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Hayatı: 
21 Aralık 1840 tarihinde 

Tekirdağ’da dünyaya geldi. Babası 
Mustafa Asım Bey annesi Fatma Zehra 
hanımdır. Tokatlı Hafız Ali Rıza Efendi 
kendisine Mehmet Kemâl adını vermiştir. 
Çocukluğu anne tarafından dedesi 
Tekirdağ vali yardımcısı olan Abdullatif 
Efendi’nin yanında geçti. Tayin Afyon’a 
çıkınca Afyonkarahisar’a gittiler. 1848 
yılında annesi Afyon’da kaybetti. Mehmet 
Kemâl dedesinin memuriyetinden dolayı 
İstanbul, Kars gibi çeşitli yerlerde 
eğitimini yapmak durumunda kaldı. 
Vaizzade Seyid Mehmet Hamid Efendiden 
divan edebiyatını öğrendi. Avcılık, atıcılık 
ve cirit dersleri aldı.  

1855’de İstanbul’a geldi. Babasının 
Filibe Mal Müdürü ve dedesinin de Sofya 
Kaymakamı olmasından dolayı Mehmet 
Kemal de Filibe ve Sofya’da bulundu. 

Dedesinin arkadaşı Binbaşı Eşref Bey Mehmet Kemal’e “Namık” lakabını verince adı 
Namık Kemal kaldı. Sofya’da Mustafa Ragıp Efendi’nin kızı Nesime Hanım ile 
evlendi. Bu evlilikten Feride, Ulviye ve Ali Ekrem isimlerinde üç çocuğu oldu. 

1857’de İstanbul’a döndü ve Bâb-ı Âli Tercüme odasında memurluğa başladı. 
1859’da Gümrük Kalemi’nde çalışmaya başladı. Sofya’da şiir yazmaya başlayan 
Namık Kemal İstanbul’da kısa sürede şairler arasında tanındı. Arap Fars edebiyatına 
vakıf oldu. Leskofçalı Galip Bey ile yakın dostluk kurdu ve onun başkanlığında 
kurulan “Encümen-i Şuarâ” adlı şairler topluluğuna katıldı. 

1863 yılından itibaren dört sene daha “Tercüme Odasında” görev aldı ve bu 
esnada Batı Edebiyatı ile tanıştı. İbrahim Şinasi ile tanıştıktan sonra hayatı değişti. 
Tarih ve Hukuk alanında kendisini geliştirdi. Batı edebiyatına merak sardı. 
Fransızcayı öğrendi. Tasvir-i Efkâr’da fıkra ve tercüme yazılar kaleme aldı. Bu 
yazılarında “hak, millet, vatan, hürriyet ve millet meclisi” gibi kelime ve terimleri 
kullandı ve yaygınlaştırdı. 

1865’de Şinasi “Tasvir-i Efkâr” isimli gazetesini Namık Kemal’e bırakarak 
Fransa’ya gitti. Namık Kemal tek başına bu gazeteyi çıkarmaya devam etti. Aynı 
dönemde “İttifak-ı Hâkimiyet” isimli bir dernek kurdu. Bu derneğin amacı bir 
Anayasa hazırlamak ve parlamenter bir yönetim sistemi kurma fikrini 
yaygınlaştırmaktı. Bu nedenle hükümetin baskıya dayanan yönetimini eleştiren 



yazılar yayınladı. “Şark Meselesi” üzerine yazdığı bir makale 1867’yılında gazetesi 
kapatıldı. Kendisi de Vali Muavini olarak Erzurum’a atandı. 

Namık Kemal Erzurum’a gitmek yerine Ziya Paşa ile Fransa’ya gitti. Paris’te 
Mısır prensi Mustafa Fazıl Paşa’nın himayesinde “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” üyesi 
oldu. Mustafa Fazıl Paşa’nın desteği ile “Muhbir” adında bir gazete çıkarttı. Ancak 
Ali Suavi ile anlaşamayan Namık Kemal Muhbir’den ayrıldı. Sultan Abdulaziz 
Fransa’ya ziyarete gelince Fransız Hükümeti “Jön Türklerim” Fransa’yı terk 
etmelerini istedi. Namık Kemal de bazı arkadaşları ile birlikte Londra’ya gitti ve 
orada “Hürriyet” isimli bir gazete çıkardılar. Mustafa Fazıl Paşa’nın Sultan Abdülaziz 
ile anlaşarak İstanbul’a dönmüştü. Namık Kemal’e Hürriyet gazetesini kapatmasını 
istedi. Ziya Paşa ile Namık Kemal kendi gayretleri ile çıkarmaya devam etti. 1870’de 
Sadrazam Âli Paşa ile barışan Namık Kemal İstanbul’a döndü. 

Siyasetten uzak durmak ve yazı yazmamak şartı ile affedilen Namık Kemal 
İstanbul’a döndükten sonra “Diyojen” isimli mizah dergisinde imzasız fıkralar yazı. 
Sadrazam Ali 1872’de Paşa’nın ölümünden sonra “İbret” isminde bir gazete çıkararak 
yeniden muhalefete başladı. Gazetesi sık sık kapatıldı. Sadrazam Mahmut Nedim 
Paşa’yı eleştiren yazılarından dolayı Mutasarrıf olarak Gelibolu’ya atandı. 
Gelibolu’da “Vatan Yahut Silistre” isimli oyunu ve “Evrak-ı Perişan” isimli eserini 
tamamladı. 

Namık Kemal bir taraftan “İbret Gazetesi”ne başmuharrir olarak ve 
Ebuzziyâ’nın çıkardığı “Hadika” gazetesine Namık Kemal imzası ile yazı 
göndermeye devam etti. Bunun üzerine bir bahane ile Gelibolu mutasarrıflığı 
görevinden alındı. Memuriyet görevinden alındığı zaman 1872’den sonra 
Gelibolu’dan İstanbul’a döndü ve “İbre” Gazetesinin başına geçti. Bir müddet sonra 
bir makalesinden dolayı gazetesi kapatılınca tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1 Nisan 
1873 tarihinde “Vatan Yahut Silistre” piyesini sahneledi. Piyesi seyrederek coşan 
halkın olay çıkarması üzerine Namık Kemal dört arkadaşı sürgüne gönderildi. Namık 
Kemal Magosa’ya, Ahmet Mithat ile Ebuzziya Tevfik Bey Rodos’a, Menâpirzâde 
Nuri ve Bereketzâde Hakkı Beyler de Akka’ya sürgüne gönderildiler.  

Nâmık Kemal’in Kıbrıs (Magosa) sürgünü 38 ay sürdü. Son derece olumsuz 
şartlarda yaşamak durumunda kalan Namık Kemal pek çok hastalıkla da mücadele 
etti. Eserlerinin birçoğunu da bu sürgünde tamamladı. Sürgün dönüşü İstanbul’da bir 
kahraman gibi karşılandı. Bu esnada Osmanlı tahtına II. Abdülhamit geçmiş 
bulunuyordu. Sultan Abdülhamit Osmanlı Anayasası olan “Kanun-i Esasi”yi yazacak 
komisyona on da üye olarak kabul etti. Ancak yazdığı bir şiirinden dolayı Girit 
Adasına sürgün edildi. Oradan Midilli Adasına geçti. Sonra Midilli Mutasarrıfı olarak 
görevlendirildi. 

1879-1883 yılları arasında Midilli’de mutasarrıf olduğu yıllarda hazine 
gelirlerini artırdı, kaçakçılığı önledi ve 20 Türk okulu açtı. 1882’de “Nişan-ı Osmanî” 
madalyası ile ödüllendirildi. “Vaveylâ” “Murabba” ve “Vatan veya Hürriyet 
Kasidesi”ni yazdı. Magosa’da başladığı “Celaleddin-i Harzemşah” isimli kitabını 
tamamladı. Bu eseri ile “İslam Birliği İdealini” canlandırmayı amaçladı. 

1884 yılında Rodos Mutasarrıfı olarak görevlendirildi. Burada da padişahın 
takdirini kazanarak “İmtiyaz” madalyası ile ödüllendirildi. 1887’de Rodos’tan Sakız 
Adasına mutasarrıf olarak görevlendirildi. Burada 2 Aralık 1888 tarihinde henüz 48 
yaşında vefat etti. 

 
Şahsiyeti: 



Hürriyet aşığı, vatanperver, mütedeyyin, çalışkan, prensiplerinden taviz 
vermeyen bir fikir adamı olan Namık Kemal'in hayatı, daha ilk yıllarından itibaren il 
il dolaşmakla başlayıp memleket memleket sürgünde noktalanır. 

Namık Kemal Osmanlı’nın batıdan gelen çok çeşitli fikir akımlarının tesiri 
altında kaldığı ve Osmanlı topraklarına pek çok müdahalelerin yaşanarak kayıpların 
arttığı bir dönemde yaşamıştır. Vatanın bütünlüğü ve Osmanlı’nın ilerlemesi 
konusunda kafa yoran ve idarecilere yol gösteren bir fikir adamıdır. Ona göre “Vatan, 
Hürriyet, Hukuk, Uhuvvet, Hâkimiyet, Hürmet, Merhamet ve Muhabbet” gibi manevi 
değerleri korumanın yolu vatanı korumak ve ülkeyi bu dini ve manevi değerler 
etrafında bir araya getirmekle mümkündü. Hürriyet ve Vatan aşkını dininden ve 
samimi inancından almış iyi bir Müslüman olan Namık Kemal bu aşkı başkalarına da 
vermek ve herkesle paylaşma istemiş ve bu nedenle Basın ve Yayına önem vermiştir.  

Namık Kemal Hürriyeti savunurken bu hürriyetin ancak “Kanun Hâkimiyeti” 
ile sağlanacağını savunmuştur. O Avrupa’nın yeni fikirlerini ve tekniğini alırken dini 
ve manevi değerleri koruyarak geliştirilmesini de istemiş ve bunun için mücadele 
vermiştir. Adil bir yönetimin de ancak “Parlamenter Sistemle” kurulabileceğini 
müdafaa etmiştir. Ona göre gerçek hürriyet insan haklarının kanunla korunabilmesiyle 
mümkündür. Yine o hürriyetlerin en büyük düşmanının istibdat olduğunu belirtir. Bu 
nedenle bütün hücum oklarını istibdada yöneltmiştir. 

 

 
 
Bediüzzaman ve Namık Kemal 
Namık	Kemal	21	Aralık	1840’da	Tekirdağ’da	dünyaya	geldi.	Bediüzzaman	

1878’de	 Bitlis’in	 Hizan	 kazasının	 Nurs	 köyünde	 dünyaya	 teşrif	 etti.	 1888’de	
Namık	Kemal	öldüğü	zaman	Bediüzzaman	10	yaşlarındaydı.		

Namık	Kemal	Müneccimbaşı	Mustafa	Asım	Efendinin	oğlu	olarak	Aristokrat	
bir	 aileye	mensup	 iken	 Bediüzzaman	 Nurs	 köyünce	 Sofi	 Mirza’nın	 oğlu	 olarak	
kerpiç	 bir	 evde	 doğmuştu.	 Ancak	 ortak	 özellikleri	 “Hak	 ve	 hakikat	 adamı”	
olmalarıydı.	

Her	 ikisi	 de	 eğitimlerini	 resmi	 okullardan	 ziyade	 otodidakt	 tarzda	 kendi	
özel	gayretleri	 ile	 tahsil	etmişlerdir.	Sormak,	 sorgulamak	ve	araştırmak	onların	
eğitim	 hayatlarının	 vazgeçilmez	 yönü	 idi.	 Hayatlarını	 izzet	 ve	 vakarla	



geçirmişlerdir.	Söylenen	en	küçük	amirane	söze	tahammül	etmezlerdi.	Anlayış	ve	
idrak	kabiliyetleri	çok	güçlü	idi.		

Namık	 Kemal’in	 Hürriyet	 ve	 Hukuk	 konusunda	 zamanın	 yönetimini	
eleştirdiği	 yazıları	 ve	 kitapları	 yasaklanmış	 ve	 okuyanlar	 takibe	 alınmış	 ve	
cezalandırılmıştır.	 Yine	 de	 Liselerde,	 Harp	 Okullarında	 ve	 mekteplerde	
okunmaya	 devam	 etmiş	 ve	 büyük	 bir	 kitleyi	 etkilemiştir.	 Bediüzzaman’ın	 da	
eserleri	 yasaklanmış	 ve	 okuaynlar	 takibe	 alınmış	 ve	 cezalandırılmştır.	 Buna	
rağmen	 çok	 büyük	 bir	 rağbete	mazhar	 olmuş,	 susayan	 gönüller	 ve	muhtaçları	
eserlerini	hapis	ve	işkencelere	aldırmayarak	okumaya	devam	etmişlerdir.	

Bediüzzaman	 inançsızlık	 ve	 fitne	 tohumu	 ekenlerin	 fitne	 ve	 küfürlerini	
Kur’an’ın	 hak	 ve	 hakikat	 olan	 ayetlerini	 tefsir	 ederek	 çürütüp	 “İman	
Hakikatlerini”	 ispat	 ederken	 Namık	 Kemal	 de	 devletin	 siyasi	 işleyişini,	
idarecilerin	 zulüm	 ve	 haksızlıklarını	 eleştirmiş	 ve	 adaletin	 ancak	 Hürriyetleri	
genişletmek,	 “Meşveret	 ve	 Şurayı”	 siyasi	 hayata	 hakim	 kılmakla	 çözüme	
kavuşacağını	anlatmıştır.	İdarecilerin	yanlışlarını	menfaatleri	 için	destekleyerek	
kötülüklerini	 iyilik	 olarak	 gösterenleri	 ikaz	 etmiş	 ve	 “Ne	 utanmaz	 köpekleriz,	
kimi	görsek	etekleriz”	diyerek	eleştirmiştir.	

