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ÖZET 

Ordu ve din arasındaki ilişki, zamana, mekâna ve esas alakadar 

olduğu insana göre sürekli değişime uğrayan bir biçime sahiptir. İn-

san hayatında kuşkusuz en önemli manevi unsurlar arasında yer alan 

din, ordunun esas unsurunun insan olduğunun da düşünülmesiyle 

birlikte, ordu ve din arasındaki ilişkinin, özellikle zamana ve mekâna 

göre açıklanması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu noktadan hareketle or-

dunun birlik ve beraberlik çatısı altında hareket etmesini sağlayan ma-

nevi araçların başında yer alan din, her dönemin siyasi idaresinin çe-

şitli uygulamalarıyla orduya farklı yöntemlerle aksettirilmiştir. Türk 

siyasi tarihinde hemen hemen her dönemde, siyasi idare tarafından 

gerek savaş dönemlerinde ordunun halk ile bütünleşmesini sağla-

mada gerekse barış dönemlerinde ordunun manevi ihtiyacının karşı-

lanmasında dini hizmetlere ehemmiyet gösterilmiştir. 

Yeni Türkiye Devleti’nin kuruluşuna giden süreçte verilen Millî 

Mücadele Dönemi’nde de orduda bütünleşmenin din ile sağlanmaya 

çalışıldığı görülmüştür. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, Millî 

Mücadele sürecini fiili olarak yürüten o dönemin lider kadrosu, dinin 

orduda ne kadar bütünleştirici etki yaptığının farkına varmış, bu 

yönde dini hizmetlerin uygulanmasına önem göstermiştir. Böylelikle 
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Millî Mücadele sürecinde hemen hemen her cephede din adamlarının 

görev alması sağlanmıştır. Dahası bu durum beraberinde halk-ordu 

bütünleşmesini de doğurmuştur. Neticede orduda gerçekleştirilen 

dini hizmetlerin, Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında, manevi 

olguyu kuvvetlendirerekten dolaylı yoldan da olsa katkı yaptığı söyle-

nebilir. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının akabinde Cumhu-

riyet’in ilanı ile başlayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkan-

lığı sürecini kapsayan, Atatürk Dönemi olarak adlandırdığımız (1923-

1938) süreçte de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde dini hizmetlerin devam 

ettiği görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Baş-

kanı olan Mareşal Fevzi Paşa’nın (Çakmak) idaresi altında (1921-

1944), 1925 yılında orduda dini hizmetlerin yerine getirilmesi için bir-

takım girişimlerin gerçekleştiği göze çarpmaktadır. 26 Mart 1925 tari-

hinde Fevzi Paşa’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, 

askerlere okuyup anlayabilecekleri bir Asker İlmihali hazırlanması yö-

nünde yardım talep ettiği görülmüştür. Bu süreçte, ileride Diyanet İş-

leri Başkanlığı’nın 3. Başkanı olacak olan Aksekili Ahmet Hamdi Bey’e 

bu görev düşmüş, O’da “Askere Din Dersleri” adlı eseri kaleme almış-

tır. Bu eser toplamda 6 defa basılmıştır. Atatürk Dönemi’nde kaleme 

alınmış olan bu eser, içeriği bakımından orduda verilen dini eğitimi, 

dönemin din hizmetleri politikası ekseninde değerlendirmemize ola-

nak sağlamaktadır. Bu noktada, eserden hareketle çalışmamızda dö-

nemin din üzerine takip edilen politikası ele alınarak, Atatürk Dö-

nemi’nde ordu ve din ilişkisi ekseninde orduda verilen dini eğitim de-

taylı bir şekilde tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Dini Eğitim, Maneviyat, Ordu. 
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OF AHMET HAMDİ AKSEKİ'S WORK NAMED “ASKERE DİN 

DERSLERİ” 

ABSTRACT 

The relationship between the army and religion has a form that is 

constantly changing according to the time, place and the people it is 

interested in. Religion, which is undoubtedly one of the most im-

portant spiritual elements in human life, necessitates the need to ex-

plain the relationship between the army and religion, especially in 

terms of time and place, with the consideration that the main element 

of the army is human. From this point of view, religion is one of the 

spiritual instruments that enable the army to act in unity and solidar-

ity, the political administration of each period was transferred to the 

army through different methods. Turkish political history in almost 

every period, the importance of religious services has been shown by 

the political administration both to ensure the integration of the army 

with the people during the wartime periods and to meet the spiritual 

needs of the army in times of peace. 

New Turkey in the State in the process leading to the establish-

ment of the National Struggle period, also given the integration of the 

army is seen that tried to be with religion. Ahead of Mustafa Kemal 

Pasha, the National Struggle process in conduct, the leading staff of 

that period, the integration of religion in the army has been aware of 

the effect, and in this direction has given importance to the implemen-

tation of religious services. In this way, the clergy served on almost 

every front during the National Struggle. Moreover, this situation led 

to the integration of the people-army. As a result, it can be saying that 

the religious services carried out in the army contributed to the victory 

of the National Struggle even though it indirectly contributed to the 

strengthening of the spiritual phenomenon. Following the victory of 
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the National Struggle, it was seen that the religious service continued 

in the Turkish Armed Forces in the period of 1923-1938, which we 

started with the proclamation of the Republic and which included the 

process of Mustafa Kemal Atatürk's presidency. Marshal Fevzi Pasha’s 

first Chief of Staff of the Republic of Turkey under administration 

(1921-1944), in the army in 1925 to fulfill the religious services of sev-

eral initiatives have been realized. On 26 March 1925, Fevzi Pasha sent 

a letter to the Presidency of Religious Affairs and requested assistance 

in the preparation of a book. İn this process, Aksekili Ahmet Hamdi, 

who will be the 3rd President of the Presidency of Religious Affairs in 

the future, has a duty and he wrote the work called in “Askere Din 

Dersleri”. This work has been pressed six times. This work, which was 

written during the Atatürk Period, allows us to evaluate the religious 

education given in the army in terms of its content in the context of 

the religious services policy of the Atatürk’s period. At this point, in 

our work, the religious policies given in the army will be evaluated by 

considering the policy followed on the religious education of the pe-

riod of Atatürk, it will be tried to determine in detail the relation be-

tween army and religion. 

Keywords: Religion, Religious Education, Spirituality, Army. 
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GİRİŞ  

Ordunun etkili bir güç haline gelmesi için maneviyatın kuvvetlen-

dirilmesi hususunda inancın etkisinin farkında olan Türkler, İslami-

yet’e geçtikten sonraki süreçte kurdukları her devlette bu etmenin far-

kında olan uygulamalarda bulunmuşlardır
1
. 

Böylelikle, bu alanda ordudaki din hizmetlerinin önemli bir par-

çasını oluşturan ve askerin maneviyatını kuvvetlendirmek amacı taşı-

yan bir dizi eserler kaleme alınmıştır
2
. Bu durum bize Türk tarihinin 

hemen hemen her döneminde yetiştirilen askerlerin, askeri donanımı 

kazanmalarının yanı sıra bu donanımda manevi yönün de kuvvetli ol-

ması meselesine dikkat edildiğini göstermektedir. 

