür. 

Fena kullanış 
Hele hürriyetinden mahrum edilmiş Allah kuluna 

fena, sert, kaba muamele etmek, veya ayrıca eziyet, 
işkence etmek veya ağır hizmetler, işler gördürmek 
ise; zaten hiç bir kitapta yeri olmayan bir haksızlık- 
tır, ve aynı zamanda bayağılıktır. Her haksızlık gibi 
bu da memnudur. Esirlere yapılacak muamele bir ce- 
za veya intikam mevzuu olamaz. Esirin tâbi olacağı 
muamele harp dışı kalmaktan ibarettir. 

Fidye : 
(8 — Enfâl — 68(67)) : «Fidye almak [canını kurtarmak 

için düşmanın vereceği şeyi kabul etmek] yoktur.» 
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Fasıl — 10 

Cephe gerisi hayatı 
Vazifeler emirler 

Seferdekilerin aileleri hakkında : 
Hadisi şerif : 
«Mücahidlerin    [ askere    veya   harbe    veya   herhangi 
14 üncü haşiyenin devamı 
İzahı : 
Yani Allah; para, mal elde etmek gayesi ile esir 

alınmasına mûsaade etmez. 
Yukarıdaki âyeti kerimenin devamı : 
(69 (68))  :  «Eğer    [ictihâd     hatasının      af    olunabileceği 

Levhi   Mahfuzda   yazılmış    olmasaydı.    Aldığınız   fidye 
sebebile size büyük azab olurdu. » 

Teâmül : 
Peygamberimiz efendimizin hayatlarında esirler 

hakkında tatbik ettikleri muamele; yukarıdaki âyeti 
kerimenin hedefine uygun olarak cereyan etmiştir. 
Bedel olarak da maddi bir karşılıktan ziyade ilmî 
istifadeye, bilgi edinmeğe ehemmiyet verilmiştir. 
Esirlerin her okur ve yazarı; okumaz ve yazmaz bir 
Müslümana okumak ve yazmağı öğretmek mukabilinde 
serbest bırakılmıştır. 

Bu suretle okur yazarların vücudundan hem Müs- 
lümanlar faydalandırılmış ve hemde Müslümanlar 
arasında bu vesile ile bir müddet yaşamış olan putpe- 
restler din vasıtasile bir çok hakikatler öğrenmiş, ve 
esaslı istifadeler elde etmiştir. 
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bir amme hizmeti için yerinden gidenlerin veya her 
hangibir içtimaî vazife ile sefer edenlerin ] zevceleri 
yerlerinde kalanlar için anne makamında muhteremdir. 
Mücahidlerden [sefere gidenlerden] biri ehil ve ayalini 
bakmak üzere birine ısmarlarsa o da hiyanet ederse 
kıyamet gününde o hain; ayağa dikilerek hak sahibi 
olana bunun iyiliklerinden istediğini al diye teklif olu- 
nur. O da istediğini alır. Ne zannediyorsunuz. » 

Diğeri: 
«Mümin; müminin aynasıdır. Mümin; müminin kar- 

deşidir. Maişetini cem ve tehiyeye kifayet ve muavenet 
eylemelidir. Arkasında malını, ırzını muhafaza ve vikâye 
etmelidir. » 

Diğeri : 
«Müminde her huy olabilir. Yalnız hıyanet ve ya- 

lancılık olamaz. » 

Diğeri : 
«Allaha, kıyamet gününe imanı olan; bir müslimi he- 

yecana vermesin. » 
14 üncü haşiyenin devamı 
Bilgi kültür meselesinin ehemmiyeti; Müslüman 

muharipler hakkındaki emirde de kendini   gösteriyor. 
Nitekim daha evvelki bahiste (9 — Tövbe — 123(122)) 

Âyeti kerimesinde [harp ile mükellef olanların hepsi- 
nin birden harbe gitmeyip her fırkadan birer takımın 
gitmesi, diğer birer takımının ise dinde kesbi kemal 
etmeğe çalışması ve bu sayede öğrendiklerini harpten 
döneceklere öğretmeleri] hakkındaki emir hatırlardadır. 
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Diğeri : 
« Bir  adama  günah  olarak  şu  yetişir  ki  her  işittiğini 

söyler. » 