Bu	sebeple	yasaklar,	hapisler,	sürgünler	ve	tecritler	gerek	Namık	Kemal’in,	
gerekse	Bediüzzaman’ın	hayatlarının	bir	parçası	olmuştur.	Her	ikisi	de	yönetime	
muhalif	 idiler.	Namık	Kemal	1865’de	Şinasi’nin	Paris’e	gitmesi	üzerine	“Tasvir-i	
Efkâr”	 gazetesini	 tek	 başına	 çıkarmaya	 devam	 etmişti.	 Bu	 derece	 azimli	 idi.	
1867’de	 gazete	 kapatılınca	 Ziya	Paşa	 ve	Ali	 Suavi	 ile	 birlikte	Avrupa’ya	 gitmek	
zorunda	 kaldı.	 Zira	 istibdat	 yönetiminde	 hürriyetten	 bahsetmek	 suçtu	 ve	
hürriyetin	bulunduğu	Londra’da	 “Hürriyet”	gazetesini	 çıkararak	 istibdada	karşı	
hürriyet	 fikrini	 savunmaya	ve	 “Hürriyetin	 imanın	gereği”	 olduğunu	 savunmaya	
devam	etti.	Bediüzzaman	da	1909’da	“Hürriyet	imanın	hassası	ve	Allah’ın	insana	
en	büyük	bir	 ihsanı”	diye	hem	İstanbul’da	hem	de	Doğu’daki	aşiretlere	“Nutuk”	
ve	“Matbuat”	lisanı	ile	ders	veriyordu.	(Münazarat,	s.	59.)	

Her	ikisi	de	mükemmel	birer	hafızaya	sahiptiler.	Namık	Kemal	hocası	Şakir	
Efendi’den	 dinlediği	 bir	 kasideyi	 hemen	 ezberleyebiliyordu.	 Bediüzzaman	 da	
“Makamat-ı	 Hariri”	 gibi	 Arapça	 ağır	 edebi	 bir	 kitabın	 bir	 sayfasını	 bir	 defa	
okumakla	ezber	edebiyordu.	Muhayyile	yönünden	de	çok	güçlü	bir	hayal	gücüne	
sahiptiler.	 Bediüzzaman	 “Kudretin	 mucizelerini	 seyerederken”	 çok	 geniş	 ve	
kapsamlı	 şekilde	 hayal	 gücünü	 kullandığını	 ifade	 etmektedir.	 Bununla	 beraber	
Bediüzzaman	gerçekçi,	Namık	Kemal	ise	daha	çok	hayalci	idi.	Bu	sebeple	Namık	
Kemal	 Belgrat	 ormanlarında	 “Türkistan	 Erbab-ı	 Şebabı”	 adı	 altında	 bir	 örgüt	
kurarak	 devleti	 ele	 geçirmeyi	 dahi	 hayal	 etmişti;	 ama	 devlet	 istihbaratı	 bunu	
tespit	 ederek	 üyelerini	 sürgünle	 cezalandırıp	 sukut-u	 hayale	 uğratmıştı.	
Bediüzzaman	 ise	hiçbir	 zaman	devleti	 ve	 sistemi	doğrudan	karşısına	almadı	ve	
tepeden	 inme	 metotlara	 itibar	 etmedi.	 “Müspet	 hareket”	 içinde	 “İman	
Hizmeti”nin	zamanla	istenen	sonucu	doğuracağını	bilerek	hareket	etti.	

Namık	 Kemal	 daha	 sonra	 Nuri	 Bey’in	 teklifi	 ile	 “Yeni	 Osmanlılar	
Cemiyetine”	 girer.	 Kurduğu	 cemiyetlerle	 planlı	 ve	 sistemli	 olarak	 siyasi	
faaliyetlerde	bulunur.	Siyaset	yoluyla	başarılı	olmaya	çalışır.	Ancak	Bediüzzaman	
siyaset	yolunun	gerçekçi	ve	doğru	bir	yol	olmadığını	 görerek	peygamberimizin	
(asm)	 tavsiyesini	 esas	 alır	 ve	 “İman	 Hizmeti”	 ve	 “Müspet	 Hareket	Metodu”	 ile	
“Asayişi	koruyarak”	Hürriyet	ve	Adaletin	tesisine	çalışır.	Bu	daha	selametli,	daha	
istikametli	ve	daha	doğru	bir	yoldur.		



Bediüzzaman’dan önce yaşayan Namık Kemal’in yaktığı hürriyet ateşine 
Bediüzzaman da destek verir. Bediüzzaman II. Meşrutiyetin ilanından on altı sene 
önce 1892 tarihinde daha henüz 14 yaşında iken Mardin’de Namık Kemal’in “Rüya” 
isimli makalesini okuyarak uyandığını ifade eder. “İnkılâptan on altı sene evvel, 
Mardin cihetlerinde, beni hakka irşad eden bir zâta rast geldim. Siyasetteki muktesit 
mesleği bana gösterdi. O vakit meşhur Kemal’in “Rüya”sıyla uyandım” (Münazarat, 
123) demektedir. Bediüzzaman burada iki hususa dikkatimizi çeker. Birincisi 
Mardin’de karşılaştığı Cemalittin-i Efgani’nin “İttihad-ı İslam” fikrini aktaran bir 
talebesi ile görüşerek “İttihad-ı İslam” ile ilgili fikirlerini öğrenmesiydi. Diğeri de 
Namık Kemal’in hürriyet ile ilgili yazdığı “Rüya” isimli makalesini okuyarak 
“Hürriyetin” önemini kavramasıydı. “Siyasetteki muktesit mesleğin” istibdada karşı 
hak ve hürriyetleri müdafaa ve İttihad-ı İslam düşüncesi olduğunu ifade etmektedir. 
Çünkü rüya makalesi Hürriyetin ve gayretin önemini anlatmaktadır. Namık Kemal 
1872 yılında gördüğü bir rüya üzerine “Rüyâ” isimli bir makale yazmıştır. Daha sonra 
bu makale defalarca basılarak yayınlanmıştır. “Rüya” makalesi Osmanlıca 32 sayfalık 
hacimli bir makaledir. Bu makaleyi aynen yayınlayacağız. (Rüya, Matbaay-ı İçtihat, 
1908-İstanbul.) 

Bediüzzaman ile Namık Kemalin ortak yönleri vardır. Her ikisi de 
vatanperverdir, istibdada şiddetle karşı olup hürriyete âşıktırlar. Namık Kemal 
Hürriyet aşkına her nevi istibdat ve baskıya karşı direnmiştir. Bediüzzaman da “Ben 
ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam” demiştir. Namık Kemal istibdada 
karşı olduğu için diyar diyar sürgüne gönderilmiş ve ömrünün 20 senesini sürgünlerde 
geçirmiştir. Bediüzzaman da aynı şekilde ömrünün yirmi üç senesini istibdada karşı 
verdiği mücadeleden dolayı sürgünlerde ve hapislerde geçirmiştir. 

Bir diğer ortak yönleri de her ikisinin de Osmanlı’yı ihya etme çabaları ve 
“İttihad-ı İslam” idealini yaşatmalarıdır. Namık Kemal de Bediüzzaman gibi “İttihad-ı 
İslam ve Hürriyeti” siyasete alet edilmemesi ve tüm siyasilerin bu idealleri 
yaşatmalarını istemiş, belli bir fırkanın fikri olmaması gerektiğini dile getirmişler ve 
dünya menfaatine ve siyasetine alet edilmemesi gerektiğini savunmuşlardır. (Mustafa 
Nihat Özün, Namık Kemal ve İbret Gazetesi, 74.) 

Bediüzzaman’ı Namık Kemal’den ayıran en önemli özelliği Bediüzzaman’ın 
fiili siyaset ve siyaset adamları ile ilgilenmemesi daha çok “fikir odaklı” olmasıdır. 
Bediüzzaman hiçbir siyasinin şahsını ve organizasyonunu ve partisini hedef 
almamıştır. Namık Kemal ise daha çok şahıslar üzerinden siyaset yapmış, dönemin 
idarecilerini Sadrazamları ve özellikle de istibdat uyguladığı için Sultan Abdulhamid’i 
eleştirmiştir. Sürgünlerinin genel sebebi budur. Bediüzzaman ise “Ben sevad-ı azama 
tabiyim” diye halkın çoğunluğunu irşat ve ikaz görevi yapmış ne Meşrutiyet 
döneminde ve ne de Cumhuriyet döneminde partileri ve şahısları karşısına almamıştır. 
“Hükümete itiraz edenlerden ehl-i ifrat ile ehl-i tefrite rast geldim” (Münazarat, 123.) 
diyerek genellikle Kanun-i Esasi ve hükümetin icraatlarını insafsızca eleştirenleri 
eleştirir. Dengeli ve orta bir yol takip etmekle beraber kendi fikir ve düşüncelerinden 
asla taviz vermez, herhangi bir şekilde yönetime de talip olmaz. İstediği hürriyet ve 
karşı olduğu şey ise her ne isim altında olursa olsun istibdattır.  

Bediüzzaman “siyasetteki muktesit meslek” dediği dengeli yaklaşımı ifrat ve 
tefrite düşmeden istikamet ve hakkaniyet üzere gitmektir. Bu konuda şu ifadeleri de 
çok enteresandır. “İstibdad kendini muhafaza etmek için herkese vesvese verdiği gibi 
beni inkılâptan on sene evvel aldattı ki ehl-i ihtilalin ekseri masondur. Lillahilhamd o 
vesvese bir iki sene zarfında zail oldu. Ta o vakitte anladım bizim ekser ahrarımız –
hürriyetçilerimiz- mutekid Müslümanlardır.” (Münazarat, 124–125.) 



Bediüzzaman	Namık	Kemal’in	Hürriyet	Kasidesi’ni	de	takdir	ile	bir	beytini	
tahlil	 eder.	 “Evet,	 şu	 hürriyet	 perdesi	 altında	 müthiş	 bir	 istibdadı	 yaşayan	 şu	
asrın	 gaddar	 yüzüne	 çarpılmaya	 lâyık	 iken	 ve	 halbuki	 o	 tokada	 müstehak	
olmayan	gayet	mühim	bir	zâtın	yanlış	olarak	yüzüne	savrulan	kâmilâne	şu	sözün;		

“Ne	mümkün	zulm	ile,	bîdâd	ile	imhâ-yı	hürriyet?	
Çalış,	idrâki	kaldır,	muktedirsen	âdemiyetten!”		

sözünün	yerine,	bu	asrın	yüzüne	çarpmak	için	ben	de	derim:		
“Ne	mümkün	zulm	ile,	bîdâd	ile	imhâ-yı	hakikat?	
Çalış,	kalbi	kaldır,	muktedirsen	âdemiyetten!”		
Veyahut,		
“Ne	mümkün	zulm	ile,	bîdâd	ile	imhâ-yı	fazilet?	
Çalış,	vicdanı	kaldır,	muktedirsen	âdemiyetten!”		
Evet,	 imanlı	 fazilet,	 medar-ı	 tahakküm	 olmadığı	 gibi,	 sebeb-i	 istibdat	 da	

olamaz.	Tahakküm	ve	tagallüb	etmek	faziletsizliktir.	Ve	bilhassa	ehl-i	faziletin	en	
mühim	meşrebi,	acz	ve	fakr	ve	tevazu	ile	hayat-ı	içtimaiye-i	beşeriyeye	karışmak	
tarzındadır.	 Lillâhilhamd,	 bu	meşrep	 üstünde	 hayatımız	 gitmiş	 ve	 gidiyor.	 Ben	
kendimde	 fazilet	 var	 diye	 fahir	 suretinde	 dâvâ	 etmiyorum.	 Fakat	 nimet-i	
İlâhiyeyi	 tahdis	suretinde	şükretmek	niyetiyle	diyorum	ki:	 ‘Cenâb-ı	Hak,	 fazl	ve	
keremiyle,	 ulûm-u	 imaniye	 ve	 Kur’âniyeye	 çalışmak	 ve	 fehmetmek	 faziletini	
ihsan	etmiştir.	Bu	 ihsan-ı	 İlâhîyi	bütün	hayatımda,	 lillâhilhamd,	 tevfik-i	 İlâhî	 ile	
şu	 millet-i	 İslâmiyenin	 menfaatine,	 saadetine	 sarf	 ederek,	 hiçbir	 vakit	 vasıta-i	
tahakküm	ve	tagallüb	olmadığı	gibi,	ekser	ehl-i	gafletçe	matlup	olan	teveccüh-ü	
nâs	ve	hüsn-ü	kabul-ü	halk	dahi,	mühim	bir	 sırra	binaen	benim	menfûrumdur,	
onlardan	 kaçıyorum.	 Yirmi	 sene	 eski	 hayatımı	 zayi	 ettiği	 için	 onları	 kendime	
muzır	 görüyorum.	 Fakat	 Risale-i	 Nur’u	 beğenmelerine	 bir	 emâre	 biliyorum,	
onları	küstürmüyorum.”	(Lemalar,	s.	175.)		

Bediüzzaman	bu	 ifadeleri	 ile	Namık	Kemal’in	 “Hürriyet	Kasidesi”ne	 işaret	
etmiştir.	Bununla	beraber	Bediüzzaman	bu	kasidenin	ve	buradaki	beyitlerin	asıl	
muhatabının	 “Hürriyet”	 ve	 “Cumhuriyet”	 adına	 “İstibdad-ı	 Mutlakı”	 uygulayan	
1923-1950	 dönemine	 daha	 layık	 olduğunu	 naziresini	 yaptığı	 beyitlerle	 ifade	
etmiştir.	