Erken Cumhuriyet Döneminde, yukarıda bahsettiğimiz etkenle-

rin etkisiyle birlikte Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı sürecinde Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’nde din hizmetleri devam ettirilmiş ve bu kapsamda 

askeriyede okutulmak üzere dini kitaplar basılmıştır. Bu kitaplar ara-

sında Cumhuriyet yönetiminin ilki niteliğinde ve ilerleyen yıllarda da 

çeşitli baskıları gerçekleştirilecek olan “Askere Din Dersleri” adlı eser 

Aksekili Ahmet Hamdi Bey
3
 tarafından kaleme alınmıştır.  

 

1
 Mustafa Sabri Sözeri, “Dünya Ordularında Din Terbiyesi ve Teşkilatı”, İstanbul 

Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi, S 2, İstanbul, 1964, s. 158-159; Beydilli, Osmanlı 

Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, 3. Baskı, Pınar Yayınları, İstanbul, 

2018, s.23; İsmail Kara, “Cumhuriyet Devrinde “Askere Din Dersleri” İyi Asker İyi 

Müslüman, İyi Müslüman İyi Asker Olur”, Toplumsal Tarih Dergisi, No:166, Ekim 

2007, s. 48; Mehmet Beşikçi, “Askeri Modernleşme, Askeri Disiplin ve Din: Düzenli 

Kitle Orduları Çağında Osmanlı Ordusu’nda Tabur İmamları”, Akademik İnceleme-

ler Dergisi (Journal of Academic In quiries), C 11, S 1, s.11; Derya, Geçili, “XIX. 

Yüzyılda Osmanlı Devleti Donanmasına İmam Tayin Edilmesi”, İslam Tarihi Araş-

tırmaları Dergisi, S 2, 2017, s.4;  

2
 Kara, a.g.m., s. 53. 

3
 Aksekili Ahmet Hamdi Bey kimdir? Sorusunun cevabı için bakınız; Süleyman Hayri 

Bolay, “Ahmet Hamdi Akseki” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 2, İs-

tanbul, 1989, ss. 293-294. 
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1. Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu-Din İlişkisine Bakışı 

Mustafa Kemal Paşa, 1893-1905 yılları arasında, askeri eğitimini 

Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak ta-

mamlamıştır
4
. Mustafa Kemal Paşa’nın eğitim gördüğü askeri okul-

larda da askeri uzmanlık alanlarında dersler verildiği gibi dini içerikli 

eğitimin verildiği derslerin de olduğu bilinmektedir. Şöyle ki, Mustafa 

Kemal Paşa’nın, Harp Okulu’nun birinci ve ikinci sınıfındayken aldığı 

derslerinden birisi de “Akaid-i Diniye”dir
5
. Görüldüğü üzere, Mustafa 

Kemal Paşa’nın askeri eğitimi esnasında din-ordu ilişkisine yakinen 

temas ettiği ortadadır. Kaldı ki, Millî Mücadele’nin önemli komutan-

larından olan Fahrettin Paşa da (Altay) Mustafa Kemal Paşa’nın bu 

konudaki hassasiyetini; “…Askeri okuldaki din derslerini de takip etmişti. 

Bu suretle yetişen bu büyük adam, kumandan olunca maddi kuvvet yanında, 

manevi kuvvetin lüzumunu ve Müslümanlıkta, savaşlarda Şehit olmanın ma-

nevi kuvvet bakımından değerini görüp, anlamıştır…6
” ifadeleriyle aktara-

rak din-ordu ilişkisindeki iç içe geçmişliğin etkilerini, Paşa’nın daha 

öğrencilik yıllarından itibaren anlamlandırdığını belirtmektedir. 

Osmanlı’nın son döneminde Mustafa Kemal Paşa, askeri eğimini 

tamamlayıp meslek hayatına atılmasıyla birlikte askeri yaşantısında 

Şam’dan Manastır’a, Selanik’ten Üsküp’e, Trablusgarp’tan Make-

donya’ya, Makedonya’dan Sofya’ya, İstanbul’dan Çanakkale’ye, Di-

yarbakır’dan Halep’e, en sonunda Adana’ya uzanan ve arada yurtdı-

şını da içeren çeşitli yerlerde, çeşitli görevlerde bulunmuştur
7
. Bu süre 

zarfında yaptığı gözlemler, edindiği deneyimler, özellikle de I. Dünya 

 

4
 Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-

ları, Ankara, 1988, ss. 2-4. 

5
 Ali Güler, Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’in Notları (Arşiv Belgeleri Işığında), Ata-

türk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s. 21, 23, 25. 

6
 Fahrettin Altay, “Atatürk ile İlgili Dini Hatıralar (Belgeler) Dindar Atatürk”, Ata-

türk’ün İslam’a Bakışı Belgeler ve Görüşler, 2. Baskı, Haz. Mehmet Saray, Ali Tuna, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2010, s. 49. 

7
 Kocatürk. Kaynakçalı Atatürk…, ss. 4-74. 
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Savaşı süreci ordu-din ilişkisinin temel yapı taşını oluşturan manevi-

yatın kuvvetlendirilmesi gerekliliğini kavramasına ve bu hususa her 

fırsatta dikkat çekerek önemini vurgulamasına önayak olmuştur
8
.  

Ordunun temel dinamiğini oluşturan askeri unsurun maneviyatı-

nın her daim dinç tutulması noktasında hem fikir olan Mustafa Kemal 

Paşa, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde yaşadıklarını; 

“…Karşılıklı siperler arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, 

muhakkak… Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tümüyle düşüyor 

İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrendirici bir itidal ve 

tevekkülle biliyor musunuz! Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, 

hiç ufak bir umutsuzluk bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler elle-

rinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i 

şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-

ı hayret ve tebrik bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini 

kazandıran, bu yüksek ruhtur…9
” ifadeleriyle aktararak, askeriyede dini 

düşüncenin savaşı kazandırmadaki etkisini bir kez daha belirtmiştir. 

Zira, ifadelerinden anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal Paşa, askerin 

maneviyatının kuvvetlendirilmesi hususunda hem fikir olmasaydı, 25 

(12) Nisan 1915 tarihinde Çanakkale Kara Muharebeleri esnasında 

Conkbayırı’nda bulunan 57’nci Piyade Alayı ile Merkeztepe’de yer 

alan 27’nci Alay’a verdiği, yazılı dünya tarihinde eşi benzeri olmayan, 

“Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!10
” emrini nasıl vere-

bilirdi? Bu sorunun cevabını düşündüğümüzde, Mustafa Kemal 

Paşa’nın ordunun güçlü bir maneviyata sahip olması gerektiğine olan 

inancını ortaya koymaya yeterlidir. 

 

8
 Mustafa Kemal Atatürk, Zabit ve Kuman ile Hasbihal ve Diğer Askeri Yazılar, Der-

leyen: Musa Sarıkaya, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2016, s. 100-101; Suat İlhan, Ata-

türk ve Askerlik -Düşünce ve Uygulamaları-, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

Ankara, 1990, s. 152. 

9
 Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ve Çanakkale’de Sa-

vaşanlar ile Mülakat, İstek Yayınları, İstanbul, 2017, s. 38. 

10
 Ünaydın, a.g.e., s. 26. 
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Millî Mücadele’de de bahsi geçen din görevlilerinin, askerlerin 

maneviyatını kuvvetlendirmesi, ordu-halk bütünleşmesini sağlaması 

doğrultusunda çokça katkıda bulunduğu da bilinmektedir
11

. Bundan 

ötürü, dini hizmetler ile her ne kadar cephedeki askerin maneviyatı-

nın kuvvetlendirilmesi önemliyse de halkın Millî Mücadele’ye ikna 

edilmesinde de rolü bir o kadar önemlidir. Böylelikle, bu konudaki 

çeşitli araştırmalar incelendiğinde, din görevlilerinin halkın bizzat 

temsilcileri tarafından düzenlenen kongrelerde, kurulan Müdafaa-i 

Hukuk örgütlerinde ve bazı milis kuvvetlerde gerek kurucu rolü üst-

lendikleri gerekse bu örgütlerde üye olarak yer aldıkları da görülmüş-

tür
12

.  