Diğeri : 
« Dullar ve aceze için çalışanlar fîsebilillâh cihad et- 

mişler veya gece kaim [ayakta] gündüz oruçlu ibadet 
etmişler gibidir. » 

Her cephede 

Her cephede Allahın rızasına muvafık hareket mat- 
luptur. Ve her yerde Allah; rızasına muvafık işlerde; kul- 
landığına yardım eder.  

Şimdi bu esaslarda ve sureti umumiyede; Allahın 
nusreti [yardımı] kimlere olduğunu anlayalım : 

Müttakîlere yardım : 
(9 — Tövbe — 37(36)) : «Ve biliniz ki Allahu taalânın 

nusreti [yardımı] ittikâ edenlerle beraberdir. » 

İttikâ : 

(İttikâ) kelimesini iyi bellemek lâzımdır (Takvâ) kö- 
künden gelen bu kelime; Kuranı kerimde sık sık geçer. 
Bu; manası geniş bir kelimedir. Türkçede ki lugat 
karşılığı (sakınmak) tır. Şimdi bu sakınmanın neyi he- 
def tuttuğunu iki esasta anlayalım : 

1 — Fenalıktan sakınmak 
2 — İyiliği esirgemekten sakınmak 
Muttakî : 
İşte bu esaslarda Allahı sayıp sakınana (muttakî) 

derler. 
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Sakınmanın da şartlarını Allah Kuranı kerimde gös- 
termiştir. Bu şartları şimdi şu ayeti kerîmede görürüz : 

Muttakînin vasıfları : 
(2 — Bakara — 177) : «İyilik [hayırlı iş] yalnız yüz- 

lerinizi şarka, garba [Kıbleye] döndürmenizde değildir. 
İyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allaha, Ahiret gününe, 
Meleklere, kitaplara, Peygamberlere inanır. Malını [Allah 
yolunda, Allah rızası için] seve seve hısımlara, yetim- 
lere, yoksullara, yolda kalmışlara (gariplere) , dilenecek 
hale gelmişlere, esir azad ettirmeğe verir, Namazını 
dosdoğru kılar. Zekâtı verir. Onlar ahdettikleri ( söz 
verdikleri) zaman ahdini (sözünü) yerine getirir. Sıkın- 
tılı, hastalıklı, muharebenin şiddetli zamanında sabre- 
derler. İşte (Allaha) sadık olanlar bunlardır. Muttekî 
olanlar da bunlardır. »   

        Fasıl - 11 
           Allahın koyduğu hadler 
     Allahın mukaddes hakları : 

Bu dünyada hiç kimse başı boş değildir. Hiç kim- 
seye sağını solunu, önünü ardını düşünmeden istediğini 
yapmak, canının istediğini, keyfine uyanı yapmak hakkı 
verilmemiştir. Yani vahşi bir hayvanca serbestlik bir 
yerde yoktur. Düşman karşısında bile bu böyledir. 

Her şey bir nizama, ve karşılıklı haklara bağlıdır. 
Bu hak ve salâhiyetlerin dışına çıkmak yasaktır. Bu ya- 
sağı memleket kanunları ve askerin kendi nizamları 
koymuş olduğu gibi esasını da dinler vasıtasıyla Allah 
koymuştur. Ve bu yasağın hududuna Allahın hudutları 
derler. Yani dışına çıkılması Allah tarafından yasak 
edilmiş   olan   sınır!    bu   sınırı   aşan;    Allahın    mukaddes 

F : 8 
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hukuna, hududuna tecavüz etmiş olur. Allah tarafından 
sorumlu olur. Bütün zulümler, fenalıklar, tecavüzler, 
haksız hareketler, haksız muameleler bu sınırı geçmekle 
başlar, İşte serbest insan olsun, veya orduda asker ol- 
sun, bu hududu geçmemeğe, ve hak ve salâhiyetin dışına 
çıkmamağa dikkat etmek; Allahın mukaddes haklarına 
ve onun çizdiği hududa riayet etmek demektir. 