Yine Namık Kemal “Hürriyet Kasidesi”ni havas için yazarken Bediüzzaman 
“Münazarat” isimli eserinde hürriyet ve istibdadın en geniş ve güzel tarifini yaparak 
“Hürriyet ve Demokrasi” dersini avama ders vermiştir.  

Bediüzzaman hürriyetten önce iman üzerinde durur ve gerçek hürriyetin ancak 
imanlı fazilette mümkün olduğunu belirtir. “İmanlı fazilet, medar-ı tahakküm 
olmadığı gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüb etmek faziletsizliktir. 
Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı 
içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillâhilhamd, bu meşrep üstünde 
hayatımız gitmiş ve gidiyor” (Lem’alar, 175.) buyurarak toplum içinde irşad görevini 
yapmanın gerçek fazilet olduğunu ifade ederek tahakküm ve istibdada karşı gerçek 
manada mücadelenin ancak imanın kalplerde hâkim olmasına bağlı olduğunu izah 
etmiştir. Bediüzzaman hazretleri bu nedenle “İman ne kadar mükemmel olursa, o 
derece hürriyet parlar” (Münazarat, 59.) buyurmuştur. 

Namık	 Kemal	 ile	 Bediüzzaman’ın	 siyasi	 ve	 içtimai	 konulardaki	 fikirleri	
arasında	 benzerlikler	 bulmak	 mümkündür.	 Her	 şeyden	 önce	 her	 ikisi	 de	
“Tedenni-i	 milletten	 ciğeri	 yanmış	 gibi	 feryad-ü	 figan	 ederek”	 (Muhakemat,	
2011,	 s.	 23.)	 terakki	 ve	 kemalat	 için	 bir	 çıkış	 arıyorlardı.	 Bunu	da	 “İslamiyetin	
mağz	 ve	 lübbünü	 terk	 ederek,	 kışrına	 ve	 zahirine	 vakf-ı	 nazar	 ederek	



aldandığımızı”	 (Age,	 23.)	 “İslamiyetin	 hakkını	 ve	müstehak	 olduğu	 hürmeti	 ifa	
etmeye”	 çalışıyorlardı.	 Bediüzzaman	 daha	 açık	 bir	 şekilde	 “Doğru	 İslamiyeti”	
anlatarak	“İslamiyete	layık	doğruluğu”	göstermek	gerektiğini	haykırıyordu.	(Eski	
Said	Dönemi	Eserleri,	2009,	Münazarat,	s.	259.)	

Bediüzzaman	 her	 şeyden	 önce	 “Doğru	 İslamiyeti”	 din,	 siyaset,	 hukuk	 ve	
cihad	 sahalarında	anlatmayı	 amaç	edindi.	 İman	kalesini	 tahkim	etmeden	hiçbir	
konuda	 ilerleme	 kaydedilemeyeceğini	 çok	 iyi	 tespit	 etti.	 “İman	 davasını”	
davasının	 odağına	 koydu.	 Her	 meseleye	 “İman	 ve	 İslamiyet”	 açısından	 baktı.	
Siyasi	ve	 içtimai,	sosyal	ve	hukuki	meseleleri	de	 imanın	“Amel”	yönü	olarak	ele	
aldı.	1907’de	İstanbul’a	geldiği	günden	1927	Barla’ya	sürgün	edildiği	ve	23	sene	
hapislerde	ve	sürgünlerde	diyar	diyar	dolaştırılmasına	asla	aldırmadı	ve	nihayet	
1960	yılında	Urfa’da	hakkın	rahmetine	kavuştuğu	zaman	muzaffer	bir	kumandan	
gibi	 ama	 mütevaziyane	 bir	 üslupla	 talebelerine	 şöyle	 diyordu:	 “Küfrün	 bel	
kemiğini	kırdım;	bundan	sonra	dirilmesi	mümkün	değildir.”		

Bediüzzaman	 Namık	 Kemal’in	 “Hürriyet”	 ve	 “Meşveret”	 esasına	 dayanan	
“Usul-i	Meşveret”	 fikrini	 takdir	 etmekle	 beraber	 iman	 olmadan	hürriyetin	 yeni	
bir	 istibdadı	 doğuracağını	 belirtir.	 Bu	 aristokrat	 azınlığın	 çoğunluğa	 veya	
çoğunluğun	azınlığa	tahakkümünü	netice	vereceğini	ve	meşrutiyetin	de	böylece	
yozlaşacağını	 görüyordu.	 Bu	 sebeple	 Bediüzzaman	 önce	 iman	 ve	 Allah’a	 itaat	
olmalı	 ki	 adalet	 de	 Allah	 namına	 gerçek	 adalet	 ve	 hürriyeti	 netice	 verebilsin.	
Çünkü	 “İnsanlar	 her	 ne	 kadar	 hür	 iseler	 de	 yine	 de	 Abdullahdırlar”	 (Divan-ı	
Harb-i	Örfi,	 65.)	diyordu.	Yine	Bediüzzaman	 “İman	ne	kadar	mükemmel	olursa	
Hürriyet	 o	 derece	 parlar”	 (Münazarat,	 59.)	 buyurarak	 Asr-ı	 Saadeti	 örnek	
gösteriyordu.	Bu	nedenle	“İmana	hizmeti”	esas	alıyordu.	

Osmanlı’nın	 devamlı	 toprak	 kaybetmesi	 Namık	 Kemal,	 Ziya	 Paşa	 ve	 Ali	
Suavi	 gibi	 hürriyet	 aşığı	 ve	 vatanperverlerin	 kalbini	 yaralıyor	 ve	 onlar	 da	 hak	
namına	 “Matbuat	 lisanı”	 ile	 zamanın	 yöneticilerine	 ağır	 ithamlarda	 bulunan	
yazılar	 kaleme	 alıyorlardı.	 Ancak	 bu	 mücadeleleri	 onların	 fikirlerinin	 ve	
sözlerinin	dinlenmesini	değil,	 aksine	baskı,	 zulüm	ve	 sansürü	netice	 veriyordu.	
Nihayet	 Namık	 Kemal	 Magosa	 zindanlarında	 durum	 değerlendirmesi	 yaparak	
günübirlik	 siyasi	 yazılarla	mevcut	 yönetimi	 ikaz	 etmenin	 faydasızlığına	 inandı.	
Bundan	 sonra	 gelecek	 nesillere	 hitap	 edecek	 kalıcı	 çalışmalar	 yapmanın	 daha	
doğru	 olacağını	 düşündü	 ve	 kendisini	 kitap	 yazmaya	 ve	 fikirlerini	 ve	
mücadelesini	gelecek	nesillere	aktarmaya	karar	verdi.	

Bediüzzaman	 da	 zamanın	 idarecilerini	 değil	 “elli	 sene	 sonra	 gelecek	 olan	
nesl-i	atiyi”	(Emirdağ	Lahikası,	2011,	s.	54-55.)	düşünerek	eserlerini	telif	etmişti.		

Namık	Kemal	 de	Bediüzzaman	 gibi	 “İttihad-ı	 İslam’a”	 gönül	 vermiş	 ve	 bu	
konuda	Sultan	Selim’e	biat	etmiştir.	Bediüzzaman	İttihad-ı	İslama	gönül	verenler	
arasında	 Namık	 Kemal’i	 de	 sayar.	 “Elhasıl	 Sultan	 Selim’e	 biat	 etmişim.	 Onun	
İttihad-ı	İslam	fikrini	kabul	ettim.	Zira	o	vilayat-ı	şarkiyeyi	ikaz	etti,	onlar	da	ona	
biat	ettiler.	Şimdiki	şarklılar	o	zamanki	şarklılardır.	Bu	meselede	seleflerim,	Şeyh	
Cemalettin	 Efgani,	 allamelerden	 Mısır	 Müftüsü	 	 	 Merhum	 Muhammed	 Abdüh,	
müfrit	alimlerden	Ali	Suavi	 ,	Hoca	Tahsin	ve	 İttihad-ı	 İslamı	hedef	 tutan	Namık	
Kemal	ve	Sultan	Selim’dir	ki,	demiş:	

“İhtilaf	ü	tefrika	endişesi		
Kuşe-i	kabrimde	hatta	bikarar	eyler	beni	
İttihadken	savlet-i	adayı	defa	çaremiz	
İttihad	etmezse	millet	dağdar	eyler	beni”	(ESDE,	s.	128.)	



Namık	 Kemal’in	 27	Haziran	 1872	 tarihinde	 “İbret”	 gazetesinde	 neşrettiği	
“İttihad-ı	 İslam	 konusundaki	 fikirleri	 ile	 Bediüzzaman’ın	 fikirleri	 birbiri	 ile	
örtüşmektedir.	 Namık	 Kemal	 bu	 makalesinde	 “Bu	 maksat	 hasıl	 olursa	 iki	 yüz	
milyon	 kadar	 nüfus-u	 dadarane	 	 	 ve	 yekvücudane	 birbirinin	 terbiye-i	 efkar	 ve	
muhafaza-i	 menafine	 çalışacaklarından	 Asya	 için	 ne	 revnaklı	 bir	 devri	 saadet	
zuhura	geleceği	tarife	muhtaç	değildir”	demektedir.	

Günümüzde	 krallık	 yönetimleri	 ile	 “İttihad-ı	 İslamı	 sağlamak	 mümkün	
değildir.	 Ancak	 hürriyet	 ve	 demokrasinin	 gelişimi	 ile,	 Meşveret	 ve	 Şura	
sisteminin	 işlemesi	 ile	 “İttihad-ı	 İslam”	 sağlanabilir.	 Krallıkların	 yerini	
demokrasiye	bırakması	 ile	günümüzde	 	 İttihad-ı	 İslama	giden	yol	açılmıştır.	Bu	
nedenle	Bediüzzaman	Meşrutiyetçi	ve	Cumhuriyetçidir.		

Namık	Kemal	de	Bediüzzaman	da	Meşrutiyeti,	 yani	Anayasal	Parlamenter	
Sistemi	savunurlar.	Bediüzzaman	“Meşrutiyet	ve	kanun-ı	Esasi	işittiğiniz	mesele	
ise,	 hakiki	 adalet	 ve	 meşveret-i	 şeriyeden	 ibarettir.	 Hüsn-i	 telakki	 ediniz,	
muhafazasına	 çalışınız.	 Zira	dünyevi	 saadetimiz	meşrutiyettedir	 ve	 istibdaddan	
herkesten	ziyade	biz	zarardideyiz.”	(ESDE,	s.	120.)	

Dinin	siyasete	alet	edilmesi	tarih	boyunca	en	çok	dine	ve	dindarlara	zarar	
vermiştir.	Bu	nedenle	Bediüzzaman	Derviş	Vahdeti’nin	kurmuş	olduğu	“İttihad-ı	
Muhammedi	 Cemiyeti”nin	 dini	 siyasete	 alet	 etmesine	 karşı	 çıkar.	 İttihad-ı	
Muhammedi	 Cemiyeti	 siyasi	 bir	 cemiyet	 olmamalı,	 dini	 bir	 cemiyet	 olarak	
kalmalı	 ve	 siyasete	 karışmamalı	 diye	bu	 cemiyetin	 tarifini	 şöyle	 yapar:	 “Benim	
murat	 ettiğim	 ve	 dahil	 olduğum	 İttihad-ı	 Muhammedi’nin	 tarifi	 budur	 ki	 ‘Bu	
ittihadın	cihet’ül	vahdeti	ve	 irtibatı	 tevhid-i	 ilahidir,	peyman	ve	yenini	 imandır,	
müntesipleri	 kalü	 bela’dan	 dahil	 olan	 umum	müminlerdir,	 defter-i	 esmaları	 da	
Levh-i	Mahfuzdur.’	demektedir.	(ESDE,	s.126.)	
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Giriş 
Tanzimat’ın	hürriyetçi	fikir	adamları	ideallerini	ve	istibdada	karşı	hürriyeti	

müdafalarını	 “Rüyalarla”	 anlatma	 yoluna	 gitmişlerdir.	 Zira	 Bediüzzaman’ın	
ifadesiyle	 “İstibdat	 kendini	 muhafaza	 etmek	 için	 herkese	 vesvese	 vermekte”	
(ESDE,	 s.	289.)	 ve	 “Meşrutiyetçi	 ve	Hürriyetçilerin	ekseri	Masondur”	diye	halkı	
aldatmaktadır.	 Bediüzzaman	 ise	 “Bizim	 ekser	 Ahrarımız,	 mutekit	
Müslümanlardır”	(ESDE,	s.	289.)	diye	hürriyetçileri	müdafaa	etmektedir.		

Bediüzzaman	henüz	 İstanbul’a	gelmeden	önce	de	Namık	Kemal’in	 fikirleri	
ile	ilgilenmiştir.	Bu	hususu	şöyle	ifade	eder:	“İnkılaptan	on	altı	sene	evvel	(1892)	
Mardin	 cihetlerinde	 beni	 hakka	 irşad	 eden	 bir	 zata	 rast	 geldim.	 Siyasetteki	
muktesid	mesleği	 bana	 gösterdi.	 Hem	 o	 vakitte	 Kemal’in	 Rüya’sıyla	 uyandım.”	
(ESDE,	s.	288.)	

Namık	 Kemal’in	 ve	 Ziya	 Paşa’nın	 “Rüya”	 isimli	 makaleleri	 Ethem	 Pertev	
Paşa’nın	 “Hâbnâme”	 isimli	 eseri	 rüya	 tarzında	 hürriyet	 ve	 meşrutiyet	 idealini	
anlatmaktadır.	(Namık	Kemal’in	Rüyası	,	Matbaa-i	İctihad,	1908.)	