Türk tarafının askeri gücünü son derece etkin kullanmasının el-

zem olduğu Millî Mücadele sürecinde, askerin maneviyatını etkin tut-

mak için cephelerde de din görevlerine yer verilmiş, savaşın lider kad-

rosu da bu durumu her daim desteklemiştir
13

. İstanbul Hükümeti’nin 

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’ye verdirdiği, Millî Müca-

dele’yi destekleyenlerin hain olduğu anlamına gelen fetvasına karşılık, 

Anadolu’da M. Rifat (Börekçi) Efendi’nin hazırladığı ve yaklaşık yüz 

elli din görevlisinin onay verdiği fetvanın da etkisiyle, özellikle askeri 

unsurun bu manevi gücün etkisiyle Millî Mücadele’yi tamamıyla be-

nimsemesi kolaylaşmıştır
14

. İlerleyen süreçte, Doğu ve Batı’da yer alan 

cephelerde sürdürülen mücadelelerde çeşitli zaferler elde edilmiş, sa-

vaşın Türk tarafının lehine sonuçlanacağının işareti olan Sakarya Mey-

dan Muharebesi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) kazanılmış
15

, bu zaferin 

ve manevi gücün etkinliğinin nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde, Mustafa Kemal Paşa’ya 

 

11
 Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din Adamları I-II, 6. Baskı, Diyanet İşleri Baş-

kanlığı Yayınları, Ankara, 2012; Recep Çelik, Milli Mücadele Günlerinde Din Adam-

ları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017. 

12
 Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede… I, ss.36-58; Çelik, a.g.e., ss.107-123. 

13
 Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede…II, ss. 54-370; Çelik, a.g.e., ss.123-164. 

14
 Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede… I, ss. 147-159. 

15
 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi Mondros’tan Mudanya’ya 

Kadar (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922), 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, An-

kara, s. 161.  
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“Mareşallik” rütbesiyle birlikte “Gazilik” unvanı verilmiştir
16

. Bu un-

vanın Mustafa Kemal Paşa’yı onurlandırmasıyla beraber, dini önemi 

ortada olan gazilik kavramının bundan sonraki süreçte kendi bünye-

sinde var olması, ordu-din ikilemindeki iç içe geçmişliğin bir göster-

gesi olarak birbirinden ayrılmaması gereken iki temel olgu olduğunu 

düşünmemizi sağlamaktadır. 

Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandırılmasının akabinde, 29 

Ekim 1923 tarihinde resmi olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Dev-

leti’nde, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeniden bir devlet ya-

pılanmasına girilen süreç başlamış ve bu doğrultuda her alanda çeşitli 

inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Kurulan bu yeni devletin, gerçekleştiri-

len çeşitli inkılapların temel unsurlarından biri de laiklik olmuştur. 

Laiklik kısaca, “dünya işlerini din işlerinden, dini otoriteden ayrı olarak ele 

alma anlamına gelmekte, diğer bir ifadeyle inancın devlete, devletin de inanan 

kişi ile inancı arasından çekilmesini sağlamaktır17
”. Böylelikle laiklik ile di-

nin bireyselleşmesi sağlanarak, devletin inancın yaşanmasındaki en-

gelleri ortadan kaldırması ve her bireyin dini özgürlüğünün koruması 

da gerçekleşmektedir. Zira, Mustafa Kemal Paşa’nın, “Laiklik, yalnız 

din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Laiklik bütün yurt-

taşların vicdan, ibadet ve din hürriyetine tekeffül etmektir18
” ifadelerinde de 

bulunması bu kanımızı doğrulamaktadır.  

Mustafa Kemal Paşa, laiklikle birlikte dinin hem bireysel bir inanç 

olgusu olduğunu, hem de milletin devamlılığı için dinin olmazsa ol-

mazlar arasında yer aldığını her fırsatta ifade ettiği de görülmekte-

dir
19. İşte bu noktada inancın devamlılığının sürdürülebilmesi için ise 

 

16
 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1, İçtima:2, C12, 19.9.1337 (1921), s. 264. 

17
 Mehmet Saray, Türklerde Dini ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Laiklik, 3. Baskı, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2019, s. 2. 

18
 Ali Sarıkoyuncu, Atatürk Din ve Din Adamları, 11. Baskı, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara, 2013, s. 63. 

19
 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi Ya-

yınları, Ankara, 1999, s. 228; Fahri Kayadibi, “Atatürk’ün Dini Yönü ve Din Eğitimine 

Bakışı”, Atatürk’ün İslam’a Bakışı Belgeler ve Görüşler, 2. Baskı, Haz. Mehmet Sa-
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dini eğitimin verilmesi kaçınılmazdır. Mustafa Kemal Paşa, dini eğiti-

min inancın öğrenilmesi üzerindeki etkisinin de farkındadır
20

. Böyle-

likle, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde dini eğitim verilmesi ihtiyacı 

açık bir şekilde belirmektedir. Zaten dönemin lideri Gazi Mustafa Ke-

mal Paşa’nın hemen hemen her fırsatta dinin gerekliliğinin altını çiz-

mesi, yine askerin maneviyatının kuvvetli olmasının olmazsa olmazlar 

arasında yer aldığının önemini, yukarıda değindiğimiz gibi defalarca 

ifade etmesi, askeriyede din hizmetleri özelinde verilecek dini eğitimin 

gerekliliğini ispatlamaktadır. 

2. “Askere Din Dersleri” Adlı Eserin Değerlendirilmesi  

Atatürk döneminde, Osmanlı’dan intikal eden dini ders kitapları 

TSK
21

’da okutulabilirdi. Ancak, böyle bir durumun kabul edilmesi pek 

mümkün değildi. Şöyle ki, eserin giriş kısmında verilen, 26 Mart 1925 

tarihinde, dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa’nın 

gönderdiği, “Diyanet İşleri Riyaseti Celilesine” başlıklı Genelkurmay Baş-

kanlığı’ndan giden yazıda, Paşa’nın belirttiği üzere önceki eserlerin si-

yasi içerik bakımından geçersiz kaldığı ve dillerinin askerin anlaması 

noktasında “ağır olması” gibi tespitleri, askere yönelik yeni bir din eği-

timi eseri ihtiyacının zorunluluğunu ispatlamaktadır
22

. Zaten eser in-

celendiğinde de görüldüğü üzere dilinin oldukça anlaşılır olması ve 

siyasi içerik bakımından dönemin yeni yönetim biçimini (Cumhuriyet) 

ele alan bölümlerin de karşımıza çıkması
23

, bahsi geçen ihtiyacın gide-

rildiğini doğrulamaktadır. 

 

ray, Ali Tuna, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2010, s. 236-237; Ata-

türk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Kısım III, 5. Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara, 1997, s. 93; Sarıkoyuncu, Atatürk Din ve…, s. 221. 

20
 Sarıkoyuncu, Atatürk Din ve…, s.74; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Kısım 

II, s. 94. 