İşte Allahın mukaddes haklarını ve hududunu bil- 
diren ve riayet edilmesini imâna yani müminliğe şart 
koşan Âyeti kerime : 

(9 — Tevbe — 113(112)) : «Tevbe, ibadet hamd [Al- 
laha şükür ve sena] edenler, oruç tutanlar, rükû, ve 
secde edenler [insanları] iyiliğe sevk edenler ve [insan- 
ları] fenalıklardan sakındıranlar ve [böylece] Allahın hu- 
dudunu [mukaddes haklarını] muhafaza eyliyenler mü- 
minlerdir. » 

Demek : 
Mümin olan askerin bunu yapması; dinî bir esas va- 

zife olduğu gibi zaten milleti, memleketi fenalıktan, te- 
cavüzden tasalluttan korumak ve bu maksatla daima 
huduttarı beklemekten ibaret olan esas askerlik vazifesi 
itibarile de bu mukaddes hizmetleri yapmak mecburiye- 
tindedir. 

Müminlerin yekdiğerine karşı hukuk ve mükelle- 
fiyetleri : 

Bu mütekabil haklar ; cemiyette müşterek gaye et- 
rafında iş birlğini ve fikir beraberliğini vücude getir- 
mektedir : 

Kuranı kerimden : 
(9 — Tevbe — 72(71)) : «Erkek ve kadın müminler; 

birbirinin dostu ve velîsidir. Birbirlerini iyiliğe götürürler, 
ve fenalıklardan sakındırırlar. » 



SON SÖZ 

İlk sözde olduğu gibi son sözde de kültür üzerinde 
duruyorum. Her mesleğin ; insanlığın (adamlık) denilen 
umumî kültürü içinde; şube şube meslek kültürü de 
vardır. Orduda (askerlik kültürü) olduğu gibi. Kültüre 
ne kadar ehemmiyet verilirse; o meslek ehline o kadar 
öz ve doğru fikir verilmiş olur. 

Kültürde usul : 

Her talim ve terbiye; bir usûle (metoda) tâbidir. 
Askerlikte bu usûlün hareket noktasını; mukaddes emir- 
ler, mukaddes fikirler, mukaddes gayeler teşkil eder. 
Fakat bunu tarihî menakip ile de mütemadiyen bol bol 
beslemek gerektir. Yani bir ağacı dikmekle kalmamalı 
onun kökünü tutturacak kadar bol sularla da ona öz 
vermelidir. Bilhassa şu noktaya dikkati çekmek isterim 
ki tarihler; umumî nazarla daima orduların baş kuman- 
danlarını ve müstakil grup kumandalarını bahse esas 
ittihaz ederler ve onların isimleri üzerinde takdirlerini 
toplamakla iktifa ederler. 

Bu bir milleti sevindirebilir. Ve generalleri de vazi- 
felerinde daha çok teşvik edebilir. Fakat harbi kazanacak 
yalnız fikir değil, işdir. Bu; ta onbaşılara ve cenah ne- 
ferlerine kadar tevzi edilen vazifelerin fiile, tatbike geç- 
me işidir. Bu ; her rütbe sahibi ve her kıt'a ve ferd 
tarafından onların başarılması işidir. Bu; herkesin müc- 
temian ve münferiden kendi cephesinde maddî, manevî 
bütün varlığını koyarak ve ekseriya ağır fedakârlıklarla 
başarmağa   mecbur   olduğu  iştir   ki,   yalnız   mahâret   değil 