Namık	Kemal’in	“Rüyâ”	isimli	32	sahifelik	makalesinin	Osmanlıca	baskısını	
esas	alarak	sadeleştirmeden,	aslını	muhafaza	ederek	aynen	okuyuculara	sunmayı	
bir	borç	bilerek	aynen	sunuyoruz.	

	
	
	
	
	
	



RÜYA	
M.	Namık	KEMAL	

	
(Bir	ikiyüz	seksen	dokuz	senesi	Sefer	ayının	on	dördüncü	gecesi	görülmüş	

bir	rüyadır.)	
	

Bir	dem	gaflette	bildin	tâ	zeval-i	âlemi	
Âlem-i	rüyada	çok	gördün	misal-i	âlemi	
Habdır	nisbetle	mazi	subh-u	istikbâline	

Böyle	tabir	eylemiştir	hayâl-i	âlemi	
	

Bir	akşam	üstü	boğaz	içinde	deryaya	nazır	bir	bağ	köşesine	gitmiş,	garibâne	
pencerenin	 köşesine	 oturmuştum.	 Hayalime	 ahval-i	 âlem,	 gönlüme	 bir	 garip	
elem	geldi.	Tenezzüh	için	etrafa	baktım	kördüm	ki		

“Yem-i	eşk	ediban	gibi	aheste	rev	olmuş	
Bâdâh-ı	garibân	gibi	gamgîn	ve	ciğergâh	
Eşcârda	bir	savt-ı	hazin	var	idi	güya	
Gönlüm	gibi	eyler	idi	hasret	ile	âh!”	
	
Derya	o	kadar	 latiîf	ve	rakîk	 idi	ki	üzerinde	olan	ufak	ufak	mevceler	koyu	

yeşil	bir	çemenzâre	konmuş	bir	beyaz	güvercin	alayı	zan	olunurdu.	Hava	o	kadar	
aheste	 vü	 zân	 olurdu	 ki	 yaprakların	 hareketi	 ciğerpâresinin	 rahatı	 için	 gece	
uykusundan	 mahrum	 olmuş	 bir	 şefkatli	 validenin	 kalbi	 söylediği	 ninnilerden	
dağınık	saçlarına	gelen	ihtizazlar	gibi	fark	olunur	olunmaz	derecelerde	idi.	

Bu	 halde	 gözlerimin	 nuru	 azalmaya	 başladı.	 Temaşanın	 gönlüme	 verdiği	
ta’b-ı	sevday-ı	asârından	zannettim.	Bir	de	semaya	baktım	ki	güneş	ikbalinin	en	
revnaklı	 zamanında	 daman-ü	 giriban	 parlayarak	 enz-ü	 ehade-i	 âdeme	 çekilen	
felek	 pür-ü	 izân-ı	 devlet	 gibi	 üzerindeki	 bulutları	 yırta	 yırta	 mağrib-i	 ihtifâya	
büründü.	 Bir	 kabristân-ı	 fenadan	 nişan	 verir	 bir	 korkunç	 toprak	 rengi	 bağladı.	
Etrafına	yetimlerin	kanlı	yaşına	numüne	olacak	bir	ateşli	kızıllıktan	başka	bir	şey	
kalmadı.	 Gide	 gide	 her	 tarafa	 bir	 dehşet	 çöktü.	 Kâinata	 bir	 beht	 ve	 hayret	
müstevli	 oldu.	 Behâim	 eğilerek	 mağaralarına,	 kuşlar	 çağrışarak	 yuvalarına	
çekilmeye	 başladılar.	 Arası	 biraz	 geçer	 geçmez	 karada	 bir	 iki	 bülbül-ü	
nâlendeden,	deryada	bir	kaç	hânendeden	başka	sesi	işitilir	ferd-i	âferide	kalmadı.	

Gönlüm	 bu	 âşıkâne	 temaşa	 ile	 kendinden	 geçmiş	 nazarım	 ise	 etrafa	
müstevli	 olan	muhît-i	 zulmetin	 ağmâk-ı	 hafasında	 gaib	 olmuş	 gitmişti.	 Gittikçe	
zulmetli	bir	hale	geldi	ki	karanlığı	el	ile	tutmak	kabil	gibi	görünüyordu.	Sâyesinde	
eğlendiğim	her	ağaç	nazarımda	bir	gulyabânî	şekilini	bağladı.	

Güya	 ki	 yeryüzü	 ziberzemine	 geçmiş	 veyahûd	 zülumat-ı	 mekâbir	 arza	
çıkmış	 idi.	 Güyâ	 ki	 ölüm	matem	 esvabına	 bürünmüş	 de	 meydana	 uğramış	 idi.	
Güyâ	 ki	 yed-i	 kudret	 şu	 bir	 avuç	 hâki	 avalimden	 ayırmış	 da	 adem-i	 âbad-ı	
nisyana	atmış	idi.	Güyâ	ki	pençeleriyle	seyf-i	ta’diye	sarılan	şühedây-ı	hürriyetin	
her	dem	cûşân	olan	tazehûn	siyahı	bir	deryay-ı	bigeran	şeklini	almış	ve	emvâc-ı	
tufan	 huruşuyla	 dağları	 ve	 taşları	 ihâta	 ederek	 hevây-ı	 zulme	 karşı	 kabarmış	
kabarmış	da	bağladığı	şekil	hailde	döke	kalmış	idi.		

Etrafa	bakmak	istedim	halin	dehşetiyle	nur-u	basar	gerçeklerden	ayrılmaya	
cesaret	edemezmiş	gibi	nazarım	hiçbir	şeye	taalluk	eylemedi.		Ben	ise	“Yârab!	Bu	
perde-i	 zalam	 içinde	 acaba	 kaç	 mazlumun	 kanı	 dökülüyor	 da	 Senden	 başka	
kimse	 görmüyor.	 Kaç	 gadarın	 hançer-i	 ta’disine	 su	 veriliyor	 da	 Senden	 başka	



kimse	bilmiyor!	Kaç	yetimin	gözlerinden	oluklar	gibi	yaşlar	akıtıyorlar	da	Senden	
başka	kimse	vakıf	olmuyor!	Kaç	dâd-hâz	zalim	elinden	feryad	ediyor	da	Senden	
başka	 kimse	 işitmiyor!	 yollu	 bir	 takım	 kara	 kara	 hulyalara	 müstğrak	 iken	
birdenbire	bir	kıyamet	koptu.	Yanında	oturduğum	pencere	–	mahsur	bir	kal’anın	
gülleye	mukavemet	edememiş	kapuları	gibi	–	bir	tarraka-i	sâmia	–çâk	ile	açıldı.	
Yüzümü	çevirir	çevirmez	gözüme	asâba	dokunacak	kadar	kuvvetli	memleketler	
ihata	edecek	derecede	vüs’atli	bir	amûd-u	nûranî	göründü.	Dikkat	ettim,	meğer	
ki	 âfâkı	 aşıp	 kıyametten	 nişan	 verecek	 bir	 fırtına	 bulutu	 kaplamış,	 bedr-i	
münevver	 ise	yed-i	beyza	gibi	harikulâde	bir	kudretle	o	umman-ı	zulmeti	 ikiye	
bölmüş.	Denize	baktım	her	mevcine	bir	cebel-i	seyyâl	dense	revâ	idi.		

Emvac	değil	küyâ	ki	kerd-i	bâd-ı	kıyâmet	yekpâre	yalçın	kayadan	mahluk	
ulu	ulu	dağları	yerlerinden	koparmış	birbirine	çarpa	çarpa	eb’âd-ı	nâ-mütenâhî	
içinde	 sürerdi.	Yahud	ki	bir	koca	 sengsâr-ı	 zelzeleye	uğramış	muttasıl	 lerzenâk	
olur	idi.	

Aksi	 mehtâp	 değil,	 sanki	 felekde	 keh-keşân	 o	 hâile-i	 cihân-âşub	 ile	
merkezden	oynayarak	o	cibâl-i	sergerdân	arasında	düşmüş	nümâyişi	her	lahzâda	
bir	 şekl-i	 diğer	 peyda	 ederek	 çalkanırdı.	 Yahud	 ki	 bir	 azametli	 nehr-i	 şeffaf	 o	
müteheyyic	sengistâna	tesadüf	eylemiş	çarpına	çarpına	çağıldası	ayyuka	çıkarak	
bir	 taraftan	 diğer	 tarafa	 akub	 geçerdi.	 Fakat	 mehtâbın	 zuhuru	 da	 bir	 lemha-i	
basra	inhisâr	eyledi,	bir	açıldı,	bir	kapandı,	bir	daha	görünmesi	müyesser	olmadı.	

“Fe-kâne”	ân-ı	müte’âkıb	ortalığı	âh-ı	garîbâneden	şiddetli	şimşekler,	kerî-i	
âşıkâneden	 kesretli	 yağmurlar	 kapladı.	 Rüzgâr	 estikçe	 dehşetli	 zelzeleyi	
andırırdı.	Gök	gürledikçe	küre-i	zemin	inliyor	zannolunurdu.	Şimşek	çaktıkça	her	
sehhâb-ı	kesîf	şu’le-feşân	olmuş	bir	yanardağ	gibi	görünürdü.	

Bu	 avâsıf-ı	 tûfenengîz	 yarım	 saatten	 ziyade	 sürmedi,	 kürre-i	 zemin	 bir	
saylâb-ı	azîmin	sadme-i	şiddetiyle	yerinden	koparak	girdab-ı	hurûşâna	tutulmuş	
bir	dağ	parçası	gibi	emvâc-ı	zulmet	içinde	yuvarlanır	dururdu.	Karnalık	o	kadar	
uzadı	 ki	 hatır	 iktisâb-ı	 ebediyet	 eylemesinden	 endişeye	 düşse	 veyâhud	 bu	
gicenin	sabâhı	ferdây-ı	kıyamettir	zannolunsa	revâ	idi.		

Ben	ise	hengâmenin	a’sâbıma	verdiği	 ızdırap	ve	gönlüme	getirdiği	 inkıbâz	
ile	 bütün	 bütün	 mahrûm-u	 erâm	 olarak	 zaan-ı	 fecre	 kadar	 lâ-yenkatı’	 odanın	
içinde	dolaşır	ve	her	 iki	dakikada	bir	kerre	İmrü’l-Kays’ın	“İlla	eyyühâ’l-leyâli’t-
tavîli”	beytini	tekrar	ederdim.	

Akıbet	 yorgunluk	 vücûduma	 galebe	 etti,	 göz	 kapaklarım	 –yastığına	
dayanmış	hastalar	gibi	–	durduğu	yerde	önüne	önüne	yığılmaya	başladı.	Odanın	
bir	köşesine	uzandım.	Derhal	uyumuş	kalmışım;	ama	o	ne	hâb-ı	hayât-efzâ	idi,	iki	
yaşındaki	bir	masumun	vâlidesinin	memelerine	dayansa	veya	yirmi	yaşında	bir	
sevdâzede	ma’şûkasının	 saçlarına	 bürünse	 yine	 bu	 kadar	 safâ-perver	 bir	 uyku	
geçirebilmek	ihtimalin	hâricindedir.	

Bir	rü’yâ	gördüm,	öyle	hayâle	bin	hakikat	fedadır.	Pek	az	zaman	sürdü.	Öyle	
temâşânın	 her	 dakikasına	 bir	 ömr-ü	 beşer	 kurban	 olsun!	 “İn	 kî	 mî	 binem	 be	
bîdârist”...	Güya	bir	sahrada	imişim.	Güneş	henüz	ufuktan	çıkmağa	başladı.	Fakat	
ziyası	bizim	bildiğimiz	gibi	değil,	mâyî	haline	gelmiş	idi.	Uğradığı	yerleri	şa’şâsına	
gark	 eder	 idi.	 Elvân	 bizim	 gördüğümüz	 gibi	 değil,	 güyâ	 ki	 bir	 cevher-i	 seyyâl	
olmuştu.	Bir	cisme	taalluk	etmese	de	yine	meydanda	gibi	görünüyordu.		

Bir	halde	ki,	iki	üç	dakika	geçer	geçmez	ağaçlardan,	çiçeklerden,	dağlardan,	
taşlardan,	yerlerden,	göklerden	nur	akmaya	başladı.	Yaprakları	televvünde	ber-
âber	seherden	iltimâ’ada	bir	rencim-i	münevverden	nişan	verdi.		



Tepelerde	yarım	ay	büyüklüğünde	 inciler	delinmiş,	 içinde	nice	bin	mürg-i	
bukalemun	 reng-i	 âşiyân	 tutmuş	 idi.	 Derelerde	 dağ	 parçası	 kadar	 elmaslar	
oyulmuş	derununda	nice	bin	behime-i	şebtâb	iltima’	sığınmıştı.	

Sabahın	 feyzi	 bir	 derecede	 idi	 ki	 insan	 her	 dakika	 geçtikçe	 guyâ	 ki	
vücudunda	 ruhu	 	 büyüyormuş	 ve	 hayatı	 bedeninden	 taşacak	 surette	 tezayüd	
ediyormuş	 gibi	 bir	 hali	 hiss	 ederdi.	 Güyâ	 ki	 hayat	 eczây-ı	 âlemin	 umumuna	
sirayet	 etmişti.	 Goncalar	 bülbül	 gibi	 daldan	 dala	 uçarak	 şakırdı.	 Semenler	
kebuter	gibi	havâda	pernde	atarak	dem	çekerdi.		