21
 Kısaltma; Türk Silahlı Kuvvetleri. 

22
 Aksekili Ahmet Hamdi, Askere Din Dersleri, Diyanet İşleri Reisliği Neşriyatı, Şeh-

zadebaşı-Evkaf Matbaası, 1341-1344, No. 4003, Tarih:341.3.26; Kara, a.g.m., s. 49. 

23
 Aksekili, a.g.e., s. 206; İsmail Kara, Rabia K. Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanı 

Ahmet Hamdi Akseki I Hayat Mücadelesi ve Eserleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Ya-

yınları, İstanbul, 2019, s. 198. 
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Bahsi geçen yazıya istianen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 

Genelkurmay Başkanlığı’nın talebine cevap vermesi için Aksekili Ah-

met Hamdi Bey görevlendirilmiştir. Aksekili Ahmet Hamdi Bey’in gö-

revlendirilmesinde, askeri ve sivil okullarda dini içerikli derslerin öğ-

reticiliğini yapmış ve bu konularda eserler kaleme almış olması gibi 

etkenlerin varlığı çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur
24

. Görevi 

devralan Ahmet Hamdi Bey, Diyanet İşleri Başkanlığı’na eserin hazır 

olduğunu 17 Ağustos 1341 (1925) tarihinde iletmiştir
25

.  

Eser genel itibarıyla, yazarın giriş niyetine yazdığı “Birkaç Söz” 

kısmında da belirtiği gibi soru-cevap yöntemini izlemekte ve akabinde 

genellikle izah kısımlarında da ele aldığı konuyu detaylı bir şekilde 

dini örneklemlerle birlikte değerlendirip açıklamaya çalışmaktadır. 

Eser, 3 kısım ve 48 dersten oluşmakta, sonuç kısmı yerine geçebilecek 

nitelikte olan nasihat kısmıyla ele aldığı konularla alakalı öğütler ve-

rerek sona ermektedir. Askere yönelik dini derslerin giriş mahiyetin-

deki olan eserin ilk kısmında “İslam İtikadı” başlığı ile ele alınan 18 

ders içermektedir. Sırasıyla 18 ders, “-Din, -İslam Dini, -İman ve İslam, 

İmanın Şartı, -Allah-ü Celle Celalü Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ve 

Bunların Manaları, -Allah-ü Teala Hazretlerinin Sıfatları, -Allah Sevgisi, 

Allah Korkusu, -2-Enbiya-Peygamberler, -(Muhammed)Sallalahü Aleyhi ve 

Sellem, -Peygamber Efendimizin Ahlakı, -3-Allah’ın Kitaplarına İman, -

Kur’an-ı Kerim, -Meleklere İman, -Ahiret Gününe İman, -Kadere İman, - 

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak, -Tevekkül Ne Demekdir?, -Çalışmak Ti-

caret, Ziraat, Sanat, -Mezhep ve Mezhep İmamları” başlıklarıyla alakalı ko-

nuları ele alınmaktadır
26

.  

İlk iki derste; Askerin dini inanca sahip olması ve bu inancın da 

İslamiyet olması gerekliliğinin üzerinde durulur. Bu etmen askere tek 

 

24
 Kara, a.g.m., s. 50; Bolay, a.g.m., s. 294; Abdullah Kahraman, “Zor Zamanlarda 

Yapılabileceklerin En İyisini Yapan Bir İslam Alimi: Ahmet Hamdi Akseki (1887-

1951)” İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S 6, 2005, s. 300. 

25
 Aksekili, a.g.e., s. “Birkaç Söz” kısmı; Kara, a.g.m., s. 50. 

26
 A.g.e., ss. 3-94. 
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geçerli dinin İslam olduğu gerekçesiyle benimsetilmeye çalışılır
27

. Böy-

lelikle, TSK’da bu eser ile eğitim alacak her askerin İslam’a inanan bir 

Müslüman olması gerektiği anlayışı ortaya çıkar. 

Askerin Müslüman olması gerekliliğinin akabinde İslam dininin 

temelleri askere kazandırılmaya başlanır. İnancın temelinin iman ol-

duğu olgusu askere öğretilerek, olası savaş durumunda, askerin düş-

mana esir düşmesiyle birlikte inancı açısından zorlansa bile, imanı sağ-

lam olduğu için inancını kaybetmeyeceği meselesi askere aşılanır
28

. 

Böylelikle askerin iman=inanç anlayışıyla yoğrulmaya başladığı görü-

lür. Yani TSK, Müslüman bir askerin kuvvetli bir imana da sahip ol-

masını ister. 

İman olgusunun kazandırılmasından sonra, askere inancını daha 

da temellendirebilmesi için İslamiyet’in Allah, peygamber kavramları 

ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri kazandırılmaya çalışılır. Allah’ın 

birliği, Allah’ın varlığı ile sahip olduğu bütün kuvvetleri, Allah korku-

suyla da olası kötülükten ve kötü davranışlardan sakınacağı, peygam-

ber inancının İslam’ın önemli kaidelerinden biri olduğu anlatılır
29

. 

Akabinde, Hz. Muhammed’in hayatı ve ahlakı ele alınarak, Allah kor-

kusuyla birlikte Hz. Muhammed’in sergilediği güzel ahlakın, askerler 

tarafından da örnek alınması amaçlanmıştır
30

.  

Sonrasında, ilahi kitapların neler olduğu, hangi peygamberlere 

hangi kitapların geldiği, Kur’an-ı Kerim’in neden bozulmadığı, 

Kur’an’dan önceki kitapların hükmünün kalmadığı, dolayısıyla tek 

geçerli ilahi kitabın Kur’an olduğu, Allah’ın peygamberler aracılığıyla 

gönderdiği kitaplarla insanlara doğru yolu bulmaları için ne yapması 

gerektiğini aktardırdığını, ancak sadece hükmü kalan Kur’an ile iman 

edilmesi gerektiğini belirtir ve devamında da Kur’an’ın korunması ar-

zusunu da vurgular
31

. Böylelikle askere Kur’an’dan önceki kitapların 

 

27
 A.g.e., ss. 3-9. 

28
 A.g.e., ss. 10-13.  

29
 Aksekili, a.g.e., ss. 14-29. 

30
 A.g.e., ss. 30-41. 

31
 A.g.e., ss. 42-51. 
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varlığı, hangi peygamberlere geldiği, zaman içerisinde neden geçerli-

liklerini yitirdiği ve Kur’an’ın iman edilmesi gereken tek geçerli ilahi 

kitap olduğu durumları öğretilir. 

Meleklere ve ahiret gününe, yani ölümden sonraki sonsuz yaşama 

iman edilmesinin İslam’ın ana esasları arasında yer aldığının aktarıl-

masıyla beraber kader kavramı da ele alınmakta, kader meselesi, salt 

zaten Allah’ın belirlediği şekilde olacağı anlayışı ile değil, tedbir-takdir 

ilişkisi çerçevesinde askere kazandırılır ve tevekkül inancıyla da kader 

kavramı desteklenir ve askerin çabalamadan herhangi sonuç elde ede-

meyeceğini belirtir
32

. Böylelikle, askerin mücadeleden vazgeçmemesi-

nin dini bir yönü olduğu ve bu dini yön ile askerin mücadelesinde 

maneviyatının sürekli yüksek tutulmasının kadere iman ile gerçekle-

şeceğinin önemi ortaya konulur. Neticede bu eseri okuyan inançlı ve 

bu kısaslara iman eden bir askerin, TSK bünyesinde kendisine verilen 

her türlü görevi yerine getirmeye çalışacağı oldukça açıktır. 