— 116 — 

bilhassa fedakârlık hissi, gayret ve azim ister. İşte bu 
azim ve gayreti teşvik edecek şey ; her nefer için, her 
küçük zabit için de elzemdir. Nefer dahi erliğinde bir 
şahsiyet, mühim bir hüviyet taşımalıdır ve bunu fikren 
hissen duymak için kahramanlığı kitaplara geçmiş ünlü 
örnekler görmelidir.  Evvelâ ona imrenmeli, sonra da 
ona benzemek için onun yaptığı işi kendine göre 
ölçmeli biçmelidir. Kültürsüz asker işinde vasat seviyeyi 
geçemez. Her hale göre kendi kendini sevk ve idare 
edemez. Fevkalâde başarılar için de fikrini hissini 
işletemez. Hadiseler önünde çabuk perişan dahi 
olabilir. Zira onu kıt'aya bağlıyan bağ; lâfzîdır. Ku- 
manda bağından ibarettir. Kıt'a kumandanı öldü mü, 
kayboldu mu, nefer sessiz kaldı mı? Artık hadisatın 
tesiri altındadır. Rüzgâr, akıntı ne taraftan zorlarsa o 
tarafa sürüklenir. Kendinde mukavemet için ne fikir 
vardır; ne de şahsiyet, fikirde, yürekte sermayesi ve 
desteği olmayan; manevî varlıktan mahrumdur. Böylesi 
ağır basan tarafı olmayan bir kâğıt gibi uçar, iradesiz; 
hareket eder. Öylesi; kıta âmirinin sesini tekrar işitin- 
ceye kadar ve o sesin insiyakî olarak alıştığı tesirine 
tekrar tâbi oluncaya kadar, varlıksız nefer kaybolmuş 
sayılır. 

Bunun çaresi ? 

İşte bunun çaresi erde erlik, onbaşı da ve daha yu- 
kari ki rütbedeki küçük âmirler de şahsiyet yapmaktır. 
Bir baş kumandan iyi, fena hareketinden Allaha, tarihe, 
millete; ailesine karşı ne gibi vazife ve mes'uliyetleri 
duyuyorsa bu küçük kademedekiler de kendi çapında 
aynen o mes'uliyeti, o hâya ve utancı duymalı, müşterek 
davayı candan, gönülden büyük bir kumandan gibi 
benimsemelidir. Nefer tek başına bile kalsa maksada ve 
vazifesinin      iktizalarına     göre    hareket     ve      mukavemet 
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etmesini bilmeli ve bu kuvveti içinden duymalıdır. Bu 
iç duygusunu besleyecek, bu hissi teşvik edecek yegâne 
malzeme menkıbelerdir. Nitekim (Battal Gazi) (Zal oğlu 
Rüstem ) gibi Türk köylerinin asırlardanberi köyce 
okuyup dinlediği kitaplar vardır. Bunlar; Türk köylüsüne 
mübalağalı da olsa Türk gencinin ruhunu cilâlamış 
yüksek hislerini uyandırmıştır. 

İmdi : 

Gençlere hoş gelen, hoş görünen, Türk gencini im- 
rendiren ve onu daha iyisini, daha  yükseğini yapmağa 
heveslendiren, hızlandıran ve netice itibarile ona kahra- 
manlığı ideal yapan, ona kahramanlığın zevkini aşıla- 
yan ve ona kahramanlık göstermek fırsatını, aratan her 
şey, her örnek faydalıdır. İşte her neslin vazifesi sefer- 
lerde kaydedilmiş resmî raporlara girmiş nefer  ve kü- 
çük zabitlere ait mühim  vak'aları küçük risaleler halin- 
de ve    kıraat kitabı yerinde   bölüklerde   okutturmaktır. 
Neferin, küçük   zabitin en büyük ruhî ihtiyacı bunadır. 
Filân nefer, [filân   Türk   neferi,   veya onbaşısı,   veya 
çavuşu, filân vak'ada   şu kahramanlığı ve şu büyük işi 
yapmış] sözü; yazısı;   her    şahsiyetsiz neferin    gözünü, 
gönlünü, açar ve onu öyle imrendirir ki,  ilk fırsatta o; 
âzamî bir gayretle cevherini [ esas kabiliyeti  ne ise ] 
ortaya koyar. 