Etrafa	 baktım	 ebnây-ı	 vatanın	 nısfından	 ziyadesi	 orada	 içtima’	 etmiş	
zannolunabilecek	kadar	azîm	bir	izdiham	mevcud	idi.		

Kudretin	böyle	mâ-fevka’t-tabia	bir	ârâyiş-i	rengârenk	ile	izhâr	ettiği	bedîa-
i	i’câzîyi	temaşadan	herkes	bir	suretle	lezzetyâb-ı	safâ	iken	ufukta	gayet	hafif	bir	
âteş-i	 bulut	 peyda	 oldu.	 Ağır	 ağır	 açılmaya	 başladı.	 Arasından	 putperestler	
nazarında	“ilâhetü’l-hüsn”	i’tibar	olunabilecek	bir	nâzenin	göründü.	Gide	gide	kız	
doğruldu.	 İçinde	 yattığı	 bululutu	 diz	 kapaklarından	 göbeğin	 üstüne	 kadar	
vücudunu	 sardı,	 ucunu	 sağ	 omuzundan	 atarak	 memelerinin	 arasına	 indirdi.	
Kendi	uzun	boylu,	ten-dürüst,	merdâne	yapılı	bir	kız	idi.	Bir	nûrâni	cemâline,	bir	
hüsnündeki	 teravete	 bakılsa	 bir	 bakışta	 güneş,	 bir	 bakışta	 nev-bahar	 bir	 insan	
şeklinde	temessül	etmiş	zannolunurdu.	

Pembe	 vücuduna	 dağılan	 sırma	 saçları	 fecr	 üzerine	 yayılmış	 hayat-ı	
şu’leden	 fark	 olunmazdı.	 Gözleri	 her	 bakışta	 göklerin	 en	 mestur	 olan	 a’mâk-ı	
hafâsına	 girer,	 taharri-i	 esrar	 eder	 gibi	 görünüyordu.	 Dehânın	 dikkat	 olunan	
ibtisam-ı	sabâh,	gerdanından	göğsüne	doğru	nazar	olunsa	amûd-u	sihri	cismânî	
vücuda	ıtlak	olunurmuş	denilirdi.	Meme	değil	güyâ	ki	kars-ı	kar	ikiye	bölünmüş	
de	her	birisi	göüsünün	bir	tarafına	konulmuş	idi.		

Cismi	o	derece	şeffaf	 idi	ki	büründüğü	bulûtun	her	tarafından	aks-i	elvânı	
görünüyordu.	 Buluta	 sarınır	 sarınmaz	 giysüleri	 ürperdi,	 aslan	 saçuna	 benzedi,	
cephesi	parladı,	bir	nûr-i	âl	 içinde	kaldı.	Kaşları	bir	derece	çatladı	ki	nazarlarda	
“İşve	tutmuş	dameninden	fitne	girmiş	araya	/	Gelmiş	ebrûlarına	mestane	hançer	
hançere”	 beytinde	 olan	 tasavvur-u	 şâirâneyi	 tasvîr	 idi.	 Gözleri	 nûr-u	 nazarının	
hiddetinden	 baktığı	 yerlere	 şirare	 saçar	 gibi	 görünüyordu.	 Bu	 hâl	 ile	 ufkun	
müntehî	olduğu	dağdan	kadem	kadem	aşağı	inerek	yanımıza	gelmeye	başladı.	

	
Ben	 ise	 gönlümde	 bu	 vücûd-u	 rûhaniye	 bir	 âşinâlık	 bir	 ünsiyet	 hiss	 eder	

idim.	Kendi	kendime	der	idim	ki,	bu	çehre	mutlaka	benim	gördüğüm	bir	simâdır.	
Yine	kendi	kendime	der	idim	ki	bu	yâ	peri,	yâ	melek	olacak,	ihtimal	var	mıdır	ki	
aramızda	 evvelden	 bir	 âşinâlık	 bulunsun?	 Böyle	 itmi’nân	 ve	 tereddütten	
mürekkeb	bir	hal	 ile	 tarzına,	 tavrına,	 endâmına,	 etrâfına	 im’ân-ı	nazar	ederken	
bir	 de	 gördüm	 ki	 her	 adım	 attıkça	 rehgüzârına	 parça	 parça	 bir	 çok	 zincirler	
dökülüp	 geliyor.	 O	 zaman	 bildim	 ki	 bu	 cism-i	 latîf	 fikirde	 hayalini,	 levhada	
tasvirini	 temâşa	 ederek	 cemâl-i	 hâtır-ı	 karibine	 meftun	 olduğum	 hürriyetin	
timsâl-i	semâvisidir.	

“Ne	efsunkâr	imişsin	âh	ey	dîdâr-ı	hürriyet!	
Esîr-i	aşkın	olduk	gerçi	kurtulduk	esâretten.	
Senindir	şimdi	cezb-i	kalbe	kuvvet,	setr-i	hüsn	etme	
Cemâlin	tâ	ebed-dûr	olmasın	enzâr-ı	ümmetden.”	
Hürriyet	 cemâ’ete	 sadâsını	 lâyıkıyla	 ismâ’	 idecek	 kadar	 takarrüb	 edince	

yüksekçe	bir	kayanın	üstüne	çıktıktan	ve	etrafında	olanları	bir	nigâr-ı	gazab	ve	



tahkir	 ile	 ezdikden	 sonra	 bir	 sayha-i	 zehr-şikâf	 eyledi.	 Zann	 itdim	 ki	 “her	 ser	
gazanfer	mîzened”	hayâli	hakîkat	bulmuşdur.		
 

Mevcudların	ekseri	yanlarında	yıldırım	patlamış	mürgân-ı	dehşetzede	gibi	
yere	 kapandılar,	 çırıpnmaya	 başladılar.	 Hürriyet-i	 cemâ’atin	 bu	 hevl-i	
nâmerdesini	 görünce	 buluttan	 henüz	 kurtulmuş	 berk-i	 çehinde	 gibi	 bir	
mücessem-i	heyecân-ı	âteşîn	kesilerek	dedi:	

-	 Ey	 hâbîdegân-ı	 gaflet!	 Ey	
me’lûfân-ı	 sefâlet!	 Ey	 takayyüd-
perestân-ı	esâret!	Ey	tezellül-perverân-
ı	 cebânet!	 Ey	 mürtekibân-ı	 her	
mezellet!	Gözlerinizi	sabah-ı	mahşerde	
mi	 açacaksınız?	 Kendinizdeki	 kayd-ı	
esâreti	 mâlik-i	 cahîme	 teslim	 etmek	
içün	 mü	 saklarsınız?	 Bir	 dakika	 sonra	
bekâsına	 emîn	 olmadığınız	 hayâtınız	
için	 mi	 ile’l-ebed	 elsine-i	 nefret-i	
âlemde	 nâmınızı	 ibkâ	 idecek	 kadar	
korkarsınız?	

Çektiğiniz	 bâr-ı	 hakârete	mîzân-ı	
kıyamette	 sıkletinizi	 göstermek	 içün	
mü	tahammül	edersiniz?	Heyhât!	

Ey	 hâbidegân-ı	 gaflet!	 Sâni-i	 kudret,	 âsâr-ı	 rahmetini	 temâşâ	 içün	 nazar	
vermiş.	 Siz	 o	maşrık-ı	 hakikati	 setr	 ediyorsunuz	 da	 hayâinizle	 veyâ	 kulağınızla	
görmeğe	çalışıyorsunuz.	Gözünüz	açık	iken	nâim	oluyorsunuz.	Kapandıkça	âdetâ	
meyyit	hâline	geliyorsunuz.	İçinizde	en	tecrübeli	bir	pîrin	fikr	ve	nazarı,	iki	gözü	
anadan	doğma	alîl	bir	çocuğun	rü’yası	kadar	hakikate	isabet	edemiyor.	

Efkârınızı	 uyandırmak	 için	 ihtiyar	 ettiğiniz	 fedakarlık	 çarşaflarınızı	
yıkatmak	 için	 sarf	 ettiğiniz	 paraya	 tekâbül	 etmez.	 Vücudunuzu	 rahat	
döşeğinizden	devr	etmeyiniz	ki	leyâli-i	adem	gelip	çatıyor.	

Çok	zaman	geçmeyecek	ki	gökleriniz	meydan-ı	sa’ye	çıkmayı	arzu	eylese	de	
vücudunuzu	tahrik	edemeyecek,	gözünüz	açılmak	istese	de	göremeyecek,	fikriniz	
taharri-i	hakikate	başlasa	da	bir	şey	anlamaya	muktedir	olmayacak,	yataklığınız	
demirden	 olsa	 da	 toprağa	 tahavvül	 edecek.	 Uyuyunuz,	 uyuyunuz!	 Gaflet	 hayatı	
hâb-ı	memâte	tebdil	için	bundan	kolay	tarik	yoktur.	

Ey	me’lufân-ı	sefâlet!	Azîz-i	Zü’l-Celâl	cümleyi		dünyevî	ve	uhrevî	her	türlü	
saâdete	 mazhar	 olmak	 istidadıyle	 halk	 etmiş;	 siz	 karnınızı	 doyurmak	 için	
evlâdınızı	 aç	 bırakmaya	 tevekkül	 nâmı	 veriyorsunuz.	 Kâsibler	 hubb-u	 ilâhiye	
mazhar	iken	kuvvet-i	 lâyemût	ile	geçinmeyi	kanaat	zannediyorsunuz.	İnsan	için	
her	şeyin	sa’y	 ile	hasıl	olduğu	muhkemât	 ile	mübeyyen	 iken,	 sa’den	el	 çekmeyi	
makâsıd-ı	 diniyye	 ve	 dünyeviyyenize	 medâr-ı	 münferid	 bilirsiniz.	 Sürününüz...	
Sürününüz!	Çok	sürmez	ki	siz	de	süründüğünüz	yerler	gibi	hâk	olursunuz!	

Ey	takayyüd-perestân-ı	esâret!	Fa’âlü’n-Lima	Yürîd	cümleyi	halinde	mürîd	
etmiş,	 siz	daima	nefsinizde	 iradetinizin	nez’ini	murad	ediyorsunuz.	Perestîşiniz	
âdet	 veya	 menfaat	 namıyla	 boynunuza	 takılan	 zincîr-i	 esâretedir.	 Yüzünüzü	
okşayan	 tahir	 elleri	 ısırmak,	 başınıza	 pençe	 vuran	 murdar	 ayakları	 yalamak	
kendinizce	 melekât-ı	 râsihadan	 olmuş...	 Çekiniz!	 Çekiniz!	 Ta	 ki	 boynunuzdaki	
bâr-ı	gîrân	sizinle	mezara	gitsin;	zir’a	evlâdınız	o	kayıdlara	tahammül	edemez.	



Ey	 tezellül	 perverân-ı	 cebânet!	 Cenâb-ı	 Hayru’l-Makirîn	 insanı	 her	 ne	
fitneye	müptelâ	etmiş	 ise	cümlesini	takdir	 için	mi’yâr-ı	akla	mâlik	olduğu	halde	
yaratmış.	Siz	mevt	korkusuyla	helak	olacak	bir	hâle	geliyorsunuz.	Habs	endişesi	
ile	fikrinizi	baş	dediğiniz	bir	avuç	kemik,	vicdânınızı	gönül	dediğiniz	bir	parça	et,	
natıkanızı	dudak	dediğiniz	bir	kaç	damla	kan	arasında	esir-i	zindân	ediyorsunuz.	
Duvarda	gölgenizi	görseniz	azanızın	her	biri	bir	başka	yolda	lerzenâk	oluyor.	

Titreyiniz!	 Titreyiniz!	 Eczây-ı	 bedeniyenizin	 târ-mâr	 olması	 böyle	 bir	
ızdıraba	lüzum	gösterir.	

Ey	mürtekibân-ı	 her-mezellet!	 Hazret-i	 Râfiu’d-Derecât	 cümleyi	merâtib-i	
izz	 ve	 ibcâle	 vusûl	 için	 teklif-i	 ma’nevî	 ve	 hevây-ı	 nesîmî	 gibi	 mücerridât	 ve	
letaiften	başka	her	dürlü	bâr	sıkletinden	beri	etmiş.	Siz	bin	miskînin	hakkını,	bin	
mukbilin	 hakaretini	 gerdanınıza	 tahmîl	 etmekten	 nefsinizi	 halâs	 etmek	
istemiyorsunuz.	 Bu	 zaîf	 vücudunuzla	 kürre-i	 zemîni	 başınıza	 metâlib-i	 kâinâtı	
arkanıza	yükletmek	isteseler	kabûlünden	çekinmezsiniz.	

Alâ	meratibihim	küçüğünüz,	büyüğünüze	o	da	kendi	büyüğüne	omuzlarını	
rikâb-ı	tezellü	etmek	aranızda	umûr-u	tabiiyyeden	ma’duddur.	

Eziliniz!	 Eziliniz!	Vücûdlarınızı	 zîr-i	 zemîne	 geçirmek	 için	 öyle	bir	 tazyîke	
ihtiyâç	 görünür.	 Ne	 zaman	 intibah	 hasıl	 edebileceksiniz?	Ne	 zaman	 saâdetinizi	
düşüneceksiniz?	Ne	zaman	mürîd	ve	muhtâr	olduğunuzu	bileceksiniz?	Ne	zaman	
merd	olacaksınız?	Ne	zaman	kaderinizi	anlayacaksınız?	