Sağlık meselesinin de dini açıdan ele alındığı görülmektedir. 

Eserde genel itibarıyla sağlık bahsi hastalıktan korunma noktasında 

temizliğe dikkat çekilerek ele alınır. İslamiyet’in de bu konu üzerinde 

titizlikte durduğu, bulaşıcı hastalıklardan uzak durulması gerektiği, 

Hz. Muhammed’in de bu konudaki sözleri örnek verilerek, anlatısını 

desteklediği görülmekle birlikte, hastalıktan kurtulmak için asla tedavi 

olmaktan kaçınılmaması gerekliliği askere kazandırılmaya çalışılır
33

. 

Askeriye veya ordu dediğimiz mekanizmanın tek bir fertten değil, bir-

çok kimseden oluştuğu akıllara geldiğinde, bir hastalığın salgına dö-

nüşebilme ihtimalinin var olması, askere bu konuda dini eğitim kanal-

larıyla da bilinç aşılanarak tedbir alınabileceğini göstermektedir. 

Yazar, çalışmanın da bir ibadet olabileceği anlayışını, ticaret, ziraat 

ve sanat (konunun ele alındığı zaman zanaat yani bir el sanatına ait 

meslek olduğu anlaşılmaktadır) yapmakla, kazancın helal yollardan 

 

32
 A.g.e., ss. 52-81. 

33
 A.g.e., ss. 70-74.  
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kazanılması gerekliliğini, Hz. Muhammed’in gerek hayatı gerek söz-

leri örnek gösterilerek askere aktarmaya çalışılır
34

. Askerin aynı za-

manda sosyo-ekonomik alanda faal bir yaşantı sürmesinin dini bir yanı 

olduğunun vurgulanmaya çalışılması oldukça önemlidir. Şöyle ki, bi-

lindiği üzere zorunlu askerlik görevinin, her erkek Türkiye Cumhu-

riyeti vatandaşının bir ödevi olduğundan hareketle
35

, Anadolu’nun 

her noktasından, herkes askerlik görevini ifa edebilmek için görevlen-

dirildiği kışlalara veya vb. yerlere gelmektedir. Haliyle, askerlik görevi 

için gelen her bir erkek vatandaşın muhatap olduğu eğitim ve sosyo-

kültürel etmenler dönemi itibariyle Anadolu’nun her yerinde aynı de-

ğildir. Dahası kitabın kaleme alındığı yıla bakıldığında (1925 senesi 

idi), Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni kurulmuş, fakat tam anla-

mıyla her alanda ayağa kalkmaya çabaladığı süreç karşımıza çıkar. 

Böylelikle bütün bunların hepsi düşünüldüğünde, eserde bahsi geçen 

faaliyetlerle ekonomiyi ayağa kaldırmanın sadece devleti yönetenlerin 

değil, yönetilenlerin de ödevi olduğunun dini gerekçelerle efrada ka-

zandırılmaya çalışılması dikkate değer bir diğer noktayı sunmaktadır. 

Eserde mezhep ile mezhebi ortaya koyan imamların tanıtıldığı ve 

askerin dahil olması istenilen mezhebin de (Hanefilik) ifade edildiği 

görülmekte, inancın sürdürüleceği mezhebin neleri içerdiği durum-

ları ele alınmakta, mezhebin içeriğini bilmenin her Müslüman için zo-

runluluk olduğu meselesi ekseriyetle belirtilmektedir
36

. Buradan an-

laşılacağı üzere, eserin İslam inancının Hanefi mezhebi kapsamında 

kaleme alındığı, dini açıklamaların içeriğinin de bu mezhep doğrultu-

sunda yapıldığı görülmektedir. Ayrıca TSK bünyesinde yer alan as-

kerlerin de Hanefi mezhebini benimsemesi amaçlanmaktadır. Böyle-

likle, Türk milletinin İslam dinine mensup olan çoğunluğunun Ha-

nefi mezhebini benimsemiş olduğu için bir yandan mevcut ihtiyacı 

karşıladığı, diğer yandan da başka mezheplere mensup olan asker ef-

radının varlığı da düşünüldüğünde ve bu mezhepsel dini yaklaşımlara 

 

34
 A.g.e., ss. 82-90. 

35
 Şenol Çöklü, I. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Askere Alma Usulleri (Ahz-ı Asker), 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2014, ss. 174-177. 

36
 Aksekili, A.g.e., ss. 91-94. 
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yer verilmediği için verilen din dersinin büyük bir eksiklik barındır-

dığı anlaşılmaktadır.  

“İslam İbadeti” genel başlığını taşıyan eserin ikinci kısmında, “-Mükellef 

ve Mükellef İnsanların İşleri, -İslam’ın Şartı ve Temeli, -İbadet ve Temizlik, -

Abdest, -Gusül-Boy Abdesti, -Teyemmüm, -Namaz, -Cuma, Bayram, Teravih, 

Cenaze Namazları, -Oruç, -Misafir, -Zekât, -Hac, -Mübarek Kandil Günleri, 

-Tam Bir Müslüman Nasıl Olmalı?” başlıklarıyla ilgili konular ele alın-

maktadır
37

.  

Yazar, askerin dini sorumluluklarının olduğundan hareketle aşa-

malı olarak yapması gereken, yani farz ibadetleri ve yapılması farz ol-

mayan vacip ibadetlerin varlığı, bu ibadetlerin aynı zamanda İslam’ın 

şartları arasında yer olduğundan bahisle ikinci kısımda meseleye giriş 

yapar ve İslamiyet inancının temel bilgilerinin verildiği ilk kısıma göre 

artık inancı fiiliyata dökme aşamasına geçilmesi gerektiğini vurgular
38

. 

Özellikle namaz ibadetinden yola çıkarak, namaz kavramıyla temizlik 

konusunu ele alırken necasetten taharet ile hadesten taharet meselesi 

açıklığa kavuşturulur ve namazın temel ibadetlerden biri olduğundan 

hareketle, bu ibadetin yalnız Allah’a yönelik yapıldığını, temizlik ol-

mazsa ibadetin bir anlamı olmayacağını belirtir
39

. Anlaşılan o ki, askere 

temizlik-ibadet ilişkisi hususunda “temizlik imandan gelir” sözünden 

hareketle, temizliğin İslam’ın emri olduğu, farz olan ibadetlerin ye-

rine getirilmesi için de temizliğin yapılmasının kaçınılmaz olduğu dü-

şüncesi kavratılmaya çalışılır. Aslında askerin içerisinde bulunduğu 

toplu yaşam koşullarını aklımıza getirdiğimize, temizliğin temel ihti-

yaçlar arasında yer aldığı açıktır. Böylelikle askere dini açıdan da olsa 

bu anlayış kavratılmaya çalışılmaktadır. 