Nitekim Meşrutiyet devrinde bu esasta [ sırf nefer- 
lere ve küçük zabitlere ait menkibe toplıyarak] yazdı- 
ğım iki risale ordular için kıraat kitabı esasında ve as- 
kerî Rüşdiye [ilk] mekteplerinde de yine aynı maksatla 
kabul edilmişti. Meselâ : bu risalelerin birinde Boyabat- 
lı Hasan onbaşının İstanbulun fethinde ön ayak oldu- 
ğunu dercetmiştim. Filhakika koca bir ordunun muvaf- 
fakiyetli   bir   harekete   geçmesine   bir   onbaşının   tesiri   ol- 
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masının kıymeti ne kadar büyüktür. Bunu işitir de 
hangi onbaşı mayalanmaz, hangi Türkün göğsü iftihar- 
la kabarmaz, ve neferlerin de onbaşıların da yüreklerine 
birer arslan girip yatmaz. 

Doğmak, ölmek 

Doğmak; dünya hayatının başlangıcı, ölüm; bu 
hayatın sonudur. Allahın insandan istediği; bu iki nokta 
arasındaki yolun doğrusunu seçmek ve sonundaki ölümü 
kıymetlendirmektir, Yolun doğrusu; Allahın rızasına 
uygun şartlar içinde ve Allaha hizmet, İbadullaha men- 
faat gördüren yoldur. Ölümün kıymetlisi ve iyisi de; bu 
yolda ve bu uğurdaki ölümdür ki o; en büyük mertebedir, 
şahadet mertebesidir. 

Şehitlerin ruhları şahadetleri anında cennete uçar 
gider. Böyleleri; hiç bir an bir yerde, hiç bir sıkıntı 
görmeden hakikî hayata ve ebedî sefaya kavuşur. Ceset; 
mayası olan toprağa geçerken ruh dahi yükselerek 
Allahın cemaline erer. Her nimet artık bu mertebededir. 
Netekim Kuranı kerimde gelir. 

(3 — Ali Ümran — 169): « Allahın yolunda katlo- 
lunanları ölüler zan etmeyiniz. Belki onlar hayatta olup 
Rableri yanında rızıklanırlar. (170) Cenabı hakkın faz- 
lından verdiği şeyle sevinç ve ferah içindedirler. Katlolun- 
mıyarak arkalarından kendilerine erişemeyen ihvanlarına 
ve akrabalarına korkulacak, mahzunluğa sebep olacak 
hiç bir şey olmadığını müjdelemek isterler. (171) (Şe- 
hitler) Allah tarafından nimet ve fazıl ile müjdelenirler. 
Ve Allahın müminlerin ecrini zayi etmediğine kanaat 
hasıl ederler.» 

Diğeri : 
(47 — Muhammed — 4 ):    « Allah;    kendi   yolunda 
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öldürülenlerin amellerini asla beyhude kılmayacak. (5 
ve 6] Allah onları doğru yola götürecek hallerini islâh 
edecek kendilerine dünyada iken tanıttığı cennete 
sokacak.» 

Mecruhlar hakkında 

( 3 — Ali Ümran — 172 ) : «O müminlerden ki 
(Uhud'da) yaralandıktan sonra Allah ve Resûlünün 
davetine icabet ettiler; iyilik işleyen ve muhalefetten 
sakınanlara büyük ecir ve mükâfat vardır.» 

Cebhe gerisi, âmme hizmeti 
 

Aileleri   korumak 
Hadisi şerif: « Allah yolunda İbaduullahı bir gece 

beklemek; gündüzü oruçlu gecesi ayakta yaşatılacak 
bin günlük ibadetten hayırlıdır. » 

Diğeri ; 
Müslümanlardan bir hane halkına geceli gündüzlü 

bir gün bakıp koruyanların günahlarını Cenabı Hak 
af buyurur. 