Âlem	bir	Kâbe-i	kemâle	doğru	siyâyân	olmuş	gidiyor,	 siz	sâkin	olduğunuz	
yerleri,	 şikârını	 ağyârdan	 sakınan	 sibâ	 gibi	 dişlerinizle	 tırnaklarınızla	
bulunduğunuz	merkezde	 tevfîka	 çalışoyorsunuz.	 Zanneder	misiniz	ki	 bu	acz	ve	
hakâretinizle	beraber	meşiyyete	galebe	edebilirsiniz?	Ümid	eyler	misiniz	ki,	bu	
âlem-i	 devvâr	 içinde	 hâlin	 bir	 dakika	 sükûn	 ve	 sebâtı	 kâbir	 olur?	 Gözlerinizin	
önünde	cereyân	idüb	geçen	hevâ-i	dehânıza	bir	nefes	girüb	çıkınca	hal	dediğiniz	
dever-i	hayali	zamân-ı	ömrünüzden	tefrik	ederek	adem-âbâd-ı	hiça-i	hiçe	sürüp	
götürmekde	olduğunu	idrak	edecek	kadar	nazarınızda	kudret	yok	mudur?		

Bu	 ne	 garip	 haldir	 ki	 içinizden	 kiminle	 konuşulsa	 yarı	 sohbeti	 hâlden	
şikayettir.	 Yine	 hiçbiriniz	 hâlinizi	 muhafazadan	 başka	 bir	 şey	 düşünmezsiniz!	
Zâhir	 öyle	 kıyas	 edersiniz	 ki	 bu	 âlem-i	 havâdis	 içinde	 bir	merkez-i	 sükûn	 olup	
kalacaktır.	Heyhât!	

Dünyada	 gördüğünüz	 bu	 kadar	 ahvâlin	 hangisinde	 sebât	 buldunuz?	
Meşhudunuz	 olan	 bu	 kadar	 ınkılâbâtın	 hangisinden	 kable’l-vukû	 haberdar	
oldunuz?	 Hiçbir	 peder	 rahm-ı	mâderde	 bulunan	 evladının	 sîmâsını,	 endâmımı,	
zekâsını,	 ahlâkını	 keşfe	muktedir	midir?	 Değil	 ise	 bir	 asır	 içün	 bütûn-u	 eyyâm	
içinde	 muhtefî	 olan	 asr-ı	 müstakbelin	 tavrını	 takdir	 etmek	 nasıl	 mümkün	
olabilir?	

Ne	 vakit	 hâl	 mâziye	 muvâfık	 zuhur	 etmiştir	 ki	 müstakbelin	 hâle	
mutabakatına	ihtimal	verilsin?	Hatıra	gelmez	neler	olacak!	Tasavvurdan	geçmez	
neler	görülecek!	

	
“Setübdî	leke	eyyâmen	mâ	küntü	câhilen,	
Ve	yer’tîke	bi’l-ahbâri	men	lem	tezevved.	
	
Ve	ye’tîke	bi’l-ahbâri	men	lem	tebi’	lehû	
Sabiten	ve	lem	bi-kurbin	lehû	vakt-i	mev’ûd”	
	



Bütün	 ebnây-ı	 âlem	 nazarını	 istikbâle	 dikmiş,	 girdiği	 meslekte	
mütebassırâne	 devam	 edip	 gidiyor.	 Siz	 gûyâ	 ki	 bir	 yed-i	 gâlibe	 boynunuzu	
tutmuş	 da	 arkanızı	 çevirmiş	 gibi	 mâziye	 hasr-ı	 nigâh	 eylemişsiniz.	 Ayağınızın	
bastığı	 yeri	 gözünüz	 görmüyor.	 Her	 adım	 attıkça	 bir	 hatargâha	 düşmeden	 bir	
yolda	yürümeniz	mümkün	olmuyor.	Düşününüz	ki	nazar	mâziye	masrûf	 olmak	
lazım	gelseydi	Sâni-i	Hakîm	âlet-i	bâsırayı	arkada	yaratırdı.	

	
Mâzide	aradığın	nedir?	Gaib	ettiğiniz	ömrü	taharri	edersiniz...	Heyhât!	
Zamânı	kim	 iâde	edebilir?	Âlemin	devrini	aksine	çevirmeye	kim	muktedir	

olur?	
Ecdâdınızı	 mı	 istersiniz?	 Anların	 ruhâniyeti	 ulviyyet-i	 yed-i	 meşiyyette	

olduğunu	bilmez	misiniz?	Kaderle	mi	pençeleşirsiniz?	Şöhretlerini	mi	ararsınız?	
Andan	 da	 dünyada	 eski	 paçavradan	 yapılmış	 birkaç	 kâğıt	 üzerine,	 isten	 tertip	
olunmuş	bir	kaç	damla	mürekkebden	başka	size	ait	bir	hisse-i	verâset	yoktur.	

Bakıyye-i	cismaniyetlerini	mi	talep	edersiniz?	Mezârlarına	gidiniz,	arayınız	
bakalım...	 Çürümüş	 kemikten	 başka	 ne	 bulabilirsiniz!	 İnsansınız,	 insan	
yetiştirmeye	memursunuz.	O	şöhretleri,	o	faziletleri	kendinizde,	evladınızda	hasıl	
etmeye	çalışınız	ki	siz	avâlim-i	ulviyeye	nazar-ı	tahassürle	bakarak	anların	hâline	
acz	 ve	 meskenetle	 hayran	 kalacağınıza,	 anlar	 bu	 dünyay-ı	 denîde	 sizin	
gösterdiğiniz	 ulviyyete	 baksınlar	 da	 avâlim-i	 ulviyyeden	 hâlinize,	 kemâlinize	
mütehayyir	olsunlar.		

Düşünmez	 misiniz	 ki,	 siz	 ne	 kadar	 eslâf-perest	 olursanız,	 eslâfınızın	
kederini	o	kadar	 tenzîl	 edersiniz.	Bu	âlem	âlem-i	 terakki	 iken	evlâdını	kendine	
fâik	 edemeyen	 pederler	 meftûniyete	 değil,	 hayır	 ile	 yâd	 olunmaya	 bile	 lâyık	
olamaz!		

	
Nice	 bir	 bu	 hâb-ı	 gaflet!	 Bu	 kadar	 zamandır	 gözünüz	 açık	 uyudunuz,	

gördüğünüz	 rüyaların	 hangisi	 hakka	 isabet	 etti?	 Yaşadığınızdan	 yaşamaktan	
başka	 ne	 kazandınız?	 Eslâfınıza	 müessir-i	 celîlîleleri	 için	 bu	 kadar	 tahassür	
gösteriyorsunuz,	yâ	ahlâfınız	sizleri	hangi	eserlerinizle	yâd	etsin?	İsminizi	yalnız	
mezar	taşlarında	mı	bırakcaksınız?	Bir	mezar	taşlarının	nakışlarının	nihayet	yüz	
seneden	fazla	sürmediğini	bilmez	misiniz?	O	perestiş	edercesine	sevdiğiniz	eslâf-
ı	 kirâmdan	 kaçının	 mezârını	 gördünüz?	 Gördüğünüz	 mezarlardan	 kaçında	
yıkılmamış,	 bozulmamış,	 parçalanmamış	 taş	 buldunuz?	 Hurşîd	 ma’rifet-i	
mağribden	 doğdu.	 Medeniyet-i	 kadimenin	 sabah	 kıyameti	 yetişüb	 geliyor...	
Demiryolları	 “Dabbetü’l-Arz”dan	nişan	veriyor...	Maârif	bütün	esrâr-ı	 tabiatı	 fâş	
ediyor...	 Telgraf	 yerin	 damarlarını	 bozuyor...	 Yeni	 silahların	 sadası	 musallat	
olduğu	 devletlerin	 başına	 “Sûr-i	 İsrâfil”in	 hükmünü	 gösteriyor...	 Hâlâ	 mı	
uyuyacaksınız?	Rûz-i	mahşerde	mi	uyanacaksınız?	

	
Nice	bir	bu	ülfet-i	sefâlet!	Boynunuz	 iki	karış	 iken	hiç	olmazsa	validenizin	

kucağında	 otururdunuz,	 şimdi	 üçarşın	 yükseldiniz,	 isteyen	 başınıza	 çıkıyor...	
Bastığınız	topraklardan	hâsıl	olan	otlar	büyüyor,	boynunuzla	beraber	oluyor,	siz	
hâla	 doğruca	 dik	 durup	 da	 kendinizi	 kaddiniz	 kadar	 göstermeğe	 muktedir	
olamadınız!		

Sevdiğiniz,	 beğendiğiniz	 ecdadınız	 eğilirse	 Hâlık’a	 secde	 etmek	 veyahud	
kılıca	dayanmak	 için	eğilirdi.	 Sizin	 ise	kârınız	bilin	ki	 şeytândan	eşnâ	bildiğiniz	
bir	 takım	 mahlukâtın	 âdat	 veya	 menfaat	 namına	 ayağını	 öpmek	 için	 secdeye	
kapanmaktan	ibarettir.	



Ecdadınız	 mezarlarında	 doğru	 yatıyor!	 Siz	 dünyada	 boynu	 eğri	
geziyorsunuz!	 Medeniyet	 hayvanların	 ön	 ayaklarını	 el	 yapmaya,	 bellerini	
düzeltmeye	 çalışıyor,	 maymundan	 insan	 peydâ	 etmek	 istiyor.	 Siz	 mevcut	 olan	
ellerinizi	ayak	hâline	getimeyi,	insan	iken	maymun	olmayı	iltizam	ediyorsunuz...	
hâlâ	 böyle	 eğri-büğrü	 mü	 gideceksiniz?	 Boyunuza	 olsun	 istikamet	 vermeye	
çalışmayacak	mısınız?	Aklınız	hiçbir	vakit	ulviyyâta	meyletmeyecek	mi?	Gözünüz	
dâima	yere	mi	bakacak?	
 

Nice	bir	bu	perestîş	esâreti!?	Bir	
kere	 şu	parça	parça	 zincirlere	bakın...		
Ânlar	 saçlarımdan	 ziyâde	 hâtır-ı	 ribâ	
mıdır?	 Acaba	 değil	 midir	 ki	 bana	 bir	
nigâh	 etmeye	 tahammül	
edemiyorsunuz	 da	 bu	 kadar	 okka	
demiri	 boynunuza,	 elinize,	 ayağınıza	
taşımaya	 tahammül	 edebiliyorsunuz!	
Acaba	 zencirin	 rengi	 benim	
çehremden	 güzel	 midir?	 Yoksa	 ânın	
acı	 acı	 sadası	 kadar	 benim	 sesimde	
letâfet	mi	yoktur?	

Beni	 (hürriyeti)	 ruhunuza	
Allah’a	 vermiş,	 zincîr-i	 ceskimize	 insan	 bağlıyor.	 Bilmem	 ki	 kulun	 zulmünü	
Hakk’ın	 inâyetine	 nasıl	 tercih	 edersiniz?	 Bu	 taşıdığınız	 zincir	 ecdâdınızın	 ruz-ı	
bâzûsu,	 ihvânınızın	 sa’y	 ve	 ikdâmıyladır.	Üzerine	 güneş	dokunsa	 eriyor,	 rüzgâr	
esse	paralanıyor,	su	dökülse	eziliyor,	benim	bir	nazarıma	tahammül	edemiyor	da	
parça	parça	dağılıyor...	

Siz	 hâlâ	 ânı	 tılsımla	 yapılmış	 bir	 ejdere	 mi	 kıyas	 edersiniz?	 Dâimâ	
vehminizle	 mi	 mukayyed	 olup	 kalacaksınız?	 İstikbâlde	 de	 mi	 elinizi	 kolunuzu	
sallayarak	bana	doğru	şitâbân	olup	gelmeye	muktedir	olmayacaksınız?!		

Nice	bu	mezellet-i	cebânet!	Neden	korkar	durursunuz?	Ölümden	mi?	Korku	
ne	 vakit	 ebedî	 hayâtı	 mucib	 olmuş?	 Eziyetten	 mi?	 Dünyada	 kime	 zincir-i	
esâretten	 daha	 ağır	 bir	 bâr	 tahmîl	 olunmuş?	 Ecdâdınız	 fazilet	 yolunda	 îdam	
olunmuş	 bir	 adamın	 kanından	 hasıl	 olan	 lekeleri,	 o	 fazilete	 itbâ	 için	 bir	
vasiyetnâme	 addederlerdi.	 İçlerinde	 hürriyet-i	 vatan,	 vazife-i	 insâniyet	 uğruna	
şehit	olanlar,	vebâdan,	hummâdan,	veremden,	nüzûlden	ölenlere	gâlib	idi.	Siz	bu	
eslâf-perestlikle	 beraber	 neden	 o	 eser-i	 hamiyyetten	 bu	 kadar	 tebâüde	
çalışıyorsunuz?	

Dünyada	ne	dürlü	yaşanılırsa	yaşansın	neticesi	ölüm	olmayacak	mı?	Bir	de	
bekây-ı	nâmı	düşünmek	yok	mudur?	

	
“Hüve’l-mevtü,	fe’hter	mâ	alâ	leke	zikrühû	
Ve	lem	yemütü’l-insânu	mâ	bekâ’z-zikrühû”	
	
Bây-ı	 hâl	 olacağınızı	 bilirken	 ne	 vakte	 kadar	 mezara	 girmemeye	 câre	

bulmak	vehmiyle	beyhûde	yere	topraklara	sürünüp	duracaksınız?	Azrail	önünde	
de	mi	taleb-i	hayat	ile	merhamet	dilenciliğinden	kurtulamayacaksınız?	