Yazar, İslam’da temizliğin olmazsa olmazlar arasında yer aldığın-

dan hareketle, İslam-temizlik ilişkisini açıklamaya çalışır. Bu doğrul-

 

37
 A.g.e., ss. 94-173. 

38
 A.g.e., ss. 94-103. 

39
 A.g.e., ss. 104-109. 
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tuda abdest ve abdestin çeşitlerine değinmekte, bu kavramları bir yan-

dan ele alırken bir yandan da olası askerlikte karşılaşılabilecek mese-

lelere yönelik abdest alabilme usullerini, teyemmüm abdesti gibi veya 

“…ayağınızda ayakkabı varsa, yara, kırık çıkık gibi üstü sarılı ise…” vb. as-

kerlikte karşılaşılabilecek durumları kastetmesi ve bunlara yönelik çö-

züm üretmesi dikkate değerdir
40

. Bu vasıtayla askerin dini yaşantısını 

sürdürebilmesi için gerekli esneklik ve kolaylık da sağlanmaktadır. Ay-

rıca ibadet-temizlik ilişkisi ekseninde abdest, gusül abdesti ve teyem-

müm ile İslam’ın emrettiği temizliğin yerine getirilirken, askerin kış-

lada olduğu durumlar düşünüldüğünde, özellikle talim, nöbet veya 

verilen başka bir görevi olmadığında, abdest ve gusül abdestini alabil-

mek için ne gibi koşullara sahip olduğu, yani duşluk veya çeşme hari-

cinde, bilhassa abdest için şadırvan vb. yapıların kışlada var olup ol-

madığı da merak uyandırmaktadır. 

İnanç-ibadet ilişkisi içerinde meseleleri belirli bir sıraya göre ele 

alan eser, temizlik konusunu abdest ile netleştirdikten sonra, fiiliyatta 

abdestin namaz ibadeti ile doğrudan alakalı olduğu için meseleyi na-

maz ve namazın çeşitlerine getirmektedir. Namazın bütün ayrıntıla-

rıyla ele alınmasının akabinde, cemaat halinde kılınan namazlar hak-

kında bilgi verir
41

. Bu hususlar ele alınırken, özellikle cemaat halinde 

kılınan namazlar içerisinde cenaze namazından bahsetmesi önemlidir. 

Şöyle ki, cenaze namazıyla ilgili eserde sorulara verilen cevapta, 

“…Din kardeşlerinizden biri ölünce yıkanır, kefene sarılır, sonra musallaya 

konur… Allah için namaza, meyyit için duaya” niyet edilir…” ifadeleriyle ve 

cenaze namazının nasıl kılınacağı, hangi surelerin ve duaların okuna-

cağından bahsetmesiyle
42

, inanan askerin cenazesinin İslam’a göre na-

sıl defnedileceği açıklığa kavuşturulur. Akabinde, cemaatle kılınan di-

ğer bir namaz olan Cuma namazını ele alırken, “…Bir Müslüman hiç 

olmazsa bu mübarek günde camii şerife gidip cemaatle namaz kılmalı, Kur’an-

ı Kerim ve hutbe dinlemelidir; bu her Müslümanın boynunun borcudur.43
” 

 

40
 A.g.e., ss. 110-126. 

41
 Aksekili, a.g.e., ss. 127- 148 

42
 A.g.e., s. 143-146. 

43
 A.g.e., s. 147. 
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ifadeleriyle cemaatle kılınmasının gerekliliğini, “…Vakti olan bir Müs-

lüman teravih, bayram namazlarını da hiç aksatmamalıdır. Öyle aklı başında 

olan bir Müslüman, senede bir iki defa gelip geçen fırsatları kaçırmaz…44
” 

ifadeleriyle de cemaatle kılınan diğer namazların ehemmiyetini vur-

gulamaktadır. Uygulamada ise böyle bir durumun olup olmadığı, dö-

nemi itibariyle orduda görevli olan din hizmetleri personellerinin var-

lığı da düşünüldüğünde
45

, din görevlilerinin öncülüğünde, askerlerle 

birlikte namaz ibadetinin yerine getirildiği çıkarımı yapılabilir. 

Çünkü, eserde açıkça askerin namaza teşvik edildiği görülmektedir. 

Ayrıca, bu çıkarımlarla beraber, askeriyede rahatlıkla cemaatin oluş-

turulabileceğinin düşünülmesiyle birlikte, cemaatle birlikte namaz kı-

lınmasına yönelik askeri kışlalarda, cami ve mescit gibi yapıların veya 

bir bina içerisinde namaz kılınması için ayrılmış kısmi alanların olup 

olmadığı konusu da merak uyandırmaktadır. 

İbadetlerin anlatılmaya devam ettiği derslerde, Ramazan ayına 

yönelik var olan ibadetlere değinilmektedir. Bu kapsamda oruç iba-

detinin bütün hususları ele alınmaktadır
46

. Bu anlatılardan yola çıktı-

ğımızda, teravih namazının varlığının da aktarılmasıyla birlikte, oruç 

ibadetinin eserde farz olarak ele alınması, askeriye bünyesinde oruç 

ibadeti için sahur (oruca başlama) ve iftar (orucu açma) için gerekli 

hazırlıkların da yapılabilmiş olacağını akıllara getirmekle beraber, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde faal bir Ramazan ayının yaşandığı da dü-

şünülmektedir. Dahası bu yaklaşımlarla, TSK bünyesinde askerin Ra-

mazan yaşantısına dikkat etmesi istendiği de akıllara getirilebilir. 

Yazarın dikkat çektiği bir diğer nokta ise misafir kavramıdır. Bu 

kavramla birlikte yazar, askerin görevi icabı misafir olabileceğini ve bu 

misafirlik esnasında da ibadet yaşantısında esneklik gösterebileceğini 

vurgular
47

. Böylelikle askere herhangi bir görev verildiğinde, askerin 

 

44
 A.g.e., s. 148. 

45
 B.C.A., Yer: 30-10-0-0 / 57- 381- 15 Tarih: 16.03.1925. 

46
 Aksekili, a.g.e., ss. 149-155. 

47
 A.g.e., ss. 156-158 
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görevi yerine getirmesinin dini yaşantısına müdahale etmediği, aksine 

bu görevi yerine getirmesinin de dini bir vecibe olduğu bilinci askere 

kazandırılır. Göreve sadakati, dini yaşantının içine alır. 

Eser, zekât ibadetine değinerek, paylaşmanın her Müslümanın ya-

şantısında yer alması gerektiğinden bahisle
48

, askerler arasında inanç 

etkisiyle birlikte paylaşma kültürünü arttırmayı hedeflediği görülmek-

tedir. Hac ibadeti de ele alınmakta ve gerekli hususların sağlanması 

durumunda bu ibadetin yerine getirilmesi doğrultusunda askere bir 

öğreti de verilmektedir
49

.  

Eserde kandil günlerinin dini değeri ele alınırken, bayram ve kan-

dil günlerine ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğinden de bahseder
50

. 

Bu yaklaşımdan hareketle, askeriyede bayram ve kandil günlerinin 

önemli olduğu, faal bir şekilde ibadet edilen kandil akşamı ve bayram 

sabahı, kılınan bayram namazıyla beraber bayramlaşma merasimleri-

nin var olduğuna dönük bir ihtimal ortaya koymaktadır. Çünkü, ese-

rin öğretildiği kitlenin asker efradı olması bu durumu akıllara getir-

mektedir. 

Bu kısımda son olarak askerin sadece ibadet ederek tam bir Müs-

lüman olamayacağını, bahsettiği diğer iyi huyları da kendi bünyesinde 

bir araya getirmesiyle beraber tam bir Müslüman olacağı düşüncesini 

vurgulayarak, güzel ahlak-ibadet uyumunu pekiştirmektedir
51

. Yani 

askerin, daha önce de vurguladığı üzere iyi ahlaklı olmasının Müslü-

manlığın temeli olduğu, aksi halde bahsi geçen ibadetleri yerine getir-

mesinin, iyi ahlaka sahip olmazsa bir anlamı olmayacağı düşüncesini 

sezdirir. 