 



Sahife 
Dinde askerlik kültürü fihristi

 3 —  Ön söz 
 4 — Askerlik 

Fasıl — 1 
Dinde Askerlik Kültürü 

 5 — Allahın istediği 
7 — Manevî kültür 
 » — Manevi kültürde gaye 
 » — Manevî ve meslekî terbiye 
 8 — Türk Ordusunda kültür 

  12 —  Bir Türk zabitinin şahadet anı 
  13  —  Şehit Muzaffer Beyin  örnek mirası 

Fasıl — 2 
Harp 

 14 — Boğuşma 
 14 — Beynelmilel münasebette din 
 15 — Din ve harp hükümleri 
 17 — Dinlerde ilk harp izini 
 17 — Musevîlik ve harp 
20 — Hıristiyanlık ve harp 

Fasıl — 3 
İslâmiyet Devri 

20 — Harbin mahiyeti 



— 121 — 

21  — İslâmiyette harp 
23 — Harbin meşrû yolu ve   meşrû, haddi 
»    — Meşrû harplerin  mahiyeti 
»    — Allah yolu 
24 — Taaddî ve tecâvüzden tevakki 
25 — Gayri meşru Harp 

Mukaddes Harp 

26 — Mukaddes harp fikri 
31 — Hak ve adaletin şümûlü 
33 — Kin ve adavet 
35 — Harp müddeti 
37 — Meşrûiyet şartları 
37 — Harp sahasında 

Fasıl — 4 
Allah askerliği 

40 —  Mukaddes hizmetler 
41 —  Umumun menfaati 
»    —  Ahiret  mükâfatı 
43 — Askerlik hizmeti                     .   
»   — Mukaddes vazife                 . 
»    —  Savaş 
»   — Talim ve terbiye                   . 
»    —  Haklar 
44  — Askerlik mükellefiyeti 

Fasıl — 5 

45 —  Vazife cepheleri               . 
»    —    Dış cephe 
46 —    Harp mükellefiyeti 
»    —    İtaat ve birlik 
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47 —  Harp usûlü 
»    —  İç cephe [Ordu hayatı] 
48  —  İçtimaî nizam 
50 —  Allahın istediği işler 
»    —  Hazarda ve seferde   vazifeler 
»    —  Koruyuculuk 
51 —  Cephe gerisi 
»    —  Millet malı 
52 —  Emanetin   kıymeti 
»    —  Muhafaza  işleri 
»    —  Demirbaş eşya 
53 —  Millet, memleket tesisatı 
»    —  Yetiştirilen, beslenen mallar 
»    —  Halka ait şeyler 
»    —  Beşerî haklar 
54  — Askerî terbiye 

Fasıl — 6 
Mükellefiyetler 

54 —   Erlik 
»    —  Er meydanı 
58 —   Erlik  meydanı 
58 —  Allahın emirleri 
59 —  Türk askeri 
60 —   Ecnebi memleketlerde 
60 —   Kültür 
61 —  Arkadaşlık mükellefiyeti 
»    —  Birlik ve beraberlik    mükellefiyeti 
62 —   İyi olmak 
»    —   İyi arkadaşlık 

Fasıl — 7 
iman  ve asker 

66 —    Manevî kuvvet 
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67 — İman ve amel 
»    — İnanmak 
68 — Mümin 
»    — Amel [ İş ] 
69 — Esas vazife 
»    — İmanda gaye 
69 —  Güvenmek 
73 —  Allaha teslimiyet 
78 —  Allah rızası 
80 —  Can kaygısı 
82 — Nimet ve külfet 
83 — Tevekkül 

Fasıl — 8 
Askerlikte ahlâk esasları 

85 —  İtaat 
86 —  Sadakat 
87 —  Fedakârlık 
88 —  Gayret 
»    —  Vazife hissi 
89 —  Emniyet 
»    —  Namus 
90 —  Hayâ 

Fasıl — 9 
Harp Emirleri 

90 —  Harp zarûreti 
91 —  Allahın kifâyeti 
92 —  Allahın imdadı 
94 —   Harbi kazanma  yolu 
»    —  Allahın öğrettikleri 
»     — Sabır ve sebat esası 
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95 —  Allahın işlerinde teyîdatı 
»    — Allahın işleri 
97 — Cephe hayatı 
»    — Muamele hakkında   emirler 
»    — Esirler hakkında emir 
98 — Kadınlar ve çocuklar hakkında 
99 — Gasıblık ve yağmacılığın memnuiyeti 