Nice	bir	 bu	 irtikâb-ı	 zillet!	Tezellülden	ümîd	 ettiğiniz	 fâide	nedir?	Toprak	
dâimâ	 pây-i	 mâl	 olur,	 hiç	 birinin	 avucuna	 alıp	 da	 başına	 koyduğu	 var	 mıdır?	
Soğulcan	 dâima	 yerlede	 sürünür,	 hiç	 birinin	 kaldırıp	 da	 kafeste	 beslediği	



görülmüş	müdür?	Kimin	eteğini	öpdünüz	de	ağzınız	lezzet	buldu?	Kimin	ayağına	
kapandınız	 da	 başınız	 göğe	 erdi?	 Dudaklarınız	 tuzlu	 tuzlu	 çukalara	 yapıştıkça	
şeker	mi	peydâ	oluyor?	Yüzünüz	terli	terli	sahtiyanlara	dokundukça	burnunuza	
misk	 kokusu	 mu	 geliyor?	 Tazallüm	 nâmına	 ağzınızdan	 çıkan	 kör	 dilenci	
ilâhilerini	 kim	 dinledi?	 Kerye-i	 istihram	 nâmıyla	 gözünüzden	 dökülen	 nâmus	
cevherleri	 kaç	 para	 etti?	 Ne	 vakta	 kadar	 ma’sum	 çocuk	 gibi	 istediğinizi	
yapamadıkça	 ağlayacaksınız?	 Ma’tûh	 ihityarlar	 gibi	 istediğiniz	 hâsıl	 olmuş	
zannettikçe	secde-i	şükr	edip	duracaksınız?	

Toprak	 olmadıkça	 zelil	 olduğunuzu	 anlamayacak	 mısınız?	 Rüzgâr	
toprağınızı	 ber-havâ	 edinceya	 kadar	 hiçbir	 suretle	 ulviyeyt	 bulamayacak	
mısınız?	

	
“Sübhânallahi’l-Aliyyu’l-Azîm!”	Meğer	ne	kadar	me’lûf-u	hakâret,	ne	kadar	

esîr-i	 âdet	 olmuşsunuz!	 Mertlik,	 şeventlik,	 şecaat,	 hamiyet,	 fezâil,	 mürüvvet,	
istihkâr-ı	 müşkilât,	 istikbâr-ı	 diniyât,	 cür’et-i	 teşebbüs,	 ihtiyâr-ı	 mehâlik	 ile	
serfirâz-ı	 akvâm	addolunan	millet	 siz	misiniz?	Ne	kâzib	 şöhretler...	Ne	mânâsız	
dağdağalar!...		

	
**	
Söz	buralara	vasıl	 olup	da	millet-i	 âlîşânımın	unvân-ı	 iftihârı	 lisan-ı	 tezyîf	

ile	 yâd	 olunmaya	 başlayınca	 mâşukasından	 akâyid-i	 mukaddesesi	 aleyhinde	
makâlât	 işitmiş	 sevdezâde	 gibi	 gönlümde	 ki	 cihetle	 dağ	 üstüne	 dağ	 açılmaya	
başladı.		

Kendimi	 bulunduğum	 vakfe-i	 tahrîbden	 alarak	 mukabele	 azmiyle	
temâsülün	 durduğu	 tarafa	 im’ân-ı	 nazar	 eyledim.	 Gördüm	 ki	 hürriyyetin	 sağ	
cânibinde	 bir	 çok	 vecîh	 ve	 mükellef	 zâtlar	 var.	 Biraz-ı	 sinn-i	 meşîbe	 varmış,	
haytu’ş-şâı	zekâvet	gibi	kuvve-i	tecârüb	ile	revnâk	bulmuş	bir	nûr-i	sefîd	iltimâ’	
ediyor.	Bir	çoğu	nev-bahâr-ı	 şebâb	 içinde	henüz	 tâze	hayat-ı	 zuhûr	 ile	 terâvet-i	
yâb	 olmaya	 başlamış,	 çehrelerinden	 hûn-i	 cevşân-ı	 himiyyet	 gibi	 harâret-i	
hissiyât	ile	galeyân	etmiş	bir	reng-i	civânmerd-i	gülfeşân	oluyor.	

Cümlesinin	dimâğı	 idrâki	 in’itâf-ı	hurşîd	ma’rifetle	mehtâp	gibi	sâf	ve	 latîf	
bir	 nûr	 içinde	 parlayup	 duruyor.	 Kâffesinin	 kalb-i	 hâssası	 iltihâb-ı	 nâire-i	
hamiyetle	 zemîn	 gibi	 koca	 bir	 âlem	 ancak	 gonca-yeş-pezîr	 olacak	 bir	 harâreti	
istiâb	 eyliyor.	 Hepsi	 benden	 bin	 kat	 ziyâde	 bir	 hâhiş	 ile	 cevâba	 hazırlanmış.	
Hürriyet	 ise	o	gözlerini	bir	mîl-i	müşfkâne	ve	 tarz-ı	 âşıkâne	 ile	o	 fırka-i	 sâhib-i	
vakâra	atf	ederek	bir	lutf-i	garîb	ile	nazar	ider	ki,	bulunduğu	edây-ı	dilnişîni	gaib	
ettirmek	havfiyle	kimseler	feth-i	kelâma	kıyamazlardı.	Nihâyet	yine	hürriyet	söze	
âğaz	ederek:	

	
**	
-Ey	 vatanın	 murad-ı	 müşahhası,	 milletin	 hamî-i	 necâtı,	 hamiyyetin	

sermâye-i	hayâtı,	insaniyetin	ümmid-i	istikbâli,	sevâbıkın	burhân-ı	kemâli,	hâlin	
müfârakât-ı	 her	melâli,	 âtînin	 reh-nümây-ı	 izz	 ve	 ikbâli	 olan	meslekperverân-ı	
hamiyet!	

Demin,	kâzib	dediğin	şöhret	anlara	izafetledir.	Ecdadınızı	her	türlü	fezâil-i	
insâniyede,	 vatanınızı	 her	 nevi	 bedâyi-i	 tabiiyyeden	 mümtâz	 eden	 mu’tî-i	
hakikinin	 nâm-ı	 feyyâzına	 yemin	 ederim	 ki,	 on,	 on	 iki	 sene	 içinde	 kâh	 zinzir-i	
esâret	 dedikleri	 ejder-i	 helâhil-feşanın	 dendân-ı	 tasallutundan,	 kâh	 hükm-ü	
gâlibâne	 ismiyle	 yâd	 eyledikleri	 peleng-âkurun	 dehân-ı	 tagallübünden	 kuvve-i	



bâzû-yı	 himmetle	 iğtinâm	 ettiğiniz	 rızk-ı	 kerîm-i	 terakki	 sizin	 de	 nâmınızı	
veliyyu’l-ihsân-ı	insâniyet	olan	mürebbiyân-ı	akvâmın	unvân-ı	iftihârıyla	berâber	
ahlâfın	lisân-ı	tahmidinde	ile’l-ebed	müstakirr	edecekdir.	

İmârına	 çalıştığınız	 şeyristân-ı	 temeddün	 daha	 tesîsine	 yeni	 başlamış	
olmak	 cihetiyle	 şimdilik	 kabristan	 gibi	 mahûf,	 taş,	 toprak	 gibi	 muhakkar	
görünüyor.	 Fakat	 bilmez	 değilsiniz	 ki	 istikbâlde	 nasıl	 bir	 firdevs-âbâd-ı	 saadet	
olacaktır.	

Mâziyi	düşünüp	de	şerm	etmeyiniz.	Hâle	nigâh	 idüb	de	 fütûr	getirmeyiniz	
ki	 zamânın	 âtî	 için	 besleyip	 geldiği	 füyûzâtın	 tarîk-i	 azmini	 açmakda	 ve	 tesrî-i	
vüsûlünü	aramakda	hakk-ı	takaddüm	sizindir.	Ef’âlinizle	ne	kadar	iftihar	etseniz	
neden	 lâyık	olmasın	ki,	yalnız	nâmınız	değil,	 fikriniz	de	 ile’l-ebed	bekâ	bulacak,	
ile’l-ebed	büyüyecek,	ile’l-ebed	ruhu’l-vakt	hükmünü	bularak	vücûd-u	cem’iyette	
hayat-bahşolacak.	

Gerek	gâlibiyet	ve	gerek	mağlubiyet	hâlinde	yine	netîcesi	böyle	bir	tevfîk-i	
azîm	 olan	 maksad-ı	 mukaddesin	 hıdmetinden	 büyük,	 dünyada	 ne	 devlet,	 ne	
saâdet	tasavvur	olunabilir?	

Küçük	 bir	 âlem	 vüs’atinde	 âlî	 bir	 cennet	 kadarında	 olan	 vatan	 sizinle	
mübâhât	 eder	 iken,	 siz	 vatana	 olan	 hidmetinizle	 neden	 iftihar	 etmeyeceksiniz?	
Gayret	 gayret	 ki	 şark	 ve	 garb	 terakkiyâtınıza	 nazar-ı	 hayretle	 bakıyor.	 Cihân-ı	
medeniyet	mîzân-ı	 i’tidâlini	 rezânet-i	 ikbâlinizden	bekliyor.	Marifet	 kaleminize,	
nâmûs-u	millet	kılıcınıza,	himmet	fikrinize,	hamiyet	kalbinize	sığındı.	

Bârika-i	 efkârınıza	 karşı	 cehâlet-i	 infilâk	 sabâha	 tesâdüf	 etmiş	 şebpere	
(yarasa)	gibi	sergerdân-ı	hayret	olarak	etrâfa	çarpınmaktan	pençe-i	himmetiniz	
altında	 taaddîy-i	 seyyâd	 elinde	 kalmış,	 gerek	 cerîhadâr	 gibi	 bir	 müstekreh	
harhara-i	 me’yusiyetle	 dendân-ı	 kîne	 göstermekten	 başka	 bir	 şeye	 muktedir	
olamıyor.	 Galebe	 râyet-i	 azminizi	 takib	 için	 bir	 işâretinize	 bakıyor.	 Tevfik	 ezelî	
âğûş-u	telakkisini	açmış	teveccühünüzü	bekliyor.	

İleri!	İleri!	Ey	millet-i	âl-i	himmet	ki	dârü’s-selâm-ı	saâdet!	Şu	güzerân-ı	bir	
kaç	gün	ihtiyâr-ı	müşâkâ	mütevakkıf	olan	mazîk-ı	ıztırabın	hemân	o	tarafındadır.	
Ben	ne	tarif	edeyim,	ektiğiniz	tohum	feyyâz-ı	hamiyetin	hafâ	hâne-i	istikbâlinde	
perverşiyâb	 olan	 (beslenen)	 semere-i	 kemâlâtı,	 işte	 gözünüzün	 önünde	
duruyor!”	dedi.		

	
**	
Hayal	 sür’atiyel	 yine	 geldiği	 tarafa	 çekilerek	 bir	 kere	 silkindi,	 sarıldığı	

buluttan	 sıyrıldı,	 vücûdunu	 ateşî	 kırmızı	 bir	 bir	 nûrânî	 libâs	 ile	 setr	 eyledi.	
Büründüğü	sihâb-ı	latîf	ise	elinde	yine	o	renge	mail	bir	alem	şekline	tahavvül	etti	
ki	ortası	milletin	tâli-i	ikbâl	ve	seyf-i	celâliden	nişân	olan	necm	ve	hilâl	ile	tezyîn	
olunmuş	ve	kenârına	gümüş	tellerle;	

	
“Yed-i	hürriyyetindir	râyet-i	ikbâl-i	Osmânî,	
Bi-hamdillah	irişdî	devr-i	istikbâl-i	Osmânî”		
	

beyti	nakşedilmiş	idi.		Hayat	perverlikde	nefha-i	rûhu	andıran	nesîm-i	hafîf,	hafif	
hububuyla	râyet-i	temevvüc	ettikçe	güyâ	ki,	hevânın	tazyîki	kürre-i	zemini	tastîh	
ile	 inhidâbını	 izâle	 ederek	 pîş-i	 nazarda	 şehirleriyle,	 sahrâlarıyla,	 nehirleriyle,	
deryâlarıyla	 bir	 kişver-i	 behtâ,	 (semiz,	 güzel	 iklim)	 azamet-nümûn	 olmağa	
başladı.	



Dikkatle	 baktım.	 Meğer	 o	 kişver	 ki,	 bir	 hârika-i	 mahsûsa	 ile	 avâlim-i	
ulviyyeden	nümûne-i	 imrân	olmak	 için	 hâk	 ile	 sevk	 olunmuş	bir	 devlet-saray-ı	
rûhânî	 zannolunurdu.	 Sermaye-i	 vücûdumuz	 bir	 kabza-i	 hâkdan	 ibaret	 olan	
vatan-ı	mukaddes	imiş.	Şu	kadar	var	ki,	 içinde	masnuât-ı	beşeriyeden	maddî	ve	
manevi	 mevcûd	 bildiğimiz	 âsârın	 binde	 biri	 kalmamış.	 Yerlerine	 hayâlât-ı	
şâirânenin	 en	 galeyânlı	 zamanlarında	 âlem-i	 tasavvura	 bile	 hiç	 hutur	 ider	 nice	
bedâyî	 kâim	 olmuş.	 Vaz-ı	 hendesîsesinden	 mâ-adâ	 hiçbi	 alametten	 o	 yerlerin	
içinde	mütehayyiş	olduğumuz	mülk	olduğunu	idrâk	mümkün	değildir.	