3. Kısım, “Vazife-i Ahlakiye ve Askeriye” genel başlığı ile “-Nefsi-

mize Karşı Vazifelerimiz, -İçki ve Kumarın Zararları, -Aile, Ana, Baba, 

Evlad Kardeş, Hısım ve Akraba, -Karı, Koca, -Hükümet ve Memlekete 

Karşı Vazifelerimiz, -Askerlik, -Talim ve Nöbet, -Şecaat ve Cesaret, -

 

48
 A.g.e., ss. 159-163. 

49
 Aksekili, a.g.e., ss. 165-167. 

50
 A.g.e., ss. 168-171. 

51
 A.g.e., ss. 172-173. 
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Arkadaşlarla İyi Geçinmek, -Miri Malı Hüsn-ü Muhafaza Etmek, -Ya-

lancılık En Kötü Bir Huydur, -Asker Arasında Fesat Çıkarmamak ve 

Bu Gibi Hareketten Sakınmak, -Kıtadan ve Muharebe Meydanından 

Savaşmak, -Hırsızlık, Yağmagerlik, Irz ve Namusa Tecavüz Etmemek, 

-Sabır, -Şehitliğin Şerefi, -Askere Baba Nasihati”, başlıklarını sırasıyla 

dersler halinde ele almaktadır
52

. 

İlk olarak bu kısımda, askerin yerine getirmekle sorumlu olduğu 

dini vazifelere genel bir giriş yapılır, insanın en büyük vazifesinin ken-

dini koruması, Allah’tan gelen her varlığına sahip çıkması gerektiği, 

aksi takdirde kıyamet günü hesaba çekileceğinin üzerinde durur ve 

askerin sorumlulukları arasında kendisine, memleketine ve hüküme-

tine karşı vazifelerinin dini yükümlülükleri arasında yer aldığı benim-

setilir
53

. Böylelikle, askerin memleket işlerine katılmasının dini bir yü-

kümlülüğü olduğu algısı ortaya konularak, sosyo-ekonomik yaşantıda 

devlete karşı ödevlerini yerine getirmesi istenir. Nihayetinde bu nok-

tada, askeriyedeki her bir ferdin, devletine ve milletine karşı sosyal 

sorumluluklarının olduğu bilinci uyandırılmaya çalışılmaktadır. 

Eserde ele alınan derslerde, askerin kötü alışkanlıklardan da uzak 

durması amaçlanmış, dini yönden de bu mevzunun desteklendiği gö-

rülmüştür
54

. Bu konunun ele alınmasıyla birlikte, dinen günah işleme 

algısının bu davranışların önüne geçmenin ötesinde, askeriyede olası 

böyle bir yaklaşımın ciddi sıkıntılar doğurabileceği ihtimalini ortadan 

kaldırmak amacı olduğu açıktır. Yani, görev içerisinde olan bir aske-

rin, bu alışkanlıklara sahip olması görev zafiyetini ortaya çıkarabilir. 

Bu da istenilmeyen kötü sonuçlar doğurabilir. 

Aile, akraba ilişkileri de eserde değinilen bir başka konudur. Kişi-

nin kan bağıyla bağlı olduklarına karşı dinen iyi davranması, çocukla-

rını iyi yetiştirmesi, akrabalarına sahip çıkması gerekliliği vurgulanır 

 

52
 A.g.e., ss. 174-262. 

53
 A.g.e., ss. 174-178. 

54
 A.g.e., ss. 179-187. 
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ve aile kurmanın temeli olan karı-koca kavramlarını açıklanarak, evli-

lik müessesesinde kadın ve erkeğe düşen görevler, evliliğin tesis edil-

mesinde izlenecek yöntemler gibi akılda kalabilecek meseleler cevap-

landırıldıktan sonra, kadın ve erkeğe bu minvalde düşen görevler ak-

tarılır
55

. Askerin kendi ailesine sahip çıkması ve ailesine karşı sorum-

luluklarını yerine getirmesi, toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin 

oluşturulmasındaki önemli aşamaları ders niteliğinde ele alınması ile 

askere dini açıdan aile sorumluluğunun aşılanmaya çalışıldığı anlaşıl-

maktadır. Eserin sosyal sorumluluk noktasında, askeri topluma dahil 

etmede üsteleneceği rolü ortaya koyduğu bir başka yaklaşımda böyle-

likle karşımıza çıkar. Çünkü, zorunlu askerlik görevini bitiren her bir 

fert sosyal yaşantısına devam edecektir. 

Devlet-birey ilişkisi kapsamında da eserde bazı meseleler ele alın-

maktadır. Burada, vatandaşlık yaklaşımıyla kişinin askerlik görevini 

yerine getirmesi gerektiği, “can vergisi” kavramıyla da bu uğurda gös-

terebileceği fedakarlığa değinerek öğütlemekte ve cumhuriyetin en iyi 

rejim olduğunu da ön plana çıkarmakta, hükümete uymanın dini ge-

rekliliğinden bahsetmektedir
56

. Yine daha önce de bahsettiğimiz gibi 

bireyin içerisinde yaşadığı devlet mekanizmasına karşı hakları olduğu 

kadar ödevlerinin de olduğunu dini bilinç ile aşılanırken, yeni yöne-

tim biçiminin ilan edildiği tarihi itibariyle (29 Ekim 1923 Cumhuri-

yet’in İlanı, kitabın yazıldığı tarih ise 17 Ağustos 1925 idi) daha toplu-

mun bütün katmanları tarafından tam olarak idrak edilemediği de dü-

şünüldüğünde, eserin kaleme alındığı dönemin de akıllara getirilme-

siyle, askere gelecek bireylere cumhuriyet rejiminin benimsetilmeye 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Yazar, askerlik meselesini de ele almaktadır. Yukarıda bahsi geçen 

durumların tamamlayıcısı olarak burada, bir kez daha askerliğin di-

nen de bir görev olduğundan yola çıkarak, askerin “talim etmek” ve 

“nöbet beklemek” gibi cephe haricindeki görevlerinin zaruriyetini 

 

55
 A.g.e., ss. 188-202. 

56
 Aksekili, a.g.e., ss. 203-217; İsmail Kara, Rabia K. Gündoğdu, a.g.e., ss. 198-199. 
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dini açıklamalarla aktarır ve askerin bu görevlerinde cesaretle davran-

ması gerektiğini ifade eder.
57

 Eser aynı zamanda askerlerin kendi içe-

risinde de birbirleriyle anlaşmalarını öğütlemektedir
58

. Anlaşılacağı 

üzere, görev sadakatini dini unsurlarla bir kez daha aşılamakta, asker-

ler arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmeye çalışmakta, bu yön-

deki olası zaafları ortadan kaldırmayı ve aksi durumların önüne geç-

meyi amaçlamaktadır. 

 “Miri Malı Hüsn-ü Muhafaza Etmek” başlığı ile ele alınan 42. derste, 

miri malın milletin malı olduğu, askere emanet edilen bu malı koru-

ması, kendisinin kullanmaması gibi birisine de vermemesi gerektiğin-

den bahsedilmektedir
59

. Görüldüğü üzere, milletin malını koruma ve 

kollama yönünde askerin ehemmiyet göstermesinin dini yükümlülük 

olduğunu kazandırma hedefindedir. Çünkü, efradın askeriye bünye-

sinde kullanacağı veya kullandığı malların hepsi devlete yani millete 

ait olduğu açıktır ve askerin aslında kendisinin de milleti oluşturan bir 

fert olduğu ortadadır. Böylelikle ortak kullanımda olan malların 

kendi malı olduğu, dolayısıyla bu malların da korunması gerektiği 

fikri aşılanmaktadır. Nihayetinde bir sosyal sorumluluk içerikli anla-

tım daha karşımıza çıkmaktadır. 