 

105 — Tarafsızlar hakkında muamele 
106 — Aman vermek 

 

108 — Ahd ve emanete riayet 
109 — Eziyetin memnuiyeti 

Fasıl — 10 
Cephe gerisi hayatı 

 
Vazifeler ve emirler 

110 — Seferdekilerin aileleri hakkında 

Her cephede 

112 — İttika 

Fasıl — 11 
Allahın koyduğu hadler 

113 — Allahın mukaddes hakları 
115 —  Son söz 
115 —  Kültürde usul 
118 — Doğmak—ölmek 
119 — Yaralılar 
119 —  Cephe gerisi âmme hizmeti 
119 —  Aileleri korumak 



Ömer Fevzi Mardin'in İlâhiyat Küllîyatından 

Basılmış Olan Te'lifatı  

K İ T A P L A R   

Fiatı Sıra 

25 — Başlangıçtaki fikir 1 
45 — Allah mefhumu 2 
20 — Din ve safhaları 3 
30 — Din ve esasları 4 
45 — Din ve telkinleri 5 
45 — Din ve hikmetleri 6 
50 — Dinler arası ilmihal esasları 7 
25 — Müslümanlık esasları 8 

9 120 — Hıristiyanlarda intibah hareketleri 
  50 — Musevilere çıkar yol 10
150 —  Istırap 11 
200 —  Ümid 12
250 —  Kurtuluş 13 
125 —  Dinde askerlik kültürü 14 

 
BROŞÜRLER 

 

3 —  Münacat
7,5 —  Münacat — İzahlı 

— A 
— B

7,5 —  Manzum 
   5 —  İslâm Muhtarası 

—  C 
—   D 

80 —  Asumanın münacatı —  E 



İlâhiyat   Küllîyatının Basılmak Üzere 
Olan Diğer Kitapları 

A Serisi: — Dinler 

1 — İbrahimîlik 
2 — Musevîliğin kuruluşu 
3 — Musevîlik 
4 — İsevîlik 
5 —  Muhammedîlik 
6 — Şark dinleri 
7 — Peygamberler 

B Serisi: — Kitaplar 

8 — Tasnifli Kuran-ı Kerim 
9 — Tasnifli İncili Şerif 

 

10 — Tasnifli Musevî Mukaddes kitapları 
11 — Tevratı Şerif 
12 — İncili Şeriften Bir kısmının Tefsiri 
13 — Mukaddes kitaplara Müstenit Hayat Muhtırası 
14— Mukaddes Müeyyideler 

C Serisi : — İbadet 

 15 —   Namaz Mefhumu 
 16 —    Oruç Mefhumu 
17 —    Münacaât ve ilâhiler 
18 —    İslâmda istifa yola 
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D Serisi : — Kültür 
19 — Dinler Arası İlâhiyyat fikri 
20 — Allah Telakkisi 
21 — İslâm ilmihali 
22 — İslâm Din Dersleri 
23 — İçtihat 
24 — Fikirler ve Kanaatler 
25 — Hikmetler ve  Hakikatler 
26 — Ana Kültür 
27 — Öğreticiler 

E Serisi   — İçtimai Tekâmül 
 

28 — Hakikatler ve Nesiller 
29 — Tekâmülde Bugün 
30 —          „          Yarın 
31 — Beşeriyette İdeoloji Safhaları 
32 — Melekût 

F Serisi: — Hukûk 

34 — Milletler Arası Harp ve Sulh Hükümleri 
35 — Siyaset ve Meshep 



Şehit Mehmet Muzaffer Bey 

 

Mukaddes vazifesini şahadet anında dahi örnek 
bir yükseklikte tamamile. yaparak bitirmiş olan bu 
aziz subayımız hakkındaki tafsilât kitabın 9 uncu 
sahifesindedir. 



 

 
 