Vatanın	 bu	 imrân-ı	 feyzâ	 feyzini	 görünce	 sükkânı	 hayat-ı	 ebediye	 ile	
mübeşşer	 bir	 âlem-i	 imkâna	 vüsul	 bulmuş	 kadar	 şevk	 ve	 meserretle	 o	 cânibe	
şitab	eyledim.	Takarrüb	ettiğim	sırada	havâ	karardı.	 Fakat	mülkün	her	 ciheti	o	
derece	 tenvîr	 olundu	 ki	 şehirlerinde,	 yollarında,	 sahrâlarında	 lem’a-nisâr	 olan	
meskenlerine	 baktıkça	 mümkün-ü	 kudretten	 binlerce	 mehtâbı,	 yüz	 binlerce	
kehkeşânı,	milyonlarca	yıldızı	câmî	bir	âlem-i	diğer	peydâ	olmuş	kıyas	ettim.	

Refte	refte	yine	sabâh	oldu.	Ben	de	o	zemîn-i	imrâna	vüsûl	buldum.	Gördüm	
ki	 her	 merhalede	 bir	 güne	 nispet	 bir	 kıt’adan,	 mamur	 bir	 âlemden,	 servetli	
şehirler,	her	saat	başında	şimdi	şehirlerden	büyük	kişverlerden	mahfûz	karyeler,	
her	sokakta	bildiğimiz	saraylardan,	zîynetli	kal’alardan	metîn	hâneler	bulunuyor.		

Temiryolları,	 âdî	 caddeler,	 nehirler,	 cedveller,	 tomar	 kadar	 kesrette	 ve	
birbirine	girift	bir	halde	etrâfa	yayılmş,	vesâit-i	hayâtî	her	cihete	cereyan-ı	dem-i	
sür’atiyle	 isâl	 ediyor.	 Mâhî	 gibi	 ka’r	 deryada	 yüzer,	 tâir	 gibi	 uc	 havâda	 uçar,	
vesâit-i	intikâl	peyda	olmuş,	ebnây-ı	beşer	ecsâm-ı	salebe	gibi	mâiyât	ve	ebherâyı	
da	pây-ı	mâl-i	tagallüb	ediyor.	

Ümmetin	cevâhir-i	 tabiatı	ale’l-umum	pîşgâh-ı	 istifâdesine,	serâir-i	hikmet	
bütün	 bütün	 kütüphâne-i	 intifâ’ına	 dökülmüş!	 İçlerinde	 en	 bedbaht	 addolunan	
bir	 fakir	 zamânımızın	 en	 muktedir	 pâdişahlarından	 ziyâde	 lezzet	 ve	 refahla	
yaşıyor.	 En	 zekâsız	 sayılan	 bir	 şâkirdin	 mahfûzâtı	 bu	 gün	 en	 mütemeddin	 bir	
pây-i	 tahtın	 en	 zengin	 kütüphânlerine	 sermâye-i	 iftihâr	 olan	 sunûf-u	 kemâlâta	
mukabil	geliyor!	

Hâkimiyet-i	 ümmet	 ki	 insanı	 istiklâl-i	 ef’âlinde	 bir	 dereceye	 kadar	
maddiyyâtın	kavânin-i	tab’îyyesine	bile	itba’dan	ser-âzâd	eden	irade-i	ihtiyâriyye	
mütemmimâtındandır,	 mukteziyâtını	 kâmilen	 fi’ile	 getirmiş,	 herkesi	 kendi	
âleminde	 cihângirdelere	 gıpta-resân	 olacak	 bir	 saltanat-ı	 hâssa	 ile,	 mensûp	
olduğu	cemiyette	kâffe-i	 evâmir-i	ma’kûlesini	 infâz	eylediği	 için	heyet-i	medîne	
her	cüz’ü	bir	pâdişahdan	terekküb	etmiş	bir	vücût	gibi	görünüyor.	

Kuvây-ı	 hükümet	 ki,	 mahiyetinde	 müselles	 gibi	 üç	 hatt-ı	 istikâmetten	
mürekkebdir.	 Yed-i	 vâhidenin	 pençe-i	 tagallübünden	 intiza’	 ederek	 her	 biri	
âherin	 tetâvülünde	 hadd-i	 ta’dil,	 her	 biri	 hey’et-i	 umumiyyenin	 teşekkülüne	
mütemmim	 olmuş...	 Mebusân-ı	 ahâlî	 adalet-i	 ilâhiyyenin	 tatbikâtında	 heman	
heman	 bu	 köhne	 cihân-ı	 ibtilâya	 dair	 mihnet	 sıfatından	 bir	 tecerrüm-i	 tâm	
isti’dâdı	vermeye...	Mahkemeler	divân-ı	mahşerden	numûne	olabilecek	bir	şekl-i	
hâil	 bağlamış...	 Rehgüzâr-ı	 taaddîye	 âhenîn	 sedler,	 sengîn	 divârlar	 çekmeye	
memurîn-i	 icrâ	 yerine	 güyâ	 ki	 birer	 melek-i	 müekkel	 resmi	 libâs-ı	 hükümetle	
insan	 kıyafetine	 temessül	 etmiş...	 Tahkîk-i	 cinâyet	 ve	 kabâyihda	 “Kirâmen	
Kâtibîn”	ile	müsâbakat	etmeye	çalışıyor.	

Fakat	 intişâr-ı	 marifet	 kuvvetiyle	 kavâid-i	 hukuk	 ve	 vezâif-i	 ulûm-u	
müteârife	 idâdına	 dahil	 olmuş	 ve	 ahlâk-ı	 tathîr-i	 zamâirde	 herkese	 irâdât-ı	
cem’iyyetin	 âmâl-i	 zâtiyyesinden	 ziyâde	 şevk	 ve	 inhimâk	 ile	 icrâsını	
mütemmimât-ı	 insâniyyet	 ve	 lezâiz-i	 hayattan	 bildirmek	 cihetiyle	 ne	 kudret-i	



teşrî	vaz’ına	muhtâc-ı	nizâm,	ne	tebea-i	kazâ	hakkında	müstefîd	idecek	müddeî,	
ne	memurîn-i	icrâ	infâz	olunacak	ahkâm	bulunabilir.	

Usûl-i	 mes’ûliyet	 her	 memura	 göre	 kalbinde	 bir	 ilâhî	 mahkeme-i	 serâir-i	
âşinâ	peyda	etmiş.	Herkes	uyku	zamanında	hâbgâhını	bir	makber-i	sükûn	bilerek	
muhâsebe-i	nefisde	fikr	ve	vicdânını	münkirîne	kâim-makâm	addeyliyor.	

Hürriyet	 ki	 ruhun	 kâffe-i	 ezvâk	 ve	 temâyülâtına	 sail-i	 istikmâl	 ve	 ömrün	
envâ-ı	 âfât	 ve	 ihtiyâcâtına	 bedel-i	 tesliyettir.	 Her	 ferdin	 ef’âlinde,	 efkârında,	
neşriyâtında,	içtimâında	kat’iyyü’t-tesir	bir	hükm-i	şâhâne	infâzına	başlamış.	

Âzây-ı	 cem’iyyetin	 ihtilâfât-ı	 matâlıbı	 nağamât-ı	 mûsikîden	 mümtezic	 bir	
âhenk	 ittihat	 hâsıl	 ediyor.	 Tasdîkâtına	 tab’an	 bî-ihtiyâr	 olan	 kuvây-ı	 zihniyye	
men-i	 tecâvüzden	ma’adâ	her	dürlü	kuyûttan,	müehhezât-ı	ukalâdan	başka	her	
nevi	muârızdan	masun	edilmiş...	Herkes	her	gün	bir	fikr-i	cedîd	peydâ	eyliyor...	

Tecârüb	ve	 istidlâlât-ı	hakîme	ile	hakikati	zâhir	olan	efkâr-ı	cedîdenin	her	
birinden	bütün	âlem-i	 insâniyyeti	müstefîd	eyleyecek	nice	âsâr-ı	bedîa	meydan	
açıkıyor.	Ziyâ	gibi	etrâfa	dağıldıkça	safvet	ve	incilâ	bulmak	ve	uğradığı	yerleri	bir	
hayat-ı	 sâniyeden	behredâr	etmek	hassa-i	 feyyâzânesine	malik	olan	müta’laât-ı	
sâdıka	mecâlis-i	ülfete	inhisâr-ı	beliyyesinden	bütün	bütün	halâs	olarak	iki	eliyle	
bir	 başı	 olan	 bir	 baliğ	 reşîd	 içün	 bir	 basma	 tezgâhı,	 me’külât	 ve	 melbûsâttan	
mübrim	 ihtiyâcâtından	ma’dûd	olmuş	bir	hâtırdan	güzâr	 iden	 tasavvur,	 aradan	
iki	gün	geçmeksizin	lâ-akall	birkaç	milyon	kuvve-i	müdrikeye	intibâ’	ediyor.	

Bu	 vâsıta	 ile	 hâsıl	 olan	 telâhuk-u	 efkâr	 sâyesinde	 ihâta-i	 mâlumâtta	 bir	
adam	bir	millet,	bir	millet	ise	bir	âlem	kadar	iktidar	gösteriyor.	

Herkes	 ebnây-ı	 milleti	 tev’emân-ı	 mülâsık	 ve	 hâk-i	 vatanı	 mesire-i	
müşterek	add	eylemiş	milyon	milyon	toplanıyorlar.	Zamânımızda	siyâsiyyâtça	en	
hatırlı	 hükmünce	 en	 dehşetli	 add	 olunan	mesâili	 bî	 pervâ	müzâkere	 ediyorlar.	
Müsâviyyât-ı	ma’neviyye-i	hakîkisini	 ifadeye	başlayarak	kâbiliyyât-ı	efrâd	anan-
be-ânen	 denilecek	 derecelerde	 müsâbakaya	 kalkışmış.	 En	 zâyî’	 olanlar	 ile	
hemkader	 olmak	 râddelerine	 geldiği	 halde,	 yine	 en	 şerîf	 olanların	 haysiyyeti	
tenezzül	 etmek	 değil,	 bilakis	 rifatyâb	 oluyor.	 Hakk-ı	 tasarruf	 bir	 mer’iyyet-i	
mutlaka	 bularak	 herkes	 mülkünü	 kendi	 için	 mahlûk	 bir	 âlem-i	 diğer	 kıyâs	
eylemiş.	 Her	 hânede	 bir	 âilenin	 her	 dürlü	 ihtiyâcât	 ve	 lezâizini	 istihsâl	 için	
mekteb	gibi,	dârü’l-kütüp	gibi,	nümûne	hâne	gibi,	destgâh	gibi,	mesîre	gibi	iktizâ	
eden	te’sisâtın	kâffesi	mevcûd	bulunuyor.	

İbâdın	 harem-i	 büyûtu	 Hüdâ’nın	 Beytü’l-Harem’ine	 yakîn	 bir	 mertebede	
mukaddes	tutulmuş,	fısk	ve	ta’addî	veyâ	zulüm	ve	tagallüb	âsitânlarından	güzâr	
idemiyor.	

Muhârebe	 kâidesi	 mâsuniyet	 kuvvetiyle	 bir	 serbestî-yi	 mutlak	 haline	
gelmiş,	 he	 risteyen	 hânesinde	 bir	 telgrafhâne	 bulunduruyor	 istediği	 adam	 ile	
istediği	lisân	ve	işâret	üzere	teâtî-i	efkârda	bir	mânia	tesadüf	eylemiyor.		

Herkes	 milleti	 için	 varını	 telef	 etmeye	 hazır,	 fakat	 milletin	 her	 türlü	
fedâkarlıktan	 gınâsı	 var.	 Herkes	 vatan	 için	 fedây-ı	 câna	mehyen,	 fakat	 vatanın	
kurbâna	ihtiyâcı	yok.	Mâ-hasale	ebnây-ı	vatanın	her	bir	bir	cihân	kadar	büyümüş,	
kâffesi	 tabiat-ı	 âleme	bütün	bütün	 tagallüb	 etmiş,	 imkan	dahilinde	bir	matlâb-ı	
meşrû	 kalmamış	 ki	 bir	 ferd	 için	 tahsiline	 iktidâr-ı	 mefkûd	 bulunsun.	 Âlem-i	
hayâlde	 bir	 nevî	 lezzet	 veya	 bir	 cinss-i	 kemâl	 bulunmuyor	 ki	 cihân-ı	 şuhûdda	
misli	mevcûd	olmasın.	

Vatanın	 bu	 feyz-i	 alel-âline	 nazar-endâz	 iftihâr	 oldukça	 hayretimden,	
meserretimden	bayağı	ğaşy	olmuş	idim.		



Uykudan	 o	 hayâlât-ı	 ruh-perver	 içinde	 uyandım.	 O	 derece	 sevdâ-zede-i	
inbisât	 olmuşum	 ki	 tekerrüd-i	 menâm	 ile	 iâde	 rü’yâ	 kâbi	 olurmuş	 gibi	 yine	
gözlerimi	kapayarak	pîşgâh-ı	nazrâya	çekilen	perde-i	zalâm	arasında	gördüğüm	
âlem-i	 kemâlâtın	 bir	 daha	 temâşâsına	 saatlerce	 çalıştım.	 Tabii	 muvaffak	
olamadım.	 Fakat	 hâlâ	 ömrümün	 en	 büyük	 sermâye-i	 safâsı	 bu	 temâşânın	
tasavvurât-ı	ruh-perveridir.		

	
“Ne	yâr-ı	cân	imişsin	ah!	Ey	ümîd-i	istikbâl	
Chânı	sensin	âzâd	eyleyen	bin	ye’s-ü	mihnetten.	
Senindir	devr-i	devlet	hükmünü	dünyâya	infâz	et	
Hudâ	ikbâlini	hıfz	eylesün	her	dürlü	âfetten.”	
	
Temme.	