Askeri eğitim meselesinin ele alındığı diğer bir derste, askerin 

bağlı olduğu kıtasına karşı gerek savaş gerekse savaş dışında her türlü 

sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini, aksi durumun ise dinen 

de cezalandırılacağı anlayışı yönünde bir öğreti verilmekte, askerin de 

bu öğretiyi benimsemesi istenilmektedir
60

. Askerin görevi sırasında 

emir-komuta zincirini eksiksiz yerine getirilmesinin dinen de arzu edi-

len bir mesele olduğundan bahisle, askeri mekanizmanın devamlılığı 

 

57
 A.g.e., ss. 218-226. 

58
 A.g.e., ss. 230-233, 237-242. 

59
 A.g.e., ss. 234-236. 

60
 A.g.e., ss. 244-248. 
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açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Eğer, askeriyede emir-ko-

muta zinciri ortadan kalkarsa, ordu mekanizmasında istenmeyen so-

nuçlar doğurabilir. 

Eserde aynı zaman Türk askerinin, yağmacılık, ırza göz dikmesi 

ve masum canlara kastetmesinin gerek savaş gerekse savaş dışı dö-

nemde dinen kesinlikle yasak olduğu açıklanmış, dinen de asla bu 

yönde en ufak bir davranışın dahi sergilenmemesi gerektiğinin üze-

rinde titizlikle durulmuştur
61

. Aslında bu mesele Türk askeri kültü-

rüne yönelik ciddi bir ipucunu gözler önüne sermektedir. Şöyle ki, 

tarih sahnesinde Türklerin yer aldığı süreçten bu yana, elbette bahsi 

geçen meseleler de münferit girişimler olabilir. Ancak, Türk askeri ta-

rihinin her döneminde bu tarz bir politika takip edildiğini ifade etmek 

imkansızdır. Çünkü, bu konuların, böyle bir eserde ele alınması, mün-

ferit olabilecek girişimleri tamamıyla ortadan kaldırmayı amaçladığı 

gibi, Türk askeri kültüründe böyle bir yaklaşımın da olmayacağı iddi-

asını desteklemektedir. 

Yazar, askerin sabır meselesini kendi mücadelesinin sonucuna 

bağlı kılarak asla pes etmemesi, elde edeceği kazanca yönelik gerekirse 

bütün zorluklara katlanması gerektiği yönünde dini bir açıklama geti-

rerek, sabrın askerin maneviyatını kuvvetlendiren önemli unsurlar-

dan biri olduğunu ortaya koymuştur
62

. 

48. dersin başlığı “Şehitliğin Şerefi” adını taşır. Şehitliğin yüksek 

bir mertebe olduğuna değinilirken; “Harp meydanında, düşman kur-

şunuyla, düşman silahıyla şehit olan bir asker, sırtındaki elbise, vücu-

dundaki kan ile defin olunur. Onun kefeni sırtındaki elbisedir. Ta-

limde, nöbette, hastahanede veyahut diğer bir vazifede iken ölenler 

de şehittir. Fakat onların(ki) yıkanır ve kefene sarılır”, ifadeleriyle de 

şehidin cenaze işlemlerinin nasıl olacağı aktarılır
63

. Bu dersten anlaşı-

lacağı üzere, askere şehitlik kavramı ve değeri öğretilirken, Müslüman 

bir askere yönelik din hizmetleri açısından şehidin cenaze işlemlerinin 

 

61
 A.g.e., ss. 249-253. 

62
 Aksekili, a.g.e., ss. 254-257. 

63
 A.g.e., ss. 258-262. 
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nasıl olduğu sorusu cevaplanmış, her askerin dini kıymeti son derece 

yüksek olan bu makamı elde etmesi için arzusunu hiçbir zaman kay-

betmemesi düşüncesi aşılanmaya çalışılmıştır. 

Eser “Askere Baba Nasihati” ismindeki dersle, eserin içeriğini genel 

bir şekilde ele aldığı 61 adet nasihat ile sona ermektedir
64

. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Atatürk Dönemi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sürdü-

rülen din eğitimi hizmetleri içerisinde ele alınan, 1925-1928 yılları 

arasında okutulduğu için sadece belirtilen 3 yıllık zaman zarfını kap-

sayacak şekilde, Aksekili Ahmet Hamdi Bey’in “Askere Din Dersleri” 

adlı eserinde yer alan bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Askerin manevi kuvvete haiz olmasının tek geçerli yolu, dini inan-

cını yaşaması, öğrenmesi ve onu yaşantısında harekete geçirmesiyle 

gerçekleşmektedir. İşte bu hususun farkında olan başta Mustafa Ke-

mal Atatürk olmak üzere dönemin idari kadrosu, Türk Silahlı Kuvvet-

leri’nde dini yaşantının sürdürülmesi yönünde çabalarını devam ettir-

mişlerdir. Bu çabaların neticesinde, o dönemde talep üzerine incele-

diğimiz eser kaleme alınmıştır. Eserde giriş bölümünden itibaren her-

hangi bir inanca mensup olmayan bir şahsa seslenir gibi yaklaşım takip 

edilerek, bireye İslam inancı bütün yönleriyle anlatılmaya çalışılmak-

tadır.  

Eserde ortaya konulan öğretiler ışığında, eserin hedef kitlesi de 

göz önüne alındığında, TSK bünyesinde Erken Cumhuriyet Dö-

nemi’nde dini hizmetlerin var olup olmadığı dair şüphe uyandırmak-

tadır. Fakat, TSK bünyesinde hangi ders kapsamında eserin ne kadar 

takip edildiği, hangi kışlada eserde geçen ve uygulanması tavsiye edi-

len dini hizmetlerin ne kadarının gerçekleştirildiği noktasında her-

hangi bir kesin sonuca henüz ulaşılamamıştır. Bu durumda ortaya 

koyduğumuz meselelerin şahsi çıkarımlara dayalı olduğu ortadadır.  

 

64
 A.g.e., ss. 263-268. 
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Eser ile aynı zamanda ele alınan konular ışığında toplumsal eğitim 

ve yönlendirmenin de olduğu görülmektedir. Neticede, asker ocağı-

nın Türk milleti nazarında yetiştirici niteliğinin bir kez daha görül-

düğü ve bu yetiştiricilikte dini hususlarla sosyal meselelerin askere 

kavratılmaya çalışıldığı da açıktır. 

Son olarak, dini inanç ile vatan sevgisi kavramının genel hatlarıyla 

bütünleştirilmeye çalışıldığı bu eserde, yeni kurulan Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti’nin asker yetiştirmede takip ettiği usulde dini faktörün 

rolünün ne olduğu anlaşılmaktadır. Böylelikle, dini eğitim ile dinini 

bütün yönleriyle bilen bir şekilde yetişen askerin, ordunun manevi di-

mağını sürekli canlı tutacağı gayesi, eserin okutulduğu Erken Cum-

huriyet Dönemi’nde, bilhassa 1925-1928 yılları arasında da sürdürül-

düğü düşünülmektedir. 
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